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Apresentação

O Governo do Estado de Mato Grosso apresenta à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso e ao cidadão mato-grossense o Relatório da Ação Governamental
(RAG) do exercício de 2017, em conformidade com o artigo 35, da Lei n°10.490, de 29/12/2016 (LDO
2017) e em atendimento ao art. 4º, I, “e” da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
O RAG traz a avaliação realizada pelos Gestores de Programa e Responsáveis por Ação, em
cada Unidade Orçamentária, a respeito da implementação dos programas e ações constantes do Plano
Plurianual (PPA 2016-2019) e operacionalizados conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) do
exercício de 2017.
O documento do RAG está organizado pelos Eixos Estruturantes do Governo, sendo eles: Viver
Bem; Gestão Eficiente, Transparente e Integrada; Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão;
Estado Parceiro e Empreendedor e Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis. Cada eixo
estruturante está subdividido em Diretrizes, Unidades Orçamentárias com seus respectivos programas
e ações. Além disso, se apresenta na forma de Relatório Sintético (consolidado em programas),
Relatório Analítico (descritivo em programas e ações) e Relatório de Entregas de Governo (produtos e
serviços realizados) para melhor compreensão e visualização pelo público.
Por representar a avaliação da execução orçamentária, em todos os poderes, o Relatório da
Ação Governamental constitui um importante instrumento de transparência e de controle social,
podendo ser utilizado como subsídio para planejar e orientar as futuras ações governamentais.
A Secretaria de Planejamento disponibiliza o RAG 2017 no endereço eletrônico
www.seplan.mt.gov.br, menu Planejamento, sub-menus Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação
Governamental, assegurando o livre acesso à informação.
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Metodologia
A metodologia de avaliação adotada e aplicada na elaboração do presente relatório tem como
objetivo promover a análise de todas as ações e programas de governo pelos responsáveis nos órgãos
e entidades, com instruções fornecidas pela Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN.
Os procedimentos de elaboração foram:
1 - Divulgação do Manual do Relatório da Ação Governamental - RAG, no endereço eletrônico
da SEPLAN, menu Planejamento, sub-menu Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação
Governamental 2016.
2 - Disponibilização pela SEPLAN de tutorial do RAG no endereço eletrônico da SEPLAN
www.seplan.mt.gov.br, menu Planejamento, sub-menu Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação
Governamental 2017, com objetivo de orientar os usuários através de movimentos automáticos do
cursor em cada campo de preenchimento e quadros de informação.
3 - Treinamento presencial, realizado pela SEPLAN aos Gestores de Programas e
Responsáveis por ação dos órgãos/entidades, inclusive membros do Núcleo de Gestão Estratégica
para Resultados (NGER), além de orientação ao longo do processo.
4 - Registro das informações no Módulo RAG do FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso, no formato de avaliação, prestadas pelos
Gestores de Programas e Responsáveis por ações, nos órgãos/entidades dos três poderes.
5 - Registro de análises e recomendações pela equipe de Suporte às Unidades Setoriais da
SEPLAN, designados pela Instrução Normativa Seplan nº 06, de 06 de novembro de 2017;
6 - Promoção de ajustes nas análises, conforme recomendação dos analistas da SEPLAN,
efetuado pelos responsáveis por ação e gestores de programa nas Unidades Orçamentárias;
7- Preparação do relatório para entrega às autoridades e disponibilização ao cidadão realizada
pela SEPLAN.
Todo este trabalho tem por base o seguinte conceito de avaliação:
Avaliação pode ser entendida “como uma análise sistemática de aspectos importantes de um
programa e seu valor, visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis. A avaliação deve ser vista
como um mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisão, a fim de garantir melhores
informações governamentais sobre as quais os gestores públicos possam fundamentar suas decisões
e melhor prestar contas sobre as políticas públicas e os programas. Não se destina a resolver ou
substituir juízos envolvidos na tomada de decisão, mas permite certo conhecimento dos resultados de
um dado programa - informação que pode ser utilizada para melhorar a concepção de um programa e
sua execução” (Ala-Harja & Helgason apud GUGEL, 2004).
A avaliação dos programas e análise das ações está ordenada conforme a estrutura de ações
de governo aprovada no Plano Plurianual 2016-2019. Cada programa está apresentado em um dos
cinco Eixos Estruturantes a seguir:
1. Viver Bem;
2. Gestão Eficiente, Transparente e Integrada;
3. Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
4. Estado Parceiro e Empreendedor;
5. Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis.
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Cada eixo estruturante contém suas diretrizes que são as orientações estratégicas definidas
para um Planejamento de longo prazo e alinhadas às etapas de execuções dos programas e ações de
governo.
Entende-se por programa a articulação de um conjunto de ações que concorrem para um
objetivo comum, preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma
necessidade da sociedade, ou ainda, a uma oportunidade de investimento.
O Manual de Elaboração do Relatório da Ação Governamental 2017 explica os campos para
análises das ações e avaliação dos Programas.

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
Os atributos que definem os Programas são:
•

Tipo do Programa;

•

Origem do Programa;

•

Objetivo do Programa;

•

Público alvo;

•

Unidade Responsável pelo Programa;

•

Gestor do Programa;

•

Indicadores do Programa;

•

Desempenho Quantitativo e Qualitativo do Programa;

•

Valores Orçados, Atualizados, Contingenciados e Executados; e

•

Índices de Avaliação do Planejamento e da Gestão.

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

ANÁLISE DAS AÇÕES
Os atributos que se referem às Ações são:
•

Nome da Ação;

•

Tipos de Ação;

•

Objetivo Específico da Ação;

•

Descrição do Produto;

•

Responsável pela Ação;

•

Unidade de Medida da Meta Física;

•

Unidade Responsável pela Ação;

•

Valores orçados, atualizados, contingenciados e executados; e

•

Índices de avaliação do Planejamento e da gestão;

A Análise da Ação está demonstrada nos seguintes quadros:
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Quadro da Região de Planejamento - Apresenta a quantidade de bens ou serviços entregues
por região. A regionalização corresponde à identificação da distribuição geográfica dos benefícios do
programa, tendo em vista diferentes situações e potencialidades regionais existentes.
Quadro da Realização da Meta Física - Apresenta os índices apurados, propostos na LOA e
executados no exercício, bem como suas variações, ou seja, um histórico quantitativo da meta física;
Meta Física Prevista LOA - Apresenta a quantidade de produtos a serem entregues, previstos
na LOA.
Meta Física Prevista Após Créditos - Apresenta a meta física ajustada após os créditos
adicionais realizados no período em avaliação;
Meta Física Realizada - Apresenta a quantidade total do produto entregue na ação;
% Realizado em Relação à Meta Física Prevista - Apresenta o índice da meta física realizada
em relação à estimada na LOA, ou seja, demonstra a capacidade de Planejamento do órgão;
% Realizado em Relação à Meta Física Após Créditos - Apresenta o índice da meta física
realizada após os créditos adicionais, ou seja, demonstra a capacidade de realização da meta física.
No Quadro da Realização Orçamentária e Financeira da Ação, os valores estão apresentados
da seguinte forma:
Fonte - Destaca a fonte de recursos na qual o orçamento está vinculado;
Dotação Inicial - LOA 2016 - Apresenta os valores orçados previstos na LOA, relativos a cada
fonte;
Dotação Final - Após Créditos - Apresenta a dotação orçamentária ajustada após os créditos
(suplementar/especial/extraordinário) realizados no período em avaliação.
Valor Empenhado - Apresenta o valor do orçamento comprometido com os credores dos
órgãos para a liquidação dos compromissos assumidos;
Valor Contingenciado - Apresenta o valor do orçamento reservado, pelo Governo do Estado,
para assegurar o equilíbrio orçamentário;
% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) - Apresenta o índice Planejamento e
Programação da Despesa - PPD, resultante da divisão da despesa empenhada pela despesa
inicialmente fixada, ou seja, demonstra a capacidade de Planejamento do órgão; e
% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) - Apresenta o
índice Capacidade Operacional Financeira da Despesa - COFD, resultante da divisão da despesa
empenhada pela dotação final, ou seja, a dotação após os créditos adicionais e diminuída do valor
contingenciado. Demonstra a capacidade do órgão em realizar o orçamento.
Alcance do Objetivo Específico - Descreve com base nos resultados da meta física, do PPD
e do COFD, a medida em que o objetivo específico da Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial)
foi alcançado, tendo em vista os resultados esperados ao final da execução. Considerando os aspectos
de eficiência, eficácia e efetividade.
Outros Aspectos Relevantes - Indica os principais acontecimentos que tiveram impacto na
Ação e que não tenham sido mencionados nas respostas às questões propostas anteriormente, por
exemplo, se foram utilizados recursos de origem não orçamentária.
Recomendações da Unidade Responsável pela Ação – A Unidade poderá sugerir
providências a serem tomadas para que a ação seja mais eficiente.
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Regionalização
Destaca-se que o critério para a priorização da localização física da ação no território é o da
localização dos respectivos beneficiados. De acordo com os estudos realizados pelo Zoneamento
Socioeconômico Ecológico – ZSEE, o Estado de Mato Grosso está dividido em 12 regiões detalhadas
segundo as condições do ambiente natural, qualidade de vida e aspectos econômicos, sendo elas:

0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107

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

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

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

0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
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REGIÃO II - NORTE
ALTA FLORESTA
NOVA BANDEIRANTES
APIACAS
NOVA MONTE VERDE
PARANAITA
CARLINDA
NOVA CANAA DO NORTE
COLIDER
NOVA SANTA HELENA
TERRA NOVA DO NORTE
NOVO MUNDO
GUARANTA DO NORTE
MATUPA
PEIXOTO DE AZEVEDO
NOVA GUARITA
REGIÃO IV - LESTE
BARRA DO GARCAS
QUERENCIA
RIBEIRAO CASCALHEIRA
CANARANA
NOVA NAZARE
AGUA BOA
COCALINHO
CAMPINAPOLIS
NOVA XAVANTINA
NOVO SAO JOAQUIM
ARAGUAIANA
GENERAL CARNEIRO
PONTAL DO ARAGUAIA
TORIXOREU
RIBEIRAOZINHO
PONTE BRANCA
ARAGUAINHA

0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
1100
1101
1102
1103
1104

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

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

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

0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808

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

1000 REGIÃO X - CENTRO
1001 SORRISO
1002 NOVA MUTUM
1003 SANTA RITA DO TRIVELATO
1004 LUCAS DO RIO VERDE
1005 TAPURAH
1006 IPIRANGA DO NORTE
1007 ITANHAGÁ
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE
1201 SINOP
1202 NOVA UBIRATA
1203 FELIZ NATAL
1204 VERA
1205 SANTA CARMEM
1206 CLAUDIA
1207 UNIAO DO SUL
1208 ITAUBA
1209 MARCELANDIA
9900 - ESTADO
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Mapa das Regiões de Planejamento
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Estado de Mato Grosso
O objetivo de manter o atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB),
teve sua meta alcançada, através de atendimentos em todas as Unidades do CIAPS AB, por equipe multidisciplinar qualificada, com
resolutividade, proporcionando aos pacientes com transtorno mental acolhimento e tratamento com objetivo de reintegrá-lo a sua família e
ao convívio na sociedade.
O Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho é composto por 06 unidades, a saber:
Unidade I: Situada na Av. Adauto Botelho s/nº, bairro Coxipó, tem por finalidade o atendimento às pessoas com sofrimento psíquico grave
que necessitam de cuidado, intensivo em regime de internação, possui ala masculina e feminina, totalizando 70 leitos.
Unidade II: Situada na Penitenciária Central do Estado (PCE), tem por finalidade o atendimento a pessoas que presumidamente ou
comprovadamente apresentem transtorno mental grave e que estejam em conflito com a Lei e privadas de liberdade, maiores de 18
(dezoito) anos, do sexo masculino. Capacidade para 22 pessoas.
Unidade III: Situada na Rua Projetada s/n ao fundo do DETRAN, bairro Paiaguás, Possui 50 leitos de internação e funciona 24horas, tendo
por finalidade o atendimento às pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, do sexo masculino, com necessidades decorrentes do uso de
álcool, crack e outras drogas que necessitam de cuidado intensivo em regime de internação.
CAPS AD: Situado na Rua Edgar Vieira, nº728, bairro Boa Esperança, é um serviço aberto e de caráter comunitário, tendo por finalidade o
acolhimento e tratamento de pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 anos, de
ambos os sexos.
CAPS Infanto Juvenil: Situado na Av. Antônio Dorilêo s/n, bairro Coophema, é um serviço aberto e de caráter comunitário, tendo por
finalidade o atendimento a crianças e adolescentes, com transtornos mentais graves e persistentes, em situação de sofrimento psíquico
severo, com prejuízos ao desenvolvimento da sua vida psíquica, emocional, social e cidadã.
Lar Doce Lar: Situado na Rua Professor João Felix nº 1055, bairro Lixeira, tem por finalidade ser a moradia de pessoas que apresentam
deficiência física e mental com alto grau de dependência, (verbal, locomoção, alimentação, higienização pessoal) necessitando de
cuidados diários tutelados pelo Estado de Mato Grosso. Atualmente possui 17 moradores.
Foram realizadas na Unidade I e Unidade III no período de Jan. a Set. 2017(out./Nov. e Dez. banco de dados ainda não estava fechado)
um total de 1.479 internações, sendo 854 na Unidade I e 625 na Unidade III, deste total de internações 1.154 são do sexo masculino e 325
do sexo feminino, destas internações 60 foram por ordem judicial, 581 involuntárias e 838 voluntárias.
O CAPSAD realizou um total de 12.275 procedimentos no período de Jan. a Nov. 2017 (Dez. ainda não foi totalizado), tendo sido
atendidos neste período um total de 10.080 clientes/pacientes.
O CAPSI realizou um total de 1.722 atendimentos no período Jan. a Nov. 2017 (Dez. ainda não foi totalizado), sendo por faixa etária: 00 a
05 anos 367 pacientes, 06 a 10 anos 462 pacientes, 11 a 17 anos 589 pacientes e 18 a 23 anos 304 pacientes. Destes pacientes
atendidos 936 são do sexo masculino e 786 do sexo feminino.
No Lar Doce Lar foram realizadas as atividades terapêuticas, cujo objetivo foi sistematizar as ações dirigidas aos 17 moradores da casa,
priorizando a humanização do atendimento, o resgate da cidadania, reinserção social e inclusão escolar..
Neste ano de 2017 foi concretizada a realização da reforma da casa. O Projeto foi idealizado pelo NAV ¿ Núcleo de Ações Voluntárias
vinculado ao Gabinete do Governador, foi realizado pela ACOMAC(Associação dos comerciantes de materiais de construção), que
colaborou com a doação de todos os materiais de construção, juntamente com a FUNAC, na contratação da mão de obra dos
Reeducandos do Presídio do Carumbé. O projeto proposto foi concluído, mas ainda precisamos de algumas adequações e realizações
para que seja devidamente concretizado, como exemplo primordial, a climatização dos quartos de todos os moradores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2451-Atenção hospitalar complementar do SUS

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Atenção hospitalar complementar do SUS
Repasse efetuado
Percentual
Jaqueline da Silva Gusmão

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

114,85

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
4

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

22.094.053,57

19.116.454,61

0,00

0,00

86,52

112

17.634.004,00

20.483.540,79

14.876.758,13

0,00

84,36

72,63

134

145.275.781,11

266.728.413,98

265.981.421,16

0,00

183,09

99,72

312

0,00

121.720,28

0,00

0,00

0,00

0,00

162.909.785,11

309.427.728,62

299.974.633,90

0,00

184,14

96,94

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
No que se refere a manutenção de repasses financeiros para os hospitais contratualizados a movimentação orçamentária e financeira
mostra que o desempenho da ação ficou acima do planejado inicialmente na Lei Orçamentária Anual. Com o percentual de 148,42%
ultrapassando em 48.42% da meta orçamentária prevista, registrando altamente deficiente da capacidade de planejamento e
programação da despesa (PPD) desta ação.
No que se refere a Manutenção de repasses financeiros para hospitais de referencia intermunicipal constatou-se que, a previsão
orçamentária foi realizada a menor comparando-se aos Convênios firmados. Atingindo o percentual de 163% dos repasses executados e
ultrapassando a meta orçamentária prevista em 63%. Registrando Altamente Deficiente
Vale destacar que esta performance proporcionou impacto na meta, decorrente das diversas suplementações realizadas ao longo do
exercício. Visto que a maior parte dos pagamentos realizados e empenhados aos serviços assistenciais e de custeio de Média e Alta
Complexidade foram executados sem previsão Orçamentaria. Deste modo entende-se que a ação 2451 foi planejada com défict
orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa de 96,94%, qualifica como ótimo o desempenho da unidade na execução
orçamentária e financeira , assim pode -se constatar que houve êxito na execução orçamentária e financeira desta ação. devido aos
pagamentos empenhados e executados acima de 90%. Estes pagamentos também refletiram de maneira positiva no desempenho geral
do indicador.Vale destacar que a atenção hospitalar complementar ao SUS cumpriu seu objetivo, e o monitoramento e avaliação dos
serviços contratualizados foram desenvolvidos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação de reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso foi alcançado , com base na execução da meta
física visto que através do repasse financeiro aos hospitais contratualizados e consorciados garantimos o atendimento aos usuário do
Sistema Único de Saúde de Mato Grosso. Ao longo deste exercício foram implementados portarias de custeio e complementação
financeira aos serviços de Cardiologia e UTI's a permitir o acesso ao usuário SUS. Do mesmo modo que as execução das Transferências
do fundo estadual de saúde foram realizadas aos fundos municipais de saúde conforme pactuado nas regiões de saúde de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2453-Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Prover com agilidade e brevidade a assistência pré-hospitalar de urgência e emergência
Unidade mantida
Número
Bruna Karoline de Almeida Santiago

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1.000,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

830,00

0,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Prestar atendimento à vitimas.
No ano de 2017 recebemos um total de 136.704 (Cento e trinta e seis setecentos e quatro) mil ligações para o número 192, sendo 25.968
(vinte e cinco mil novecentos e sessenta e oito mil) atendimentos com envio de recurso (USA, USB, Motolância), 59.152 (cinquenta e nove
cento e cinquenta e dois) mil ligações caracterizada como TROTE, 25.968(Vinte e cinco novecentos e sessenta e oito) mil ligações que
foram realizadas orientações médicas (Telemedicina).
Contudo tivemos um acréscimo de 35% de atendimentos em relação ao ano de 2016.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

4.960.374,00

4.960.374,00

4.665.137,76

0,00

94,05

94,05

134

8.291.714,00

5.786.823,55

5.786.820,92

0,00

69,79

100,00

13.252.088,00

10.747.197,55

10.451.958,68

0,00

78,87

97,25

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
No ano de 2017 foram atendidos 25.968 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e oito mil) usuários

Capacidade de Execução - COFD:
No ano de 2017 recebemos um total de 136.704 (Cento e trinta e seis setecentos e quatro) mil ligações para o número 192, sendo 25.968
(vinte e cinco mil novecentos e sessenta e oito mil) atendimentos com envio de recurso (USA, USB, Motolância), 59.152 (cinquenta e nove
cento e cinquenta e dois) mil ligações caracterizada como TROTE, 25.968(Vinte e cinco novecentos e sessenta e oito) mil ligações que
foram realizadas orientações médicas (Telemedicina).
Contudo tivemos um acréscimo de 35% de atendimentos em relação ao ano de 2016.

Alcance do Objetivo Específico:
25.968 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e oito mil) atendimentos com envio de recurso (USA, USB, Motolância)

Outros aspectos relevantes:
No ano de 2017 sendo 25.968 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e oito mil)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Com a dificuldade em que passa nosso país, procuramos atender ao usuário na totalidade mas, devido ao sucateamento da frota não
conseguimos 100% do objetivo.
Recomendamos a abertura de novas bases descentralizadas para o aumento da base atendimento em um melhor tempo-resposta. Além
disso, a troca das unidades de resgate para substituir as que encontram-se sucateadas estas são do ano 2006, 2010 e 2013.

Ação:

2454-Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de
Média e Alta Complexidade ¿ CERMAC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CERMAC
Procedimento realizado
Número
Jocineide Rita Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:
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0,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

60.000,00

Meta Física Ação Realizada

60.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

2.428.475,00

2.428.475,00

303.524,01

0,00

12,50

12,50

134

2.904.767,00

161.582,80

113.500,20

0,00

3,91

70,24

5.333.242,00

2.590.057,80

417.024,21

0,00

7,82

16,10

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
&#61656;O teto orçamentário disponibilizado para a manutenção das atividades do Centro Estadual de Referencia em Media e Alta
Complexidade- CERMAC no PTA 2017 foi inicial planejado R$5.333.242,00, sendo anulado R$3.192.362,69 pela revisão do PTA pela
SES/MT e o orçamento real em R$2.590.057,80, o qual representa uma perda orçamentária de 58% (cinquenta e oito por cento).
&#61656;Houve PED no valor de R$465.107,68, Empenhado R$417.025,08, Liquidado R$293.017,41, Pago R$174.879,77. Ficando
disponível R$2.124.950,12. Com esses resultados podemos dizer que foi empenhado apenas 7,82% e executado apenas 16,10%, o qual
demonstra a não execução orçamentaria/financeira para o referente exercício, que consequentemente refrete nos resultados dos
atendimentos do CERMAC. E nem garantiu ampliação de serviços ou melhoria dos já existentes através de realização da grande reforma
GERAL necessária ao CERMAC, em especial a que se refere à acessibilidade no Centro, como a construção de rampa de acesso e troca
do piso da área de entrada e das calçadas, e para aquisição de equipamentos que já se encontram desgastados pelo tempo de uso e que
necessitam ser substituídos para melhor eficiência e ampliação do acesso da população a serviços de Diagnostico por Imagem, como o
equipamento de raio X e Ultrassom.

Capacidade de Execução - COFD:
&#61656;O CERMAC é uma Unidade Desconcentrada da SES/MT, por isso não possui independência financeira e o orçamento para as
suas programações depende de teto pré-estabelecido pela Secretaria. Sendo assim, a efetivação de todas as ações programadas,
depende de processos de aquisição/licitação que são conduzidos pela SES com base nas demandas encaminhadas pelo CERMAC.
&#61656;No primeiro trimestre do ano o CERMAC encaminhou todas as demandas de insumos, materiais, equipamentos e serviços para
SES; As ações constantes em cada atividade foram solicitadas e encaminhadas à SES em tempo hábil, através de processos com os
respectivos Termos de Referencia;
&#61656;No ano de 2017 a execução orçamentária ALTAMENTE DEFICIENTE se deu em razão da não finalização de mais de 90% dos
processos de aquisição de materiais, equipamentos e serviços demandados à SES, prejudicando a oferta dos serviços aos usuários do
SUS.
Em relação a aquisição de insumos e materiais médico-hospitalares, durante todo o ano foi mantido apenas o processo emergencial de 60
dias, onde foi disparado em outubro/2016 e recebido em março/2017. Foi concluso os processos de aquisições de: Pomada Papaína e
Sulfadiazina, exclusivo do CERMAC, ambas sinalizadas em Ação Civil Pública;
AQUISIÇÕES 2017
Em relação as aquisições de equipamentos, durante todo o ano, foram adquiridos de forma regular apenas:
- Troca de Aparelho de Raio X , através de Termo de Transferência de Patrimonio do Hospital do Cancer;
- Aquisição de 40 Microcomputadores;
- Lixeiras e Contêiner para atender a Coleta de Resíduos.
- Contrato de Manutenção do Filtro Hepa do ambulatório de Tuberculose
&#61656;Emergencialmente, os serviços mais relevantes que puderam ser realizados foram:
- Conserto e manutenção CORRETIVA da bomba d¿agua que abastece o complexo, envolvendo CERMAC, LACEN, Farmácia de Alto
custo, ocasionando suspensão de atendimentos dos ambulatórios por varias vezes durante o ano.
- Troca CORRETIVA do disjuntor geral de eletricidade dos ambulatórios de DST/AIDS, dermatologia, pneumologia que devido a problemas
climáticos (temporal) e desgaste dos acessórios da casa de força foram queimados, ficando toda área sem eletricidade, implicando na
desmarcação total do atendimento;
- Manutenção CORRETIVA de ar condicionados;
&#61656;Nota-se que a baixa capacidade de execução não se baseia em falta de recursos financeiros, pois 90% dos recursos financeiros
do CERMAC provem da fonte 112, do Ministério da Saúde e, mesmo com estes recursos disponíveis não se obteve êxito na sua execução
por meio das aquisições mínimas necessárias, conforme planejado e demandado pelo Centro.

Alcance do Objetivo Específico:
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&#61656;Apesar da baixa execução orçamentária, o CERMAC continuou atuando como centro de referencia para os 141 municípios de
Mato Grosso sendo os agravos atendidos no CERMAC considerados doenças de grande impacto na saúde Pública de Mato Grosso
(HANSENÍASE, DIABETES, TUBERCULOSE, DST-AIDS) entre outros;
&#61656;No entanto, os serviços foram mantidos com muita dificuldade devido ao desabastecimento regular de insumos médicohospitalares, expediente, serviços e mobiliário. As ações de capacitação e treinamento, pesquisa científica, bem como ações de promoção,
prevenção, assistência, educação em saúde e reabilitação também ficaram prejudicadas.
&#61656;Ocorreram enorme dificuldades na execução das ações, diante de vários entraves ocorridos como:
- Dificuldades na resolução de necessidade de serviços de manutenção de equipamentos em geral devido a falta de um profissional
específico ou contrato com empresa para executar este serviço.
- Dificuldade na resolução de necessidade de serviços de manutenção predial, devido a falta de um profissional específico ou contrato com
empresa para executar este serviço.
- O contrato de locação predial onde se localiza os setores da administração, arquivo e CRIE do CERMAC foi aditivado pela SES, porem
com divergências no índice de reajuste, o qual apresento aumento acima de 37%, será revisado.
- A não realização de concurso público associado ao número de licenças médicas, óbitos e aposentadorias implicaram no déficit de
recursos humanos que acarretou sobrecarga dos profissionais e a impossibilidade de expansão de qualquer serviço ou implantação de
novas ações;
&#61656;No tocante ao déficit de recursos humanos, foi e continua sendo mais impactante a ausência de profissional medico vascular,
hansenólogo, sapateiro para adaptação de calçados para pés diabéticos e com lesões de hanseníase, enfermeiro e técnico de
enfermagem; isto implica na indisponibilidade de agenda para novos atendimentos e o mais agravante ocorre para os perfis do profissional
medico hansenólogo, o qual o CERMAC sofreu a perda por Licença Médica por tempo indeterminado; e do médico vascular, para o qual o
Centro sofreu a transferência compulsória de 02 profissionais por mandato classista e outro para compor câmara técnica junto à área
judicial (2015); ficando o CERMAC apenas com uma médica vascular, o que tem acarretado a necessidade de transferência dos pacientes
que eram acompanhados pelos demais profissionais, não havendo porem um outro serviço para os quais estes possam ser encaminhados
que ofereça a garantia da continuidade imediata do tratamento de saúde, com ênfase para as úlceras/ feridas. Esta situação tem grande
impacto humano e para o aumento da demanda reprimida para tratamento de feridas de maior complexidade e pré-diabéticos;
&#61656;Considerando as dificuldades já apresentadas, pode-se presumir que os serviços se mantiveram em razão da relevância humana
e de saúde pública que estes têm para a sociedade, razão esta que impõe aos seus servidores a gerarem uma capacidade técnica porem
racionalmente incompreensível de manter as ações do Centro mesmo estando tão desprovidos de recursos materiais e estruturais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
&#61656;Visando um atendimento mais qualificado e humanizado, deveria haver uma disponibilidade maior de recursos orçamentários
anuais para o CERMAC de forma que este consiga prever em PTA próprio um valor suficiente para:
- Ampliação de serviços ou melhoria dos já existentes através de realização da grande reforma GERAL necessária ao CERMAC, em
especial a que se refere à acessibilidade no Centro, como a construção de rampa de acesso e troca do piso da área de entrada e das
calçadas;
- Aquisição de equipamentos que já se encontram desgastados pelo tempo de uso e que necessitam ser substituídos para melhor
eficiência, como a processadora de filmes e Ultrassom, garantindo desta forma, maior resolutividade para o diagnóstico dos usuários do
SUS.
&#61656;É imprescindível discutir sobre a independência administrativa e financeira das unidades desconcentradas da SES;
&#61656;Precisa ser investido com urgência na melhoria da capacidade técnica e administrativa da área de aquisições da SES de forma a
ampliar a capacidade de execução orçamentária das unidades desconcentradas que dependem totalmente desta outra para qualquer
aquisição de produtos e serviços;
&#61656;Faz-se urgente a necessidade de realização de concurso público para provimento de profissionais para todas as áreas do
CERMAC; ou provimento imediato por meio de contrato dos profissionais especialistas prioritários para este único Centro de referencia de
media complexidade do Estado;
&#61656;No Acordo de Compromisso Governamental, ressaltamos a necessidade de ser fortalecida a Estruturação do CERMAC para o
Plano de Enfrentamento e Combate a Hanseniase, bem como para a Tuberculose, com ampliação e reforma nas Unidades da SES/MT em
Cuiabá.
&#61656;Precisa ser verificado junto à área estratégica do Gabinete/ Planejamento se esta ação permanecerá apenas a nível de
elaboração de projeto de reforma conforme estava desde o 1º Acordo de Resultados ou se poderá avançar para nível de ser executada
visto a precariedade da estrutura física das unidades: CERMAC e demais desconcentradas. Será muito difícil aguardar a realização do
projeto e das obras da nova ¿Cidade da Saúde¿ sem a realização de reforma física do CERMAC, visto a precariedade de sua estrutura
física em desacordo com a relevância dos seus serviços para a saúde publica do Estado, em especial como único centro de referencia de
media e alta complexidade nas áreas de HANSENÍASE, TUBERCULOSE MULTIRRESISTENTE E DST/AIDS, HEPATITE VIRAIS;

Ação:

2500-Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para
pacientes especiais - CEOPE

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CEOPE.
Procedimento realizado
Número
Patrícia Violin Junqueira
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

11.000,00

Meta Física Ação Realizada

11.200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,01

0,01

Análise da Meta Física:
Meta Física ¿ Altamente Deficiente
De acordo com o quadro de realização da meta física deste programa; esta ação apresentou baixo índice de realização, demonstrando
falhas na execução das ações demandadas; ocasionadas devido às dificuldades de ordem administrativa, como a não conclusão dos
processos licitatórios de aquisições de insumos, materiais e equipamentos.
Considerando a falta de insumos (medicamentos, materiais odontológicos e médico hospitalares), o não funcionamento do equipamento
Autoclave do Centro, responsável pela esterilização de todos os materiais utilizados nos procedimentos realizados no CEOPE, e a
ausência de cobertura contratual de manutenção de equipamentos odontológicos contribuiu sobremaneira para a deficiência desta meta.
Ressaltamos que Todos os usuários que procuraram o CEOPE foram atendidos, totalizando 757 pessoas; sendo 570 procedimentos
realizados; incluindo visitas domiciliares e interdisciplinares (Home Care); Os usuários que são o seu público alvo - pessoas com
deficiência e pacientes sistemicamente comprometidos - que necessitam de um atendimento especializado e que não são atendidas na
rede básica, foram agendados para posterior atendimento.
E aqueles que não são perfil dos pacientes do CEOPE, foram encaminhados às clínicas odontológicas municipais para realização desses
atendimentos.
Mesmo diante deste cenário, buscamos alternativas como parcerias para a manutenção dos serviços oferecidos e o funcionamento deste
centro. A exemplo, parceria com o Hospital de Câncer e Hospital Metropolitano de Várzea Grande para a esterilização de nossos
materiais /instrumentais, garantindo o atendimento emergencial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

119.277,12

1.023.977,12

93.074,25

0,00

78,03

9,09

134

548.000,00

20.881,84

20.881,84

0,00

3,81

100,00

667.277,12

1.044.858,96

113.956,09

0,00

17,08

10,91

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
PPD Deficiente
O Resultado apurado reflete uma execução deficitária; porém todo planejamento e programação da despesa seguiram conforme teto
estabelecido pela Secretaria de Saúde, ou seja, programação do PTA.
Considerando que o CEOPE é uma Unidade Desconcentrada, sem autonomia financeira; onde suas demandas são encaminhadas a SES
para suas devidas conclusões/execuções, e que na sua maioria dependiam da ação direta de uma aquisição seja de bens ou serviços pela
modalidade de licitação foram prejudicadas pelas restrições administrativas como demora na compilação das demandas, processo de
pregão que pode apresentar resultados tais como deserto ou fracassado, entre outras.
Ressaltamos que resultado de licitações desertas e fracassadas, cujos, objetos são aquisições de equipamentos para realização de
procedimentos ambulatoriais; não foi concretizada por circunstâncias alheias à vontade desta Unidade, ou seja, o fato de não ter sido
utilizado todo o recurso orçamentário previsto inicialmente, deu-se em razão de não ter conseguido obter êxito nos certames realizados no
exercício, seja por ausência de interesse das empresas, seja por ter obtido propostas superiores à estimativa da Administração, o que
resultou no fracasso.
Já as ações onde a execução não depende diretamente de um processo de licitação com muitos itens, ou seja, que já estão estabelecidas
através de Contratos ou Termos de Compromisso a execução seguiu o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando que o valor orçamentário proposto através do PTA, condicionou ao CEOPE somente a sua manutenção; através de
contratos, e principalmente na aquisição de insumos necessários para o atendimento aos pacientes já existentes.
Ressaltamos que a demanda da execução orçamentária, e o fluxo de recursos liberados foram utilizados dentro do exercício financeiro;
porém a maioria dos processos disparados teve a sua finalização a partir do final do 2º semestre, ocasionando a diminuição do fluxo de
atendimento.
E que Após análise da Ação, torna-se evidente que os recursos não utilizados foram comprometidos por entraves internos administrativos
na SES-MT; que afetaram diretamente na execução da ação e em todos os procedimentos realizados por este Centro.
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Alcance do Objetivo Específico:
A manutenção dos serviços essenciais para o funcionamento do CEOPE obteve nível baixíssimo na sua execução em razão da não
aquisição de insumos médico- hospitalares por parte da SAF, mesmo tendo sido demandado e disponibilizado o recurso orçamentário
previsto no PTA do CEOPE para esta aquisição. E, também pela não finalização de alguns processos de aquisição de materiais,
equipamentos e serviços demandados à SES; que consomem 100% do nosso PTA.
Ressaltamos ainda que o recurso orçamentário inicialmente disponibilizado para a manutenção desta unidade foi insuficiente para atender
todas as demandas das ações do CEOPE o qual comparado com o ano de 2016 apresentou déficit R$ 869.972,89 . Sendo realizado
posteriormente crédito adicional de R$ 900.000,00 que proporcionou a conclusão dos processos de manutenção e posteriormente o
retorno de atendimento emergencial ao nosso público alvo.

Outros aspectos relevantes:
Considerando todas as necessidades da unidade, buscando resolutividade para os seus problemas; adotou-se como estratégia o
planejamento participativo entre gestores, servidores e usuários; para assim resolvermos de melhor forma possível as prioridades
apresentadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As recomendações refere-se ao aumento dos recursos para esta unidade, melhoria e agilidade nos processos de aquisições da SES , para
que seja possível a execução do PTA sem prejuízos e devolução de recursos.

Ação:

2510-Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reorganizar os processos de trabalho da Atenção Primária para torná-la ordenadora de rede de Atenção a
Objetivo Específico:
Saúde.
Produto:
Município com serviço reorganizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maria Salete Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
90,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

49,85

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

55,56

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,30

Análise da Meta Física:
As ações desenvolvidas em 2017 tiveram como foco principal o Apoio institucional aos municípios, juntamente com os Escritórios
Regionais de Saúde, para ações de credenciamento, implantação e monitoramento das equipes da Estratégia Saúde da Família (SF) e
Saúde Bucal (SB), Unidade Odontológica Móvel (UOM), Laboratório Regionalizado de Prótese Dentária (LRPD), Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e
Agente Comunitário de Saúde nos Assentamentos Rurais (ACSR). Também houve atuação na implantação e implementação de
Programas como Programa Nacional de Melhoria da Qualidade e Acesso da Atenção Básica (PMAQ AB), PMAQ ¿ CEO, Programa Mais
Médicos, Consultório na rua, Academia da Saúde, Requalifica UBS, e-SUS AB, Adesão do CEO à Rede Viver Sem Limites e no apoio e
acompanhamento das ações desenvolvidas pelo Telessaúde MT. Infelizmente somente conseguimos desenvolver ações efetivas em 55
municípios, o que corresponde a cerca de 50% da meta prevista. Apesar das dificuldades no desenvolvimento do PTA, houve ampliação
das equipes de Atenção Primária em Mato Grosso, cuja cobertura populacional pela atenção primária saiu de 74,9% para 76,2%, em
grande parte decorrente do Programa de incentivo estadual e mas também pela retomada dos credenciamentos por parte do Ministério da
Saúde, que estavam paralisados desde 2015. Assim, os municípios puderam contar com o cofinanciamento federal, além do estadual, das
equipes que já estavam atuando. Para o apoio a estas equipes, até novembro de 2017, foram realizadas pelos ERS 75 visitas, sendo 22
(19,47%) para credenciamento e implantação, 53 (46,90%) de monitoramento e 38 (33,63%) de capacitações sobre Telessaúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.497.401,56

12.370.073,00

10.439.249,56

0,00

697,16

112

300.000,00

95.500,00

76.000,00

0,00

25,33

79,58

134

39.538.090,19

42.415.590,02

42.415.589,99

0,00

107,28

100,00

312

Total

84,39

0,00

716.028,34

477.304,15

0,00

0,00

66,66

41.335.491,75

55.597.191,36

53.408.143,70

0,00

129,21

96,06

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho regular com alcance de 120,01% da Ação deve-se ao cenário político e econômico do país no ano de 2017, impactando no
contingenciamento dos recursos da fonte 134 destinados do Programa de Cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde, no âmbito do
Sistema Único de Saúde de Mato Grosso na ocasião da elaboração do planejamento anual e distribuição dos recursos financeiros,
percebe-se que o valor destinado para atender a ação em sua amplitude, foi aquém do necessário. Portanto, para cumprir com os critérios
de repasse estabelecidos no Programa de Cofinanciamento da APS, foi necessário suplementar os valores inicialmente disponibilizados,
impactando desta forma no desempenho acima apurado. Entretanto, importante informar que em 2017, faltarem empenhar as
competências financeiras dos meses outubro, novembro e dezembro. Sobre o planejamento das demais fontes, exceto a fonte 112 é
importante ressaltar que o valor inicial e final (LOA) também, não é coincidente, pois o apurado na dotação final foi oriundo de saldo
residual de contas bancarias de exercícios anteriores, estes recursos foram incorporados na execução orçamentária por meio de superávit
financeiro, após a elaboração da dotação inicial da (LOA), momento em que se planejou um crédito adicional, por meio de suplementação.
Inicialmente o orçamento das emendas parlamentares estaduais todas na fonte 100 foram de R$ 1.497.401,56, depois os deputados
reordenaram seus recursos para Equipamentos para Atenção Básica, Veículos para Transporte das Equipes dos PSFs chegamos ao valor
de R$ 12.370,073,00 sendo empenhados R$ 10.439.249,56 o equivalente a 84,39% sendo executadas 23 (vinte e três) emendas
parlamentares.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da boa execução evidenciada, salientamos que os pagamentos seguem o ritmo da disponibilidade financeira do Governo Estadual
para a SES, o que reflete em atrasos nos repasses ao município. Importante informar que em 2017 os repasses financeiros referentes aos
cofinanciamento da APS só foram efetivados nas competências Janeiro a Julho, as demais ainda encontram-se pendentes, tendo sido
empenhado ainda nesse ano, os meses de agosto e setembro somente. O Telessaúde MT (Medida 4) não realizou execução financeira.
Suas ações de visitas/capacitações (diárias e passagens) foram executadas com as medidas 1 e 2. Houve uma suplementação no
segundo semestre de 2017 para a Ação 2510, incluindo a fonte 161 referente ao convênio do Telessaúde/UNISSELVA, porém o
pagamento até o momento não foi realizado. Outro crédito adicional ainda não efetivado refere-se aos Laboratórios Regionalizados de
Prótese Dentária (LRPD), onde o recurso financeiro federal foi transferido para o FES, tendo em vista que na época do credenciamento ao
programa federal, os municípios de Sinop (2009) e Pontes Lacerda (2010) ainda não tinham a gestão do Bloco de Média e Alta
Complexidade (MAC). Essa situação foi identificada anteriormente e reunimos com os setores envolvidos na SES/MT; CIB/MT e
COSEMS/MT, com objetivo de transferir a gestão estadual dos LRPDs e os recursos financeiros aos municípios supracitados. Todo o
trâmite técnico para o repasse do valor devido já foi realizado, aguardando somente a efetivação do pagamento.
O valor alcançado no CPFD inicialmente tínhamos um valor de R$ 1.497.401,56 na fonte 100 para as Emendas Parlamentares Estaduais e
devida a alta demanda dos Deputados Estaduais tivemos que fazer vários remanejamentos chegando a execução no valor de R$
10.439.249,56, chegando a 697,16% do inicialmente programado inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:
A Atenção Primária à Saúde é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção,
proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de
práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido,
sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Deve ser principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS,
coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. É de Responsabilidade das Secretarias Municipais
de Saúde, dentre outras, organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu
território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União. Ao Estado cabe, entre outros, apoiar e estimular a adoção
da Estratégia Saúde da Família - ESF como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Primária e
contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Primaria. Mato Grosso conta atualmente com 718 Equipes de
Saúde da Família, que corresponde a cobertura de 69,3% da sua população. Contando com outras modalidades de Equipe de Atenção
Primária, temos que Mato Grosso possui 76,2% da sua população coberta nesse nível de Atenção. Sabe-se que apenas a cobertura
elevada precisa estar atrelada a qualidade e resolutividade, garantindo um atendimento de saúde adequado a população mato-grossense.
Para atingir tal objetivo, faz-se extremamente necessária a reorganização dos processos de trabalho dessas equipes, por meio de apoio
técnico e financeiro aos municípios, que se constituem como ente federado responsável pela execução de todas as ações realizadas na
APS, além de processos potentes de educação permanente aos profissionais que atuam nesse nível de atenção. Temos buscado
desenvolver com muito afinco o apoio técnico e financeiro aos municípios, entretanto, falhamos ainda na efetivação de um plano de
educação permanente que realmente promova a esperada mudança nos processos de trabalho vigentes e que acabam levando a uma
baixa resolutividade da atenção ofertada. Para tanto, é imprescindível o fortalecimento da nossa Escola de Saúde Pública para que ela
consiga resgatar o trabalho forte de educação permanente para as equipes de APS, com foco nas necessidades e mudanças nos
processos de trabalho. Outra ação que merece destaque para o cumprimento do objetivo específico é o TELESSAÚDE. Em 2017 tivemos
73 municípios qualificados paro o uso da ferramenta e 2.884 profissionais capacitados. Foram 3.030 teleconsultorias realizadas até
30/11/2017; 14 municípios com tele ECG implantados, para os quais foram realizados 6.788 exames de ECG; 37 solicitações de teleestomatologia; 3488 participantes em Web aulas e 3.715 em webconferências sendo que dos 141 municípios apenas 9 não participaram;
06 Termos de referência de Segunda Opinião Formativa (SOF) enviados para a BIREME, com publicação de 02 SOF na Biblioteca Virtual
em Saúde e 07 Cadernos Informativos para Agentes Comunitários de Saúde publicados. Todas essas tem a capacidade de refletir
diretamente na melhoria dos processos de trabalho na APS.

Outros aspectos relevantes:
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As principais atividades desenvolvidas pela equipe da COAP durante o ano foram: apoio e assessoramento aos Escritórios Regionais de
Saúde (ERS) e municípios; Elaboração de pareceres técnicos, de Portarias, Resoluções e Roteiros para organização da Atenção Primária
em Saúde (APS)/SF/SB no Estado de Mato Grosso; elaboração e publicação das portarias de incentivos estaduais à APS; Realização do
Monitoramento das equipes de APS utilizando fontes secundárias como SIMAP, SCNES; Realização de web conferências e web reuniões
sobre temas prioritários; Conferencias trimestrais dos Sistema de Monitoramento da Atenção Primária (SIMAP) e o Sistema Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES); Respostas às teleconsultorias; Realização de capacitações/oficinas para técnicos municipais e
regionais para implantação e manutenção do e-SUS AB; Participação em eventos nacionais (Câmara Técnica de Atenção Básica,
Congressos e reuniões com o DAB), participação em diversos grupos de trabalho na SES, comissões e grupos condutores (CIES,
Estratégia Qualineo, GT de Crônicas ¿ Plano e protocolos, Rede de Atenção Psicossocial - Saúde Mental, Rede de Urgência e
Emergência (RUE), GT de Oncologia, Anemia Falciforme; GT de Condução CONASS, UNOPs, Conselho Escolar/ESP). Interface com a
Vigilância em Saúde: Hanseníase, Tuberculose e Dengue, doenças exantemáticas, Hepatite, IST, Vacinas, Vigilância do Óbito fetal e
infantil, Vigilância Sanitária (Projeto de capacitação para descentralizar inspeções Sanitárias em Odontologia); Coordenação Estadual do
Telessaúde MT, Mortalidade Materna e Infantil, Saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional; participação em diversos
eventos locais levando o tema APS/MT. O estado conta com 247 profissionais do Projeto Mais Médicos distribuídos em 103 municípios e
nos 5 Distritos Sanitários Indígenas ¿ DSEI, cujo trabalho é monitorado pela coordenadoria, tendo participado do XX Encontro de
Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso ¿Gestão do SUS em Defesa da Atenção Básica ¿ Juntos Somos Mais¿ e Programa
Mais Médicos em Mato Grosso ¿ Avanços e Perspectivas, espaço com momentos importantes de avaliação da política de saúde, de troca
de experiência e de fortalecimento das parcerias entre municípios e demais instâncias envolvidas com a gestão e atenção à saúde. Na
ocasião participaram médicos, gestores e demais profissionais de todo o estado. Com a chegada de novas turmas de médicos do projeto,
em parceria com a CCE realizou dois acolhimentos para cerca de 55 médicos e respectivos gestores municipais de saúde, com o objetivo
de dar as boas vindas e apresentar a política pública de saúde no estado e a importância do trabalho na atenção primária em saúde, assim
como a situação de saúde e características dos municípios nos quais esses médicos desenvolverão suas atividades. Quanto ao
Telessaúde, a coordenadoria possui três teleconsultores do e aAs teleconsultorias solicitadas a estes profissionais em 2017 totalizaram
200, sendo de diversas temáticas. Sobre o Programa de Melhoria da Qualidade da Atenção Básica, informamos que foram realizadas
Webconferências com a participação de representantes de todos os ERS e vários municípios. As webconferências foram divididas em 04
temas: Dialogando sobre o PMAQ AB em Mato Grosso; Refletindo sobre os indicadores do 3º Ciclo do PMAQ MT; Refletindo sobre os
momentos Autoavaliativos; Preparação para Avaliação Externa. Realizamos a publicização da ¿Análise dos Resultados da Avaliação
Externa das Equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal (2º ciclo do PMAQ)¿, disponível no site da SES/MT. O resultado do PMAQ AB
também viabilizou a elaboração e a publicação intitulada de ¿Monitoramento e Avaliação da APS em Mato Grosso ¿ Mulher e criança
(PMAQ)¿, que também está disponível no site da SES/MT. O objetivo central foi discutir os atributos da APS mediante o cenário matogrossense apresentado pelo PMAQ na atenção à mulher e criança. Foi realizada uma Oficina de Avaliação do Monitoramento e Apoio
Institucional para APS com base no documento construído ¿Roteiro para Visitas de Monitoramento e Apoio aos Municípios de Mato
Grosso¿ juntamente com os 16 Escritórios Regionais de Saúde. O objetivo da Oficina foi o Alinhamento da função apoio na Atenção
Primária. Debatemos a Atenção Primária como ordenadora das redes e coordenadora do cuidado e contamos com a experiência do
COSEMS-MT nos Processos de Apoio Institucional, Apoio Matricial, Avaliação e Monitoramento e Cogestão. Na programação foi inserido
um período para socialização de experiências, informações e saberes que contribuem com o desenvolvimento dos processos de trabalho
dos técnicos responsáveis pela APS nos ERS, apresentação de legislação, sites e ferramentas via Web, que facilitam o monitoramento e
apoio institucional aos municípios.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Um desafio importante e que já vem sendo buscado é o aprimoramento no processo de trabalho, procurando maior articulação entre as
coordenadorias, superintendências da SES, ERS, CEOPE, ESP/MT; Núcleo Telessaúde e parceiros institucionais (COSEMS/MT,
instituições de ensino, entidades de classe ¿ CRO/MT, ABO/MT, etc). Outro ponto importante é a Reorganização da Atenção Primária à
Saúde (APS), com objetivo de torná-la Coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção à saúde (RAS). Neste sentido as
Oficinas de planificação da Atenção à Saúde, proposta pela assessoria do CONASS são fundamentais para essa mudança. A
Coordenadoria faz parte do Grupo Condutor para o Planejamento Regional Integrado e Planificação da Atenção à Saúde, sendo
representada pela sua Coordenadora. Foram realizadas mais de 10 reuniões do Grupo Condutor e um Seminário com a participação do
Prof. Dr. Eugênio Vilaça Mendes. A princípio as reuniões ocorreram de forma aleatória, a cada 10 a 15 dias aproximadamente, e a partir de
14 de novembro passaram a ocorrer nas terças e quintas-feiras, no período da manhã. Até o momento o grupo já produziu a proposta
metodológica para a realização do Planejamento Regional Integrado e Planificação da Atenção à Saúde, faltando ainda escolher e validar
junto à gestão da SES e CIB, a região piloto para a realização desse processo. Portanto em nosso PTA 2018 ainda temos como única e
principal ação a ¿Reorganização da APS¿.

Ação:

2511-Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Elevar a capacidade de oferta das ações e serviços de referencia do Laboratório Central.
Análise laboratorial realizada
Percentual
Andrea Maria Gonzaga

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

98,30
Total:

98,30

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

12

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
100,00

100,00

98,30

98,30

98,30

Análise da Meta Física:
A Meta Física prevista no PTA/LOA 2.017 do LACEN-MT era de atender 100% da demanda recebida de análises laboratoriais.
A Meta foi atingida em 98,3% (média), conforme demonstrativo a seguir:
Exames/Área: BIOLOGIA MÉDICA : Total de exames : 48.703 , Resultados liberados : 46.292 , Meta prevista: 100% , Meta atingida : 95%.
Exames/Área: BIOLOGIA AMBIENTAL : Total de exames: 10.055, Resultados liberados : 10.045, Meta prevista: 100% , Meta atingida :
99,9%.
Exames/Área : CITOPATOLOGIA : Total de procedimentos: 12.595 , Resultados liberados : 12.595, Meta prevista : 100%, Meta atingida:
100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

6.717.778,00

6.417.778,00

3.890.326,57

0,00

57,91

312

0,00

2.767.190,59

190.219,72

0,00

0,00

6,87

6.717.778,00

9.184.968,59

4.080.546,29

0,00

60,74

44,43

Total

60,62

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado apurado de 60,74% reflete uma execução razoável. Entretanto, o desempenho teria sido melhor se todos os processos
licitatórios demandados pelo LACEN MT tivessem sido concluídos e executados orçamentáriamente no ano em curso.Por exemplo: se os
processos demandados pelo LACEN, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes pela fonte 312, no total de R$
1.704.467,00, tivessem sido concluídos e executados orçamentáriamente em 2.017, o resultado do PPD alteraria de 60,74, para 86,11%.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado de 44,43%, verificado no índice COFD, ocorreu pelo seguinte:
A dotação orçamentária inicialmente atribuída seria suficiente para o desenvolvimento das atividades desta Unidade. Porém, tendo em
vista a necessidade de execução dos recursos financeiros disponíveis nas contas correntes do LACEN/MT, da fonte 312, para
atendimento à Portaria GM nº 1.073, de 23.07.2015, foi solicitada suplementação orçamentária na fonte 312, aumentando a dotação inicial
de R$ 6.717.778,00 para a dotação final de R$ 9.184.968,59.
Entretanto, no caso da fonte 312, foram demandados os processos 51641/2017, 516432/2017, 516455/2017, 516439/2017 e 516498/2017,
para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no total de R$ 1.704.467,00, que não foram concluídos no exercício de 2.017.
Caso os R$ 1.704.467,00 tivessem sido executados o desempenho COFD passaria de 44,43% para 62.98%.
Cabe ressaltar que a capacidade de execução orçamentária foi prejudicada devido à morosidade e a consequente não conclusão de
processos de aquisições de interesse do LACEN MT.
Não houve restrição financeira, pois os recursos previstos no PTA/LOA do LACEN MT são da Fonte 112, oriundos do Ministério da Saúde
(FINLACEN e FINLACEN VISA), cujos repasses ocorreram normalmente em 2.017, além de saldo financeiro de exercício anterior, que
possibilitou a suplementação da fonte 312.
As dificuldades com os processos licitatórios foram determinantes para o índice COFD de 44,43%.

Alcance do Objetivo Específico:
É evidente que as ações desenvolvidas, principalmente relacionadas à Execução das Análises laboratoriais de interesse da Vigilância em
Saúde e monitoramento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública/MT, contribuíram para a Consolidação do LACEN MT como
Referência Estadual na Execução das Ações Laboratoriais de Vigilância em Saúde.
Entretanto, essa consolidação ainda não foi plenamente atingida, uma vez que dependia de algumas variáveis que são cronicamente
interferentes no cumprimento pleno dos objetivos,como:
1- Estruturas Físicas insuficientes e inadequadas para implantação de novos exames, bem como a implementação dos já existentes;
2- Reforma e manutenção predial do Casarão não finalizada, levando a não ampliação da estrutura física atual;
3- Lentidão dos processos licitatórios para aquisição de materiais, equipamentos e contratações de serviços, de modo a não faltarem
reagentes e outros insumos necessários à realização dos exames;
4- Necessidade de avançar na implantação das normas de qualidade e biossegurança e diagnóstico das necessidades de capacitação da
RELSP/MT.
5- Falta de recursos humanos suficientes, uma vez que não há substituição de servidores.

Outros aspectos relevantes:
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Estado de Mato Grosso
Foram entregues pelo LACEN-MT em 2.017, os seguintes PRODUTOS:
Tabela 2. PRODUTOS /QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO ¿ 2.017
56.337 Análises Laboratoriais de Saúde Pública realizadas;
12.595 Procedimentos Citopatológicos realizados (Controle de Qualidade);
10Municípios supervisionados e treinados para o diagnóstico da Malária e Leishimaniose;
16Profissionais capacitados para o diagnóstico da Malária (com declaração emitida pelo LACEN/MT);
26Profissionais capacitados para o diagnóstico da Malária (com certificado emitido pela Escola de Saúde Pública do MT);
26Servidores do LACEN-MT participaram de Capacitações, Fóruns, Oficinas, Reuniões e Visitas Técnicas, dentro e fora do Estado;
28Municípios capacitados nos módulos Animal, Ambiental e Controle de Qualidade, do Sistema Gerenciador de Ambiente LaboratorialGAL;
06Visitas técnicas ao Laboratório de Fronteira de Cáceres - LAFRON;
13Municípios supervisionados para o diagnóstico da Tuberculose e Hanseníase;
16Laboratórios supervisionados para o diagnóstico da Tuberculose e Hanseníase;
22Municípios capacitados para o diagnóstico da Tuberculose e Hanseníase;
46Profissionais capacitados para o diagnóstico da Tuberculose e Hanseníase;
04Municípios capacitados para a implantação do teste rápido para Leishmaniose Canina;
06Laboratórios de Análise de água supervisionados e treinados para a realização de análises Microbiológicas da água para consumo
humano (Barra do Garças, Rondonópolis, Água Boa, Pontal do Araguaia, Terra Nova do Norte e Peixoto de Azevedo);
04Profissionais treinados para a implantação da técnica de RT-PCR para os agravos: Zika vírus, Dengue e Chikungunya;
04Descentralização da cultura para Tuberculose pelo método do OGAWA nos municípios de Sinop, Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres
(LAFRON).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2512-Consolidação da política estadual de transplantes no Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Ampliar a oferta de serviços de transplantes no Estado
Pessoa atendida
Unidade
Alexandre Emilio de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

554,00
Total:

554,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
326,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

325,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

554,00

169,94

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
170,46

Análise da Meta Física:
A meta prevista de 326 pessoas atendidas corresponde aos atendimentos efetivos nas etapas do processo de doação e transplantes. O
número de atendimentos realizados foi de 554, entretanto, essa superação de meta não pode ser avaliada isoladamente, pois um dos
produtos que compõe esse indicador: ¿transplante de córnea¿, foi previsto 144 procedimentos e realizados 242, resultado positivo,
entretanto o indicador de ¿doações realizadas¿ foi previsto 126 e realizado somente 29, nessa mesma lógica temos os encaminhamentos
via Tratamento Fora de Domicílio - TFD¿ que haviam sido previsto fazer uma redução para 130 caso/ano em 2017 em relação aos 221
caso/ano de 2016, considerando que entre as ações estratégicas para o ano de 2017 estava a de finalização do Processo de
contratualização de Serviço de Transplante Renal, essa ação não foi finalizada e o crescente aumento das doenças crônicas resultou em
283 casos de encaminhamentos via Tratamento Fora de Domicílio - TFD. Portanto o produto que havia sido previsto fazer uma redução
de 58% teve um aumento de 217%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

14

Estado de Mato Grosso

Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

360.000,00

360.000,00

1.542,42

0,00

0,43

0,43

134

1.143.080,00

293.651,10

293.651,10

0,00

25,69

100,00

312

Total

0,00

601.593,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1.503.080,00

1.255.244,75

295.193,52

0,00

19,64

23,52

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento orçamentário (112 e 134) foi realizado visando atender as demandas necessárias de estruturação e manutenção da
unidade, entretanto, os Processos de aquisições instrumentalizados no ano corrente e os que estavam em andamento do ano anterior, não
foram concluídos em razão da morosidade processual. Com relação ao planejamento orçamentário (312) foi realizado com a proposta de
atender na complementação da dotação orçamentária da Superintendência de Regulação para pagamento de contrato de Empresa de UTI
aérea e para atender o Processo 33024/2015 aquisição de veículo, entretanto nenhum dos dois processos foi finalizado.

Capacidade de Execução - COFD:
A morosidade da área meio ao que se refere à tramitação dos processos de aquisições inviabilizou o desenvolvimento de várias das ações
propostas, comprometendo consideravelmente a execução orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora a meta física não tenha sido negativa, o objetivo específico não foi alcançado, pois todas as ações relacionadas à ampliação de
oferta de serviços não foi executada devido à indisponibilidade de prestadores aptos para habilitação e contratualização.

Outros aspectos relevantes:
Somada às restrições administrativas, gerenciais e estruturais um fator fora da governabilidade dessa unidade, entretanto, bastante
relevante para o desempenho das ações é a ineficiência da rede de assistência em alta complexidade e assistência as urgências e
emergências essa exerce grande impacto na efetividade das ações planejadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Observa-se a necessidade imediata de elaborar um plano de ação que vise sanar as principais restrições apresentadas, de forma que haja
um alinhamento que possibilite que planejamento, orçamento, área meio e operacional atuem em compasso.

Ação:

2513-Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Ampliar o acesso e a assistência hemoterápica e hematológica
Serviço ampliado
Percentual
Elianne Maria Ferreira Curvo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,72
Total:

1,72

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
2,50

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

2,00

1,72

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
68,80

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
86,00

Estado de Mato Grosso
Considerando nossa base de dados de doadores no Estado, evidenciamos que estamos acima da meta física que estabelece 2,5 % da
população como doadores de sangue, nosso percentual é de 8,0% considerado a prevalência de doadores cadastrados. Considerando o
número de candidatos da região metropolitana, onde o MT-Hemocentro atua diretamente nas estratégias de sensibilização da população
para o ato de doação de sangue, conseguimos ter um aumento no percentual da população doadora, 2,9%, para o Estado de Mato
Grosso, considerando os doadores em 2017, nosso percentual foi de 1,72 relativamente acima do ano anterior. Importante destacar que o
número de novos candidatos à doação, em toda à hemorrede publica foi 17.739 no ano de 2017. Deste total, 7.114 foram no MTHemocentro e sua Unidade de Coleta no Pronto Socorro de Cuiabá. O parâmetro de analise para hemoterapia, sofreu alteração em
outubro de 2015, onde deixou-se de usar o percentual populacional de doadores, e passou a usar : nº de doações por 1.000 hab; neste
sentido, o MT Hemocentro tem um resultado para o ano de 2017, de 21/1.000hab; o parâmetro do SUS é de 10 a 40 doações/1000 hab.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

16.191.040,00

16.191.040,00

11.820.639,90

0,00

73,01

73,01

134

534.000,00

116.272,82

116.272,81

0,00

21,77

100,00

312

0,00

849.716,30

530.839,74

0,00

0,00

62,47

361

0,00

278.172,20

0,00

0,00

0,00

0,00

16.725.040,00

17.435.201,32

12.467.752,45

0,00

74,55

71,51

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O MT-Hemocentro obteve melhor resultado neste indicador, com o aumento de 33,3 %, em relação ao PPD 2016; nosso planejamento foi
pautado pelas diretrizes do Plano Diretor; Tivemos maior êxito nos processos licitatórios demandados, motivo pelo qual impactou
positivamente nosso indicador.

Capacidade de Execução - COFD:
Este avanço, é atribuído a efetivação dos processos de aquisições que foram demandados desde os anos de 2014, 2015 e 2016,
reapresentados em 2017 juntamente com os demais processos iniciados no corrente ano, no entanto, ainda tivemos alguns fatores
limitantes da execução orçamentária a saber: Nossa execução orçamentária por processos demandados, de aquisição de equipamento foi
de R$5.263.365,44; destes R$4.027.014,88 chegou a ter Ped Reserva, no entanto, não tiveram tempo hábil para concluir o devido
certame licitatório, o que acarretou o estorno desses PED RESERVA no final de novembro de 2016; provocando uma execução pífia de
aquisição de equipamentos num total de R$1.736.286,59 que foram empenhados e pagos. Estes darão continuidade no ano de 2018. A
demanda de renovação de contratos de Aquisição de Insumos Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial e Locação de equipamentos para a
Assistência Hemoterápica, foi de R$11.683.058,83 sendo que 10.659.997,82 foram empenhados e R$8.004.770,05 foram pagos, o
restante, ou seja a diferença, será quitada no ano de 2018.A demanda de renovação de contratos administrativos para a gestão e
administração do MT Hemocentro foi de R$1.480.485,02 sendo que R$1.078.172,00 chegou a ter Ped Reserva, no entanto, não tiveram
tempo hábil para concluir o devido certame licitatório o que acarretou o estorno desses PED RESERVA; os processos de maior impacto
neste montante, foram a licitação de Consultoria, que o pregão eletrônico de fracassado; outro processo que impactou neste sentido, foi o
estorno do processo para contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos; ocasionando a
baixa efetividade dos processos dos contratos administrativos em R$250.019,73 empenhados e R$ 152.867,77 pagos.

Alcance do Objetivo Específico:
Em se tratando do acesso; tivemos um número ampliado de doadores de sangue em nossa Unidade, 25.069 , este numero traz um
incremento de 9,7 % em relação ao ano anterior; A produção de hemocomponentes em 2017, foi de 92.689 bolsas na Hemorrede Publica.
O MT- Hemocentro conta com ambulatório médico, onde realiza cerca de 750 consultas médicas de hematologia/mês. Foram também
realizadas 1133 transfusões, 202 sangrias terapêuticas e infusão de medicamentos no total de 3729 medicações; Toda a demanda de
assistência hematológica foi atendida;

Outros aspectos relevantes:
O MT-Hemocentro Coordenador da Hemorrede teve uma ampliação de Unidades demandantes de hemocomponentes, que foi a abertura
de Agencia Transfusional no Hospital São Benedito e Hospital Metropolitano; Também foram retomadas as UCT¿s vinculadas aos
hospitais regionais do Estado, que são 07 Hospitais Regionais em distintas regiões ( Caceres, Rondonopolis, Sorriso, Sinop, Colider, Alta
Floresta e Metropolitano). Importante destacar que toda a triagem sorológica e imunohematologica, é centralizada no Hemocentro
Coordenador. Com todo o incremento de serviços e produtos desta Unidade, não podemos deixar de destacar a falta de provimento de
pessoal, levando a equipe técnica a desgaste físico e emocional pela sobrecarga de serviço. Enfrentamos dificuldade de ordem de
estrutura física; a aquisição de equipamentos, manutenção de estoque de insumos, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos;
onde desencadeou a notificação de uma série de não conformidades pela VISA, com proposição de Termo de Ajustamento de Conduta
pelo Ministério Público; também pela equipe do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede. Estes apontamentos transcendem a
governabilidade da gestão da Unidade; Tivemos dificuldades extremas pela ausência de serviços de manutenção de equipamentos, de ar
condicionado, dedetização, manutenção predial e transporte; Tivemos que usar de estratégias de solicitar ajuda por empresas parceiras e
colaboradores afetos ao MT-Hemocentro, frente a dificuldade e morosidade na liberação de recursos financeiros (Adiantamentos) para
atender as urgências do serviço. Não podemos deixar de citar que o MT Hemocentro foi diretamente prejudicado quanto a transição de
sistema de apoio logístico CLIF para o Sistema Hórus; visto que os insumos laboratoriais não pertenciam ao cadastro de itens do referido
sistema de informação, sendo assim, assumimos, sem outra opção o atesto de notas fiscais de insumos recebidos pelo CEADIS e a
geração da AQS.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Maior celeridade nos processos de aquisição em todos os estágios do rito processual. Temos que destacar a importância de um olhar
diferenciado para esta Unidade em se tratando de um Banco de Sangue Público e ser a única referência assistencial especializada em
Hematologia; Isto implica em coordenar a política do sangue em toda a Hemorrede, bem como assegurar a produção de
hemocomponentes com qualidade para a segurança do paciente.

Ação:

2514-Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Contribuir para a qualidade de vida da população.
Ação realizada
Percentual
Rosiene Rosa Pires Aires

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

8.000,00

8.000,00

350,00

0,00

4,38

4,38

134

100.001,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312

0,00

300.000,00

10.540,00

0,00

0,00

3,51

108.001,27

308.000,00

10.890,00

0,00

10,08

3,54

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando a nomeação de nova coordenadora em 013 de janeiro de 2017, bem como a ausência de equipe técnica para
desenvolvimento das ações programadas, a Coordenadoria teve que redirecionar suas ações, culminando na não execução das duas
ações programadas, sendo a ação de ¿Desenvolvimento de Estratégias Regionais de Promoção a Saúde¿, não realizada devido ao corte
orçamentário pelo Decreto nº 1.258, de 10 de novembro de 2017. A outra ação prevista, era de desenvolvimento de ação de
¿Implementação de estratégias de integração de ações voltadas à motivação e saúde do trabalhador da SES/MT - coral¿ não fora
realizada, pois o coral de trabalhadores/as foram desativados e realocados em outro setor.

Capacidade de Execução - COFD:
A remodelação da Coordenadoria reconstruiu as ações, focadas nas exigências da Política Nacional de Promoção da Saúde e Política
Nacional de Humanização.
Foram acrescidas ações do I Encontro Estadual de Aleitamento Materno - I EMAMA

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:
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As ações de redução de mortalidade, complementação de vitamina A, acompanhamento de gestantes, chegaram a índices históricos,
principalmente na complementação da vitamina A (94%), cobertura das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família que se
deu em 71,4% de cobertura (quando pactuado no SISPACTO 68%). Também o Programa Saúde na Escola - PSE, atingiu número de
adesão récorde também em 136 municípios. O tabagismo fora reduzido, em relação à 2016 em 41%.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A utilização de recursos intersetoriais alocados em outras secretarias de estado, também auxiliaram a execução de serviços. Como
capacitações de profissionais da saúde no âmbito do Programa Bolsa Família - PBF na saúde custeado pelo PBF, no âmbito da gestão da
SETAS/MT

Ação:

2515-Atenção hospitalar estadual do SUS

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Manter serviços da rede de atenção à saúde
Procedimento realizado
Número
Jonas Alves Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

84,52
Total:

84,52

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

89,90

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

84,52

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

84,52

94,02

Análise da Meta Física:
A execução da meta física ficou bem próxima da meta proposta inicialmente, atingindo 84,52% de manutenção dos repasses de recursos
financeiros. Mas, nesta ação o resultado ideal seria atingir 100% da meta prevista, pois, todas as unidades contempladas nesta ação
prestam assistência especializada diretamente ao usuário do SUS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

4.142.908,07

7.788.154,85

7.667.697,71

0,00

185,08

98,45

112

75.724.205,56

113.420.311,25

108.290.990,86

0,00

143,01

95,48

134

95.801.118,95

134.458.365,87

134.412.141,33

0,00

140,30

99,97

312

0,00

55.923.334,80

35.772.180,65

0,00

0,00

63,97

175.668.232,58

311.590.166,77

286.143.010,55

0,00

162,89

91,83

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com o percentual de 162,89% registrou a performance altamente deficiente da capacidade de planejamento e programação da despesa
(PPD) desta ação. Observa-se que existem diferenças significativas entre as dotações iniciais e as finais (após créditos adicionais), em
quase todas as fontes de recursos. Isto comprova que a eficácia financeira não decorreu de boas estimativas das despesas e sim de
suplementações de recursos. Observou-se grandes distanciamentos entre os valores previstos e os realizados. Isto ocorre devido às a
pulverização na distribuição do teto orçamentário, no sentido de dar cobertura para todas as atividades do setor, ou seja, decorre da
indefinição de prioridades no momento de planejar a despesa. Esta prática leva a suplementações de valores em ações prioritárias de
conforme retratado pelos dados da realização orçamentária e financeira da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
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Por outro lado, o Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa (COFD) de 91,83% mostrou o ótimo desempenho da Unidade
na execução orçamentaria e financeira da despesa. Assim, pode-se constatar que houve êxito na execução desta ação, fato que elevou o
status do desempenho da ação. A performance deste indicador confirma que as dotações orçamentaria previstas para os serviços
hospitalares são prioritária, pois, quase a totalidade dos valores suplementados foram empenhados, ou seja havia a necessidade do
recurso orçamentário.
A eficácia financeira da ação resultou no atendimento das despesas essenciais e de gestão para funcionamento das unidades da SES
como: aquisição de medicamentos, insumos médicos/hospitalares, regularização dos contratos de manutenção predial e de equipamentos,
pagamento de pessoal das unidades hospitalares, pagamento de serviços especializados de apoio aos hospitais regionais, repasse de
recursos para o custeio de serviços de média e alta complexidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de manter serviços da rede de atenção à saúde foi alcançado quase na totalidade, se considerar a meta física apenas como
repasses de recursos financeiros. Entretanto, as unidades hospitalares tiveram dificuldades para manter o funcionamento adequado dos
serviços oferecidos diante da morosidade e irregularidade dos prazos para a aquisição, principalmente, de medicamentos, insumos
médicos/hospitalares, matérias aliados a demandas não atendidas de quase dois anos por conta da falta de pagamentos de fornecedores
e licitações fracassadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2520-Organização regionalizada da rede de atenção em saúde

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Melhorar o acesso da população à rede de serviços de atenção a saúde
Rede de atenção regionalizada organizada
Percentual
Marcos Marcelo da Costa Teixeira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

24,30

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

3.619.606,68

16.275.020,99

15.236.520,99

0,00

420,94

112

104.525,00

429.025,00

103.370,00

0,00

98,90

24,09

134

64.674.824,86

17.839.509,43

17.839.239,40

0,00

27,58

100,00

161

0,00

8.686,13

8.686,13

0,00

0,00

100,00

312

0,00

380.000,00

28.730,00

0,00

0,00

7,56

361

0,00

176.113,51

176.113,51

0,00

0,00

100,00

68.398.956,54

35.108.355,06

33.392.660,03

0,00

48,82

95,11

Total

19

93,62

Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para a execução da Ação de Organização regionalizada da rede de atenção em saúde, planejou-se a execução do montante de
R$64.770.349,86 assim distribuídos:
2.839.470,86 a serem aplicados na Organização da rede de atenção às condições crônicas por linha de cuidado;
472.100,00 para investir na qualificação da capacitação gestora da Superintendência de Atenção à Saúde;
48.145.500,00 para a organização da Rede de Atenção de Urgência e Emergência: no que diz respeito ao custeio para as UPAS,
empenhou-se o valor necessário para custeio dos meses de Janeiro a Agosto, os meses subsequentes não foram empenhados;
13.332.279,00 na manutenção da rede de serviços de saúde complementar ao SUS: no que diz respeito ao PAICI, alcançou-se 50% de
repasse financeiro aos municípios (equivalente a seis meses; os seis meses restantes estão empenhados); no incentivo da regionalização,
empenhou-se e pagou-se o montante relativo aos meses de Janeiro a Junho; os meses de Junho e Agosto foram empenhados, porém não
liquidados e os meses subsequentes não tiveram seus valores empenhados.
Importante salientar que a dotação final da LOA correspondeu a 27% do valor inicialmente orçado, o que impactou no desenvolvimento
das ações proposta, resultando assim no índice alcançado.
Inicialmente o orçamento das emendas parlamentares estaduais todas na fonte 100 foram de R$ 3.619.606,68, depois os deputados
reordenaram seus recursos para Equipamentos Hospitalares, Veículos de Transporte de Pacientes e Ambulâncias chegamos ao valor de
R$ 16.275.020,99 sendo empenhados R$ 15.236.520,99 o equivalente a 93,62% sendo executadas 62 (sessenta e duas) emendas
parlamentares.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor alcançado no COFD justifica-se pelo fato de o valor empenhado, R$17.639.509,40, ter sido igual ao disposto na dotação final,
entretanto, o planejamento para o desenvolvimento de toda a Ação 2520, disposto na Dotação inicial, foi de R$64.779.349,86
(exclusivamente fonte do 134). Apesar do alto percentual de execução financeira, as ações descritas no PTA não puderam ser
desenvolvidas satisfatoriamente, a exemplo da repasse para custeio do Programa para Regionalização, PAICI e custeio das UPAS
(Urgência e Emergência), que não aconteceu continuamente, haja vista que alguns meses não foram sequer empenhados. Além disso
houve dificuldade em licitações e contratos de serviços de apoio logístico, inviabilizando o cumprimento efetivo das metas.
O valor alcançado no CPFD inicialmente tínhamos um valor de R$ 3.619.606,68 na fonte 100 para as Emendas Parlamentares Estaduais e
devida a alta demanda dos Deputados Estaduais tivemos que fazer vários remanejamentos chegando a execução no valor de R$
15.236.520,99, chegando a 420,94% do inicialmente programado inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado, haja vista o credenciamento de média e alta complexidade, ambulatoriais e hospitalares, implantação
de leitos de UTI no interior do Estado, a realização de capacitações profissionais, a realização de visitas técnicas de monitoramento e
acompanhamento, a descentralização de recursos financeiros aos municípios consorciados para atender procedimentos de média e alta
complexidade e o co-financiamento dos serviços através do repasse fundo a fundo para custeio das unidades.
Os objetivos específicos das emendas parlamentares foram alcançados além do programado inicialmente tendo em vista a parceria junto a
Assembleia Legislativa, Casa Civil e toda equipe desta Secretaria de Estado de Saúde.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2522-Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Melhorar a gestão do sistema de vigilância em saúde para redução dos fatores de risco de adoecimento da
população.

Objetivo Específico:

Produto:
Ação descentralizada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maria de Lourdes Girardi

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
10,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

11,99

0,00

20

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00
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Análise da Meta Física:
A meta física não foi alcançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

245.000,00

245.000,00

245.000,00

0,00

100,00

100,00

112

9.050.000,00

8.394.676,70

3.341.227,51

0,00

36,92

39,80

312

0,00

1.518.711,28

750.000,00

0,00

0,00

49,38

9.295.000,00

10.158.387,98

4.336.227,51

0,00

46,65

42,69

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor empenhado deficiente em relação à dotação inicial (46,67%) foi devido à incipiência de contratos de serviços (passagens,
alimentação, hospedagem, salas e equipamentos) e insumos para execução das ações e a morosidade nos processos administrativos e
especificamente de aquisição de material permanente, elaboração de projetos e contratação de empresas para obras de ampliação e
reformas com recursos da fonte 112. De modo geral, a execução considerada deficiente deve-se a falta de estrutura do setor de
aquisições para atender oportunamente a SES.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho deficiente se acentuou ainda mais devido à suplementação orçamentária tardia na fonte 312 e a morosidade nos
processos administrativos (em todas as etapas de execução) sem finalização (empenho) em tempo oportuno.

Alcance do Objetivo Específico:
As dificuldades (morosidade/incapacidade) nos processos aquisitivos/administrativos além de impactar de maneira negativa na execução
orçamentaria, se refletiu na realização das ações finalísticas, impedindo o alcance do objetivo específico, conforme demonstram
indicadores de resultados do Plano Plurianual - PPA relacionados à Vigilância em Saúde (VS), como a Proporção de casos de doenças de
notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias, e a Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto da DCNT's
(Doenças Crônicas não transmissíveis). Esses dois indicadores fazem parte de um conjunto de 15 indicadores da pactuação
interfederativa no Sistema de Pactuação Interfederativa do Ministério da Saúde (SISPACTO). Dos 15 indicadores pactuados a maior parte
não alcançou a meta, embora seus resultados não dependam somente das ações da Vigilância em Saúde (envolve serviços assistenciais
e ações municipais).

Outros aspectos relevantes:
Outro aspecto relevante que interfere nos resultados é a falta de estrutura e redução de profissionais das equipes de vigilância em saúde
nos Escritórios Regionais de Saúde que dão apoio técnico aos municípios.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Destaca-se que a estruturação do setor de aquisições e a melhoria dos processos administrativos impactam diretamente na execução do
orçamento, e na finalização oportuna dos processos aquisitivos que contribuem sobejamente para alcance dos objetivos.

Ação:

2523-Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Melhorar a gestão do sistema de vigilância sanitária para redução dos fatores de risco de adoecimento da
Objetivo Específico:
população.
Produto:
Ação descentralizada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maria de Lourdes Girardi

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi alcançada. Essa limitação foi devido à falta de articulação do gabinete quanto à disponibilidade dos recursos
financeiros da fonte 240 na conta da vigilância sanitária para dar prosseguimento aos tramites de transferência de recursos financeiros
para custear a estruturação das vigilâncias sanitárias dos municípios, somada à dificuldade de articulação na instância colegiada do
Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), que representa os municípios para posterior aprovação na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) e efetivação da transferência de incentivos financeiros aos municípios para execução das ações a serem
descentralizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

100,00

112

1.200.000,00

367.800,02

326.780,00

0,00

27,23

88,85

240

3.218.511,83

3.218.511,83

1.350,00

0,00

0,04

0,04

4.418.511,83

3.666.311,85

408.130,00

0,00

9,24

11,13

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A baixa execução orçamentária alcançada se restringiu ao pagamento de diárias na fonte 112 para os servidores realizarem as ações de
competência da Vigilância sanitária estadual. Poderíamos ter avançado mais, caso o processo de descentralização tivesse sido efetivado
com recursos da fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:
O baixo desempenho na execução do orçamento se deve a dificuldade de finalização dos processos de transferência de recursos aos
municípios para descentralização das ações com recursos da fonte 240 que NÃO foram disponibilizados na conta da Vigilância Sanitária.

Alcance do Objetivo Específico:
A melhoria na gestão do sistema não foi de acordo com a expectativa devido a grandes eventos de massa (Caravana da Transformação)
que demandaram grande força de trabalho e tempo. A previsibilidade desse evento no estado extrapola a governabilidade/programação da
vigilância sanitária. A dificuldade encontrada em relação à assunção de novas responsabilidades por parte dos municípios em relações as
ações de Vigilância Sanitária e a falta de apoio financeiro do Estado na estruturação das Vigilâncias Sanitárias municipais através dos
recursos da Fonte 240 (processo de descentralização) impactou negativamente no alcance do objetivo analisado.

Outros aspectos relevantes:
A assunção de novas responsabilidades por parte dos municípios em relações as ações de Vigilância Sanitária implicam diretamente na
melhoria da gestão do sistema. Na atualidade o estado tem se mantido como executor de ações que poderiam ser assumidas pelos
municípios em detrimento da gestão do sistema estadual de vigilância sanitária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Apoio institucional para efetivação da descentralização das ações da Vigilância Sanitária.

Ação:

2970-Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com
deficiência

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Prover a atenção integral em saúde da pessoa com deficiência
Procedimento realizado
Número
Flavia Ribeiro Cardoso Fernandes Tortorelli
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Estado de Mato Grosso
META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

58.670,00
Total:

58.670,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100.010,00

Meta Física Ação Realizada

100.010,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

58.670,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

58,66

58,66

Análise da Meta Física:
Todos os usuários que procuraram os serviços no Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Centro Especializado em
Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual) foram atendidos ou referenciados à Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do
estado de Mato Grosso. Com a habilitação por parte do Ministério da Saúde dos CERs - Centros Especializados em Reabilitação nos
municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá(Policlínica do Planalto), Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, os serviços foram
descentralizados conforme preconizado legalmente, bem como de pactuação realizada em suas regionais de saúde, cabendo a partir de
então, unicamente e exclusivamente ao município atender aos usuários de sua regional, excluindo-se apenas a concessão e dispensação
de Órteses e Próteses que ficam a cargo da Oficina Ortopédica CRIDAC CER III, a única do estado no âmbito do SUS.
No CRIDAC CER III foram realizados 58.670 atendimentos/procedimentos à população alvo da Rede de Saúde da Pessoa com Deficiência
auditiva, física e intelectual.
Não houve supervisão técnica nas Unidades Descentralizadas de Reabilitação, devido aos entraves burocráticos para liberação de
veículos e de diária, bem como equipe técnica reduzida para se deslocar aos municípios, sendo firmada a partir do ano de 2017 a parceria
com os Escritórios Regionais de Saúde visando o monitoramento das unidades integrantes da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com
Deficiência.
No CRIDAC CER III permanecem os déficits estruturais e predial, comprometendo o atendimento em todas as áreas da unidade, devido
aos recorrentes problemas de manutenção e precariedade das instalações físicas e estruturais, destacando que a Reabilitação Auditiva foi
desativada para reforma e readequação do espaço, o que não foi executado até a presente data, incorrendo em inconformidade ao que
preconiza o Manual de Ambiência do Ministério da Saúde (Portaria 793/2013 GMS/MS).
Insuficiência de recursos humanos nas diversas áreas de reabilitação em detrimento de aposentadorias, remoções, licenças sem
substituição, aliados à ausência de concurso público ou contratação, reduzindo a capacidade produtiva da unidade.
Outro fator que influenciou diretamente na meta física foi a insuficiência, e em alguns casos, ausência completa de alguns insumos,
materiais de consumo e materiais permanentes inerentes aos serviços de reabilitação, dificultando de forma direta a realização das
atividades propostas e inerentes a esta Unidade.
Destacamos ainda que a maior parte dos processos demandados para aquisição de insumos e materiais permanentes não ocorreu,
dificultando a oferta/execução dos serviços habilitados. Não obstante a ausência e insuficiência de materiais e insumos observam-se a
obsolescência dos equipamentos permanentes e maquinários, precariedade nas instalações física, elétrica hidráulica e de informática, em
uma realidade em que os aparatos ortopédicos são quase que na sua totalidade confeccionados artesanalmente, necessitando de
maquinários e equipamentos tecnológicos que facilitem e potencializem o processo produtivo.
Desta forma, todos os esforços concentrados pela unidade foram insuficientes para o bom funcionamento e desempenho pleno do Centro
Especializado em Reabilitação no exercício de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

12.542.809,80

12.318.109,80

1.815.270,17

0,00

14,47

14,74

134

0,00

4.452,00

4.452,00

0,00

0,00

100,00

312

0,00

4.732.325,66

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

185.725,36

37.222,50

0,00

0,00

20,04

12.542.809,80

17.240.612,82

1.856.944,67

0,00

14,80

10,77

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
A Unidade programou execução de serviços de manutenção e reparo da estrutura física predial, aquisição de equipamentos com
aprimoramento tecnológico e móveis para readequar o ambiente, aquisição de cadeiras de rodas, de materiais e insumos para confecção
de órteses e próteses ortopédicas, que devido aos entraves burocráticos, administrativos, e ainda desinteresse de fornecedores em orçar
os produtos para prosseguimento nos processos licitatórios (que em sua grande maioria não foram concluídos), principalmente no que se
refere à aquisição de materiais para confecção de molde para prótese auricular e materiais e insumos para confecção de órtese
ortopédicas e sapataria, salientando-se ainda, a morosidade das compilações de processos aquisitivos por parte da SES.
Em se tratando da Fonte 312, a suplementação foi efetivada em 31 de julho de 2017, não havendo tempo hábil para realização dos
processos licitatórios pelo desinteresse de participação dos fornecedores, especificidade técnica dos produtos e ausência de atas vigentes
para concretizar o certame.
Quanto à Fonte 361 foi efetivada a suplementação em 29 de setembro de 2017, não sendo possível dar continuidade aos processos,
impossibilitando o andamento dos mesmos.
Dos recursos executados, foi possível atender parcialmente aos usuários na concessão de próteses auditivas (demanda reprimida sendo
que os Aparelhos auditivos concedidos no exercício de 2017 são provenientes de empenhos emitidos no final do exercício de 2016), já que
não há atendimento desde junho/2017, finalização do processo de adesão de alguns modelos de cadeiras de rodas, aquisição parcial e
insuficiente de insumos para atendimento nas áreas médica e de reabilitação, sendo possível executar apenas 14,80% da sua dotação
orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram executados 10,77% da dotação orçamentária prevista, visto que a maioria dos processos licitatórios para aquisição de materiais de
consumo para as clínicas de reabilitação, equipamentos não foram concluídos. Os processos de manutenção predial da atual sede e do
Setor Médico não foram licitados, comprometendo a capacidade de execução dos serviços. Quanto a Fonte 361 foi efetivada a
suplementação no mês de setembro de 2017, no entanto o Convênio não sendo possível dar continuidade aos processos.
O desempenho apurado no PPD e no COFD resulta em ações desenvolvidas nesta Unidade de Saúde no atendimento multidisciplinar e
na concessão de parcial de cadeiras de rodas. No entanto, a manutenção e a readequação do espaço físico não foram realizados, vários
materiais, insumos, serviços e equipamentos não foram adquiridos prejudicando a reestruturação das clínicas de reabilitação,
comprometendo as atividades desenvolvidas.
O gerenciamento das ações ocorreu através de reuniões, acompanhamento transversal das ações desenvolvidas em cada gerência e
relatórios de produção. O monitoramento e acompanhamento das Unidades Descentralizadas de Reabilitação - UDRs e CERs ocorreu por
recebimentos parcial de relatórios, vídeo conferência, contato telefônico, e-mail e início da parceria com os Escritórios Regionais de Saúde,
com capacitação realizada, para o monitoramento presencial das mesmas. No entanto, para que tivéssemos alcançado o quantitativo e
qualitativo no atendimento, seria necessário a aquisição de materiais e insumos, equipamentos com tecnologia avançada e reestruturação
do espaço físico para desenvolver serviços de qualidade aos usuários.

Alcance do Objetivo Específico:
O Estado de Mato Grosso possui uma Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência que conta com 135 Unidades
Descentralizadas de Reabilitação em 133 Municípios, sendo 05 Unidades no Município de Cuiabá. A descentralização dessas Unidades
proporcionou o acesso aos serviços de reabilitação aos usuários do SUS, abrangendo 93,61% dos municípios, evitando o deslocamento
até a Capital.
O Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa - CRIDAC CER III - realizou 70.725 atendimentos sendo: 185 exames de
eletrocardiograma, 5.162 consultas médicas de reabilitação, 195 aparatos ortopédicos concedidos, 49 próteses mamárias concedidas, 197
cadeiras de rodas e para banho concedidas, 44.800 procedimentos ambulatoriais e terapêuticos através de equipe multiprofissional nas
áreas de: fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, arteterapia, nutrição, serviço social, psicologia, psicopedagogia, laboratório de
voz, enfermagem e médico, além de atendimento na área de pré e pós cirurgia de mama e linfedema.
O setor de atendimento ao deficiente auditivo realizou exames: 80 audiometria, 80 imitanciometria, 80 logoaudiometria e 901 concessão de
próteses auditivas adquiridos em 2016, 34 concessão de Sistema FM adquiridos em 2016. Os serviços de atendimento ao deficiente
auditivo foram paralisados em 05/06/2017 para reestruturação do setor que ainda não foi concluído.
O desenvolvimento dessas ações ficou, extremamente prejudicado visto a estrutura física/predial inadequada e entraves administrativos do
processo de aquisição, prejudicando o alcance da meta proposta.
A meta alcançada foi realizada através de atendimentos por equipe multidisciplinar qualificada, com resolutividade, assegurando acesso
aos serviços dentro da Unidade, proporcionando às pessoas com deficiência a melhoria na qualidade de vida e inclusão social com olhar
na integralidade do indivíduo. Entretanto, a dificuldade da finalização dos processos para aquisição de materiais de consumo, permanente
e de serviços e a publicação da suplementação dos recursos de convênio prejudicaram extremamente a execução das atividades
desenvolvidas nesta Unidade de Saúde.

Outros aspectos relevantes:
Construção em estágio avançado da nova sede do centro de Reabilitação Integral dom Aquino Correa localizado no Centro Político
Administrativo, em ritmo acelerado, que se iniciou em janeiro/2017 com previsão de conclusão até o mês de maio 2018;
Efetivação da Educação Permanente em Saúde do CRIDAC CER III, o que além de melhorar o índice de motivação dos servidores
possibilitou a reestruturação técnica dos serviços desempenhados pela unidade, sem custos para a administração pública uma vez que as
capacitações se deram através de parcerias realizadas pela unidade;
Declínio significativo da judicialização da área terapêutica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Cumprimento do Plano Orçamentário e Financeiro da Unidade;
Celeridade nos processos aquisitivos;
Contratação e/ou realocação de servidores visando à expansão da equipe técnica considerando-se a nova sede física da unidade, bem
como o atendimento da demanda reprimida;

Ação:

3350-Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica

Programa de Governo:
Exercício:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
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Estado de Mato Grosso
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Projeto
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Elevar a equidade no acesso da população à assistência farmacêutica no Estado.
Ação descentralizada
Percentual
Jonas Alves Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica já foi concluído pela equipe e recebido pela Superintendência de Assistência Farmacêutica
estando em fase de avaliação com o secretário de saúde para o aceite. O Hórus - Sistema Nacional de Gestão da Assistência
Farmacêutica que é parte do Plano Estadual foi implantado no final do 2º semestre na farmácia de atendimento do componente
especializado, sendo utilizado para atendimento aos pacientes dos municípios. Nas 16 regiões de saúde, encontra-se em fase de
descentralização, visto que a ação será realizada pelos escritórios regionais de saúde.
* Oficinas I e II da elaboração do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica com a participação da Superintendência de Assistência
Farmacêutica, Escritórios Regionais de Saúde, COSEMS e Municípios.
* Conclusão do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica por parte da comissão.
* Implantação do sistema Hórus.
* Curso de Implantação do Sistema Hórus para profissionais da SAF e dos Escritórios Regionais de Saúde.
* Visitas e Apoio por parte da SAF para implantação do Hórus nas unidades descentralizadas.
* Reuniões com a area técnica da SES e Ministério da Saúde para programação dos programas Saúde da Mulher e Saúde da Criança.
* Participação no CONASS
* Parceria e Consultoria com a UNOPS/ONU para redefiniçaõ dos fluxos da Superintendência de Assistência Farmacêutica.
Os serviços de Contratação de pessoa jurídica para serviços de logística foram executados até o momento em que a empresa terceirizada
prestadora de serviço RV ÍMOLA paralisou as atividades em 15/09/2017 sem aviso prévio, os serviços foram retomados e mantidos pela
Superintendência de assistência Farmacêutica de maneira emergencial para que não fosse paralisado o atendimento aos pacientes que
utilizam os serviços de assistência farmacêutica.
Foram solicitados diversos pedidos de compra para compensação desta tarefa e encaminhados a SUAD, a fim de dar melhor condição de
trabalho aos funcionários da superintendência de Assistência Farmacêutica.
Para validação do Plano estadual de assistência Farmacêutica foram realizadas oficinas para construção do Plano Estadual de Assistência
Farmacêutica onde envolveu profissionais das secretárias municipais de saúde, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato
Grosso (COSEMS/MT),Conselho Regional de Farmácia, Comissão Permanente de Farmácia e Terapeutica e Escritórios Regionais de
Saúde. Diárias utilizadas para trazer os profissionais até a capital
Foram realizadas reuniões com a Unidade de Desenvolvimento Organizacional para revisão do regimento e posteriormente encaminhada
para o setor responsável, entretanto houveram mudanças constantes no regimento e o mesmo não foi finalizado pela área responsável.
Para qualificação dos serviços de Assistência Farmacêutica foram executadas oficinas e curso para implantação do novo Sistema Nacional
de Gestão da Assistência Farmacêutica ¿ Hórus. Foram produzidas cartilhas pela Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

300.000,00

2.231.433,53

1.290.928,98

0,00

430,31

57,85

112

25.713.950,00

9.458.495,75

8.844.699,63

0,00

34,40

93,51

134

41.170.340,00

39.952.309,61

36.915.368,93

0,00

89,66

92,40

67.184.290,00

51.642.238,89

47.050.997,54

0,00

70,03

91,11

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
O Planejamento da Superintendência de Assistência Farmacêutica abrange todo o atendimento relacionado aos medicamentos
disponibilizados a população do estado do Mato Grosso, neste contexto a Superintendência realizou o planejamento para o atendimento
aos pacientes do componente especializado da Assistência Farmacêutica teve seu valor orçamentário previsto de R$ 41.170.340,00 fonte
134 e R$ 25.713950,00 fonte 112.
A programação dos medicamentos que compõem os programas do componente estratégico da assistência Farmacêutica é realizada em
parceria com a equipe técnica da SES e posteriormente enviada ao ministério da Saúde.
O atendimento aos pacientes oriundos de demandas judiciais como não se encaixam nos protocolos clínicos nacionais, tão pouco aos
protocolos estaduais, pois são atendidos mediante determinação judicial motivo pelo qual dificulta a programação mensurar o valor a ser
executado.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação ao ano de 2016 houve uma melhora na capacidade de execução e finalização nas atas de registro de preço estando com
estoque regular para o atendimento aos pacientes do componente especializado e estratégico sendo que os valores se aproximam do
ótimo estando em 94,96 % executado.

Alcance do Objetivo Específico:
O Planejamento da Superintendência de Assistência Farmacêutica abrange todo o atendimento relacionado aos medicamentos
disponibilizados a população do estado do Mato Grosso, neste contexto a Superintendência realizou o planejamento para o atendimento
aos pacientes do componente especializado da Assistência Farmacêutica teve seu valor orçamentário previsto de R$ 41.170.340,00 fonte
134 e R$ 25.713950,00 fonte 112.
A programação dos medicamentos que compõem os programas do componente estratégico da assistência Farmacêutica é realizada em
parceria com a equipe técnica da SES e posteriormente enviada ao ministério da Saúde.
O atendimento aos pacientes oriundos de demandas judiciais como não se encaixam nos protocolos clínicos nacionais, tão pouco aos
protocolos estaduais, pois são atendidos mediante determinação judicial motivo pelo qual dificulta a programação mensurar o valor a ser
executado.

Outros aspectos relevantes:
PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2018
Implementar o Plano Estadual de Assistência Farmacêutica nas Regiões de Saúde com apoio da Superintendência de Gestão Regional,
Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica envolvendo todas áreas da Secretaria de Estado de Saúde, Capacitar os profissionais
da assistência farmacêutica com apoio e participação do Ministério da Saúde visando ampliar a continuidade da implantação do Hórus Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica com apoio dos Escritórios Regionais de Saúde, pactuar em CIB a
descentralização do processos do sistema Hórus no componente Especializado da Assistência Farmacêutica tendo os municípios como
parceiros visando o melhor atendimento ao paciente do Sistema Único de Saúde ¿ SUS. Dar continuidade no trabalho que já vem sendo
realizado entre as áreas técnicas da SES para os Programas do Componente Estratégico acompanhando as atualizações e inclusões de
medicamentos neste componente para assim repassar aos municípios.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3351-Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
2017
Projeto
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Fortalecer a regionalização dos serviços de saúde no sistema único de saúde em Mato Grosso.
Serviços de saúde regionalizados
Percentual
Eneida Vandoni da Silva Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

80,00

60,00

Análise da Meta Física:

26

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
75,00

Estado de Mato Grosso
Para conseguirmos fortalecer a gestão regionalizada do SUS, por meio dos Escritórios Regionais de Saúde-ERS, assessoramos e
disponibilizamos diárias, que possibilitaram o deslocamento dos técnicos dos ERS para execução de ações e metas pactuadas junto aos
municípios. Além de articulação entre Estado e Municípios, com visitas técnicas dos gestores da SES nas regiões de abrangência,
acordadas e pactuadas junto às administrações municipais, buscando integrar ações e serviços de saúde com base nas prioridades,
também a participação de Condução e Planejamento com o objetivo de fortalecer os ERS e as regiões de saúde correspondentes por meio
da cogestão e educação permanente em saúde.
Ressaltamos que um dos fatores para o não cumprimento das metas pactuadas foi o remanejamento na ordem de R$ 503.600,00
(quinhentos e três mil e seiscentos reais), impossibilitando a compra de Servidores de rede para as unidades Regionais, Nobrak, Ar
Condicionado e Cadeiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.705.350,00

506.910,70

506.910,68

0,00

29,72

100,00

1.705.350,00

506.910,70

506.910,68

0,00

29,72

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram realizadas reuniões de condução com os Diretores dos Escritórios Regionais de Saúde, monitoramento das ações de Saúde
através das reuniões da Colegiado de Gestão Regional e Comissão Intergestora Bipartite.
O Monitoramento do Fortalecimento Regional de Política Estadual de Saúde se deu através da vinda dos Diretores dos Escritórios
Regionais para participarem de Reuniões de Conduções e Reunião de CIB.
Foi realizada Regularização documental dos imóveis do Estado de Mato Grosso, nos quais funcionam os Escritórios Regionais de SaúdeERS (Porto Alegre do Norte, Sinop, Terreno doado para prefeitura de Alta Floresta para construção da rede de frio do ERS Alta Floresta,
Tangará da Serra).
Foram pagos os alugueis para o funcionamento de 03 (três) ERS (Juína, Alta Floresta e Colíder) e a liberação de adiantamento para 16
ERS para manutenção e conservação dos ERS.

Capacidade de Execução - COFD:
Com o valor da Dotação Final foi possível executar 100%. Conseguimos manter os adiantamentos (Consumo e Jurídico) para manutenção
dos Escritórios Regionais de Saúde, pagamento de aluguéis dos Escritórios Regionais de Saúde e diárias para as ações.
Ainda assim, diante das anulações e dificuldades na execução do projeto, conseguimos desenvolver, em parte, o planejado:
-Assessoramos os Escritórios Regionais de Saúde - ERS e gestores municipais nas ações de saúde.
-Disponibilizamos Adiantamentos aos Diretores dos Escritórios Regionais de Saúde para manutenção básica dos Escritórios. Os
adiantamentos disponibilizados se referem aos elementos: Material de Consumo e Serviços de Pessoa jurídica. O elemento 39 - Serviços
de Pessoa Jurídica foram utilizados pela Direção dos ERS na realização de pequenos serviços e reparos. O elemento 30 - Material de
Consumo - foi utilizado para aquisição material de expediente, quando não disponibilizados pela SES.
Com o elemento 14- Diária Civil ¿ Busca medicamento e insumos de saúde pelos Escritórios Regionais de Saúde - ERS, Participação dos
ERS na CIB e Reunião de Condução em Cuiabá-MT, Regularização documental dos imóveis do Estado de Mato Grosso, nos quais
funcionam os Escritórios Regionais de Saúde-ERS (Porto Alegre do Norte, Sinop, Terreno doado para prefeitura de Alta Floresta para
construção da rede de frio do ERS Alta Floresta, Tangará da Serra).
Com elemento 33 ¿ passagem: disponibilidade de passagem terrestre para os técnicos dos ERS participarem de eventos em Cuiabá-MT e
em outras regiões do Estado.
Com o elemento 36 - Pessoa Física - realizamos o pagamento de aluguel, para o funcionamento de 03 (três) Escritórios Regionais de
Saúde-ERS de Colíder, Juína e Alta Floresta.

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
014-Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.
76-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Gestão de Políticas Públicas
DESESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO
Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso
Órgãos e entidades integrantes do SUS no Estado
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Luceni Grassi de Oliveira

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Óbitos/100.000
nascidos vivos

70,90

64,60

Anual

Internação por
10.000
habitantes

24,15

18,12

Anual

Óbitos/1.000
nascidos vivos

7,33

7,21

Taxa de Mortalidade Materna
Fonte: SES
Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Fonte: SES
Taxa de Mortalidade Neonatal
Fonte: SES

Apurado
2017

Data
Apuração

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores apresentados são indicadores estratégicos e seus resultados são adequados para medirem o alcance dos objetivos do
Plano estadual de Saúde (PES): reduzir a morbimortalidade no estado de Mato Grosso e melhorar o acesso equitativo e a resolutividade
dos serviços de saúde do SUS MT. Portanto, não são os mais apropriados para avaliação dos resultados esperados pela execução das
ações deste programa, uma vez que, esperava melhorar a capacidade gestora da SES e para isto é necessário indicadores capazes de
aferir a evolução desta capacidade visando contribuir para o alcance do objetivo do PES. Sendo assim, os indicadores serão revisados
para o último ano de execução do programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

10.440.486,12

15.987.615,47

15.185.949,33

0,00

145,45

94,99

112

119.484.164,03

96.113.975,80

75.760.877,25

0,00

63,41

78,82

134

112.496.421,15

54.895.027,97

54.055.888,70

0,00

48,05

98,47

161

3.935.725,36

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312

0,00

10.450.280,69

4.579.604,15

0,00

0,00

43,82

361
Total

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

100,00

246.356.796,66

177.836.899,93

149.672.319,43

0,00

60,75

84,16

Execução:
A movimentação orçamentária e financeira mostra que o desempenho do programa aproximou do planejado incialmente na Lei
Orçamentária Anual, mas ainda considerado abaixo do ideal. O percentual de 60,75% registrado evidenciou uma capacidade de
planejamento e programação da despesa (PPD) regular.
Contudo, observa-se que existem diferenças importantes entre as dotações iniciais e as finais (após créditos adicionais), em todas as
fontes de recursos. Isto comprova que a eficácia financeira não decorreu de boas estimativas das despesas e sim de suplementações ou
anulações de dotações orçamentárias. Neste caso, ao aproximar as despesas estimadas das realizadas, a boa performance do indicador
esconde fragilidades do Órgão quanto a sua capacidade de planejar.
Neste programa estas fragilidades são observadas, especialmente, nas ações 2545 ¿ Desenvolvimento da Função Reguladora e 3745 ¿
Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde, onde o aporte de recursos foi mal dimensionado e foram suplementadas para
atender suas demandas. Estas suplementações ao mesmo tempo em que melhora o indicador, provocaram distorções na eficácia
financeira tanto neste programa quanto no outro programa, de onde os recursos foram anulados.

Resultados:
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O objetivo de elevar a capacidade gestora da SES na condução da politica de saúde não foi alcançado. Os recursos aplicados nas ações
de maior impacto não contribuíram para o alcance do resultado esperado para o período. O desempenho do Órgão na execução das
ações de maneira geral foi insatisfatório. As atividades previstas, relativas ao mapeamento, implementação dos processos de trabalho, da
readequação da estrutura organizacional e a institucionalização da sistemática de monitoramento e avalição de planos, processos e
serviços, consideradas fundamentais para reorganizar os fluxos dos processos de trabalho e melhorar a capacidade gestora da Secretaria
de Estado de Saúde não foram executadas na sua totalidade.
A baixa capacidade na realização das ações inerentes ao desenvolvimento da função reguladora do SUS, também comprometeram o
desempenho do programa. Ações relativas à regulação dos serviços assistenciais próprios e complementares ao SUS e do acesso à
assistência à saúde pouco contribuíram para elevar a capacidade gestora da SES, pois, os esforços ficaram centrados em tarefas de
cunho operacional, voltadas para o pagamento dos serviços de saúde, em detrimento dos procedimentos que possibilitasse a
reorganização da gestão dos processos de regulação do SUS. Não houve avanços significativos, em especial, na realização de ações de
monitoramento e avaliação de todos os serviços assistenciais do SUS e na organização dos processos de gestão da regulação do acesso
à rede de serviços no estado.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2502-Reestruturação da área de administração sistêmica da SES

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Melhorar a capacidade gestora da SES
Área reestruturada/ mantida
Percentual
Wanderson de Jesus Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

85,50

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2516-Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Melhorar a capacidade gestora da SES
Relatório de gestão estratégica disponibilizado
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Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Luceni Grassi de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

7,00

Meta Física Ação Realizada

6,95

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

42,86

43,17

Análise da Meta Física:
O órgão não conseguiu executar a meta física proposta inicialmente, mas atingiu 42,86.% de realização da meta prevista inicialmente com
a entrega dos três relatórios de gestão estratégica referentes aos produtos das medidas 2 (dois) e 4 (três). São eles o:
1) Plano de Trabalho Anual de 2017;
2) Relatório da Ação Governamental de 2016 (Governo do Estado);
3) Relatório de Gestão Anual 2016 (Governo Federal/Ministério da Saúde).
Os produtos entregues foram parcialmente adequados para atingir o objetivo da ação, porque a realização das atividades programadas
nas medidas 2 e 3 não demandavam mudanças na estrutura organizacional da SES. As atividades que propunham estas mudanças
estavam programadas na medida 1 Estruturação da SES para implantação do modelo de gestão por resultados.
Na medida 1 estavam previstas atividades relativas ao mapeamento e implementação dos processos de trabalho e readequação da
estrutura organizacional, consideradas fundamentais para reorganizar os fluxos dos processos de trabalho da Secretaria de Estado de
Saúde e melhorar a capacidade de gestão da SES. Assim, a não execução das atividades desta medida, inviabilizou o alcance do objetivo
da ação, em 2017. Isto ocorreu devido à baixa capacidade institucional de executar as ações e a necessidade de estabelecer parcerias
para execução dessas atividades. Estas parcerias foram estabelecidas a partir do segundo semestre de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

641.401,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134

2.014.400,00

87.270,00

87.269,99

0,00

4,33

100,00

0,00

558.647,35

338.354,15

0,00

0,00

60,57

2.655.801,56

645.917,35

425.624,14

0,00

16,03

65,89

312

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A movimentação orçamentária e financeira mostra que o desempenho da ação se distanciou muito do planejado previsto na Lei
Orçamentária Anual. O percentual de 16,03% registrado evidenciou a baixíssima capacidade de planejamento e programação da despesa
(PPD) desta ação.
Vale destacar que a movimentação de valores na fonte 134 devido a anulações de dotações previstas nesta ação contribuiu para este
desempenho ¿altamente deficiente¿ da capacidade de planejar da Unidade. Neste caso, a dotação planejada inicialmente (fonte 134) não
foi aplicada totalmente, conforme citado na avaliação da meta física.
Cabe ressaltar que mesmo havendo o entendimento sobre a necessidade de estabelecer parceria para realização das atividades
relacionadas ao mapeamento dos processos de trabalho da SES (subação 1) e para a elaboração dos planos regionais (subação 3), as
parcerias só puderam ser estabelecidas no decorrer do segundo semestre do ano de 2017. Este fato permitiu que os recursos previstos
fossem anulados para atender necessidades orçamentarias em ações finalísticas do Órgão, por exemplo, a ação 2515- atenção hospitalar.

Capacidade de Execução - COFD:
O Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa (COFD) de 65,89% mostrou um desempenho regular da Unidade na
execução orçamentaria e financeira da despesa. Assim, observa-se que o remanejamento da dotação para outras ações contribuiu para
melhora da execução da despesa desta ação. O êxito na execução, quando analisado por fonte, ocorreu devido a redução do valor das
dotações previstas em função dos remanejamentos efetuados, isto permitiu o empenho de 100% do valor da dotação orçamentaria
prevista na fonte 134.
A aplicação de parte (60,57%) dos recursos alocados na fonte 312 também só foi possível após remanejamentos. O saldo que não foi
remanejado comprometeu a capacidade de execução orçamentária e financeira, porque dependia da celebração de convênios com
instâncias de decisão colegiadas. Entretanto, não foi possível celebrar convênios para o repasse de recursos para órgãos de decisão
colegiada, devido às mudanças na Instrução Normativa Conjunta (CGE/SEPLAN/SEFAZ) que dificultou a habilitação destas entidades no
sistema de convênio do estado (SIGCON)

Alcance do Objetivo Específico:
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O resultado esperado da ação, com base na execução da meta física foi parcialmente alcançado. As subações 2 (dois), 3 (três) e 4
(quatro) tiveram maior capacidade de realização. Na subação 2 (dois) foram previstos 07 (sete) tarefas, com a proposta de entregar 1 (um)
produto: o Plano de Trabalho Anual (PTA) de 2018. Todas as tarefas previstas foram realizadas e o produto (o relatório do PTA) foi
concluído.
Na subação 3 (três) apenas uma tarefa do total de 13 foi realizada, que representou 7,7% de realização. Na subação 4 (quatro) o
percentual de realizações foi de 53,3%, das 15 (quinze) tarefas estabelecidas previamente 08 (oito) foram concluídas. Isto proporcionou a
entrega de 2 (dois) produtos: o Relatório da Ação Governamental (RAG) de 2017 e o Relatório de Gestão Anual (RAG) 2017. Na subação
1 (um) nenhuma tarefa foi realizada e desta forma, não entregou o relatório de mapeamento e de monitoramento do macroprocessos de
gestão da SES.
Os relatórios entregues contribuíram para o alcance do objetivo especifico desta ação, pois evidenciaram avanços na retomada dos
processos participativos de construção dos instrumentos de gestão da Secretaria e, ainda que timidamente, evidenciou junto às áreas de
gestão, o resgate da credibilidade destes instrumentos de gestão e da retomada do ciclo de gestão estratégica.
Quanto à capacidade de planejamento e programação da despesa, o objetivo desta ação não foi alcançado. A execução da ação foi
comprometida, diante da baixa capacidade de execução das atividades relativas às reordenações dos seus macroprocessos de trabalho,
da sua estrutura organizacional e da elaboração de planos regionais.
Diante disso, essas atividades foram incluídas como parte do projeto de reestruturação gerencial da SES, com o apoio do Conselho
Nacional de Secretários de saúde - Conass e do projeto de Desenvolvimento e Integração da Rede Cidade da Saúde, em parceria com
Unops/ONU. Ambos de escopo mais abrangente que demandava maiores prazos para suas realizações, aspectos que inviabilizaram a
execução das tarefas dentro dos prazos programados. O distanciamento entre os valores das despesas planejados e a executada mostrou
que o não estabelecimento de parcerias em tempo oportuno dificultou o alcance do objetivo proposto.
No que se refere à capacidade de execução orçamentária e financeira, o objetivo específico da ação não foi alcançado, porque mesmo
com as parcerias estabelecidas o desenvolvimento das atividades relativas a esta despesas só iniciaram no final do segundo semestre de
2017, não impactando nos resultados esperados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2518-Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Aumentar a mobilização e a participação social no SUS.
Instâncias de controle social e participação social atuantes
Percentual
Lucia Maria de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
80,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

76,00

80,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
105,26

Estado de Mato Grosso
SA1:T1: Implementação das Deliberações da 8ª Conferência Estadual de Saúde no Plano Estadual de Saúde ¿ PES ficou prejudicada em
razão do Relatório Final não ter sido finalizado pela Comissão de Relatoria, e porque o PES 2016-2019 ainda não foi apresentado ao
CES/MT pela equipe técnica responsável. T2T3: prejudicadas em razão do Relatório Final não ter sido finalizado pela Comissão de
Relatoria. T4: Delegação Estadual encaminhada. T5: Propostas aprovadas encaminhadas. SA2: T1T2T3: 1ª Conferência Estadual de
Saúde das Mulheres ¿ 1ª CESMu, efetivada com Conferências Livres; etapas municipal; estadual; e nacional concluídas. SA3: A 1ª
Conferência Estadual de Vigilância em Saúde ¿ 1ª CEVS, com Conferências Livres; etapas municipal e estadual foram realizadas. A Etapa
Nacional irá ocorrer de 27/02/2018 a 02/03/2018, em Brasília-DF. SA4:T1: 9 (nove) reuniões Ordinárias do Pleno do CES/MT e 4 (quatro)
reuniões extraordinárias realizadas, sendo que no mês de outubro o Pleno do CES/MT deliberou pelo trancamento da pauta, e no mês de
dezembro pela reabertura da pauta. T2T3T4: A Estrutura Física; operacional e a equipe técnica da Secretaria Geral e da Ouvidoria Geral
foram mantidas, ocorrendo apenas remanejamentos no quadro de pessoal, em detrimento do que foi deliberado pelo Pleno do CES/MT
por meio da Resolução nº 02/2012; da Resolução nº 03/2012; e da Resolução nº 10/2015. T5: controle de demandas realizado T6:
prejudicado pela ausência de levantamento de informação para formação de indicadores. T7: Foram expedidas 26 (vinte e seis)
Resoluções do Pleno do CES/MT; 1 (uma) Moção de Repúdio; e 2 (duas) Recomendações, sendo que (14) Resoluções; 1 (uma) Moção de
Repúdio; e 2 (duas) Recomendações estão pendentes de publicação e efetivação. T8T9T10 ¿ Ações realizadas pela Comissão de
Monitoramento e Cooperação Técnica do CES/MT junto à área técnica do CES/MT. SA5- T1: A matéria não foi objeto de deliberação pelo
Pleno o que impediu a sua efetivação. T2: Foi publicado o Edital de Seleção de Discente nº 001/2017 e o Edital de Seleção de Discente nº
002/2017, no DOE de 04/05/2017, p. 32 a 40, bem como o Edital Complementar nº 01/2017 de Seleção de Discente, p. no DOE de
24/06/2017, p. 15 e 16. T3: Participação de Conselheiros e da equipe técnica do CES/MT em audiências públicas; cursos; e seminários, a
rigor, custeados pelas próprias entidades promoventes. SA6- T1: As ações de comunicação social foram prejudicadas devido à ausência
de contratação do Assessor de Comunicação. T2: As soluções tecnológicas para garantir o suporte e o funcionamento do site do CES/MT
e de sistemas informatizados (desenvolvimento e software, aquisição de equipamentos, dentre outros) não foram instaladas, devido à
ausência de contratação do Assessor de Tecnologia de Informação. SA7: T1T2T3T4: minuta de ofício remetida para o Gabinete da
SES/MT enviar solicitação de habilitação da OG/SUS/CES/MT no nível 1, no Sistema OuvidorSUS, para permitir a criação de Rede de
Ouvidorias junto aos CMSs, pendente de resposta. Realizada uma reunião junto aos representantes da PGE/MT; CGE/MT; da Ouvidoria
Setorial da SES/MT; da Ouvidoria Geral do SUS/SES/MT, para tratar da efetivação do Acórdão exarado na Ação Civil Pública
125/187/2017/TJ/MT e do Macro Fluxo Integrado das Ouvidorias do SUS/MT, conforme Resolução nº 03/2016 DOE 30/06/2016, e após
foram formalizados os ofícios e memorandos aos órgãos e setores competentes, todos pendentes de resposta. T5T¨: a meta física não
pode ser obtida, pois a Ouvidoria Geral do SUS/CES/MT ainda não possui acesso ao Sistema Ouvidor SUS/MT no nível 1, o que
impossibilita a formação de redes junto às Ouvidorias dos CMSs. T7: atendimentos realizados via presencial; correio eletrônico; contato
telefônico (Se Ligue na Saúde), dentre outros. T8 A Meta Física de 80 % oitenta por cento dos municípios com Ouvidoria do CMSs
implantada, prevista para 2017, foi alcançada, conforme levantamento realizado e informado pelo setor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.750.000,00

695.873,30

694.883,28

0,00

39,71

99,86

1.750.000,00

695.873,30

694.883,28

0,00

39,71

99,86

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Capacidade de Planejamento Orçamentário da Ação ficou gravemente afetada, devido ao grande contingenciamento de gastos do
orçamento do CES/MT, pois estava planejado gastar R$ 2.655.801,56 (dois milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e um
reais e cinquenta e seis centavos) e apenas foi disponibilizado o financeiro correspondente a R$ 645.917,35 (seiscentos e quarenta e
cinco mil novecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos). Deste valor disponibilizado foi empenhado R$ 425.624,15 (quatrocentos
e vinte e cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e quinze centavos).

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação ao financeiro disponibilizado foi empenhado R$ 425.624,15 (quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e
quinze centavos). Não foram executados os recursos na integralidade, pois houve dificuldades quanto à logística da área sistêmica da
SES/MT, pois faltavam contratos ou atas de registros de preços vigentes para atendimento das demandas ou ainda existes demandas que
estão aguardando providências à cargo da gestão da SES/MT. Considerando este cenário, avaliamos que obtivemos um desempenho
satisfatório. SA5- T1: A matéria não foi objeto de deliberação pelo Pleno o que impediu a sua efetivação. T2: A Capacitação não foi
realizado em razão da baixa procura, pois houve apenas 1 (uma) inscrição para discente. SA6- T1: As ações de comunicação social foram
prejudicadas devido à ausência de contratação do Assessor de Comunicação, as soluções não foram instaladas, devido à ausência de
contratação do Assessor de Tecnologia de Informação, em detrimento do que foi deliberado pelo Pleno do CES/MT por meio da Resolução
nº 02 e a Resolução nº 03, DOE de 30/03/2012 e da Resolução nº 10/2015 (pendente de publicação SA7: T1T2T3T4: O assessoramento
às Ouvidorias dos CMSs na operacionalização do Sistema OuvidorSUS ficou prejudicada pois a Ouvidoria Geral do SUS/CES/MT ainda
não possui acesso ao Sistema Ouvidor SUS/MT no nível 1, o que impossibilita a formação de redes junto às Ouvidorias dos CMSs.

Alcance do Objetivo Específico:
O alcance do objetivo específico foi satisfatório, em razão das restrições orçamentárias e financeiras e as metas alcançadas. A 1ª CESMu
e a 1ª CEVs foram realizadas a contento. Para assegurar a ampliação da participação social na Ouvidoria do CES/MT, foram
encaminhados minutas de ofícios ao Gabinete da SES/MT para remessa ao Ministério da Saúde para implantação da Ouvidoria Geral do
CES/SUS/MT no nível 1 do Sistema OuvidorSUS. Aguardando providências a cargo da SES/MT e do MS. Os dados acumulados para a
finalização do Relatório de Gestão da Ouvidoria não foram lançados, devido à necessidade de compor equipe técnica. As reuniões do
Pleno foram realizadas, exceto no período de outubro a novembro, devido ao trancamento de pauta. Quanto à Capacitação Permanente
de Conselheiros e Agentes Sociais do SUS, os Editais de seleção de candidatos às vagas de docentes e discentes para realização da
Primeira Etapa do Curso de Capacitação de Conselheiros e Agentes Sociais do SUS foram publicados porém os cursos não foram
realizados pela ESP/MT pela baixa procura. Quanto à implementação do plano de comunicação para as instâncias do controle social, foi
elaborado Memorando para a Coordenadoria de Tecnologia de Informação - COTINF/SES/MT para providências quanto ao
desenvolvimento do site do CES/MT que está em trâmite na SES/MT. Novamente não foram efetivadas as nomeação para os cargos
comissionados de Assessor Jurídico; Assessor de Comunicação; Assessor Contábil, conforme deliberado pelo Pleno do CES/MT.
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Outros aspectos relevantes:
A reestruturação do CES/MT foi pautada e deliberada pelo Pleno do CES/MT na reunião extraordinária de dezembro e se encontra
pendente de efetivação pela SES/MT. As tarefas que foram impossibilitadas de serem realizadas serão canceladas ou reprogramadas para
2018, conforme planejado no PTA 2018.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Publicar e efetivar as Resoluções do Pleno do CES/MT, pelas autoridades competentes, para viabilizar o conhecimento público e o fiel
cumprimento das deliberações do CES/MT e a efetivação do controle social das políticas públicas.

Ação:

2545-Desenvolvimento da função reguladora do SUS

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Elevar a capacidade reguladora do SUS/MT
Sistema regulador estadual efetivado
Percentual
Itamar Albertino de Campos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

32,00
Total:

32,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

35,00

Meta Física Ação Realizada

33,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

32,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

91,43

96,97

Análise da Meta Física:
O órgão conseguiu executar a meta física proposta inicialmente. Atingiu 96,97% da meta com a entrega dos produtos da sub-ação 1,2,3 4
e 5 (tarefas 1 e 2).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

119.484.164,03

95.893.975,80

75.760.877,25

0,00

63,41

79,00

134

47.622.187,50

22.893.981,43

22.566.833,06

0,00

47,39

98,57

312

0,00

7.891.633,34

4.241.250,00

0,00

0,00

53,74

167.106.351,53

126.679.590,57

102.568.960,31

0,00

61,38

80,97

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A movimentação orçamentária e financeira mostra que o desempenho da ação ficou abaixo do planejado inicialmente na Lei Orçamentária
Anual. Com o percentual de 61,38% registrou uma regular performance da capacidade de planejamento e programação da despesa (PPD)
desta ação. Vale destacar que houve uma diminuição da Dotação Inicial LOA (fonte 112) do ano de 2016 para o ano de 2017, o que gerou
um percentual PPD maior.

Capacidade de Execução - COFD:
O Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa de 80,97%, qualifica como regular o desempenho da Unidade na execução
orçamentaria e financeira da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo da ação de elevar a capacidade reguladora não foi alcançado, com base na execução da meta física. Este resultado depende
de um conjunto de ações como as programadas na Sub-Ação 1: A tarefa 1 - Atualizar a Programação das Ações e Serviços de SUS e
tarefa 3 ¿ Apresentar a Proposta do Ministério da Saúde para Programação Geral das Ações de Saúde (PGASS), não foram executadas,
tendo em vista que dependem de uma direção do Ministério da Saúde. Já a tarefa 2 ¿ Monitorar o teto financeiro federal de MAC
destinado ao estado de Mato Groso foi realizada em sua totalidade. Na Sub-Ação 2: Gestão do Sistema de Informação sobre
estabelecimentos de saúde e serviços ambulatoriais e hospitalares, as Tarefas 1 e 2 foram executadas em 100%. A Sub-Ação 3:
Estruturação do Monitoramento do Controle e Avaliação da Assistência Especializada do SUS foi realizada parcialmente como as tarefas
1, 2 e 3, realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, definir arranjos metodológicos de monitoramento dos recursos
estaduais (Fonte 134) e recompor a equipe de monitoramento e avaliação respectivamente. As tarefas de 4 a 8 não foram realizadas. Na
Sub-Ação 4: Monitoramento dos serviços assistenciais do SUS, a tarefa 1 foi executada parcialmente e as tarefas 2 e 3 foram executadas
na sua totalidade. Na Sub-Ação 5: Controle e Avaliação dos serviços assistências de saúde sob a gestão da SES a tarefa 1 foi executada
parcialmente e a tarefa 2 foi realizada totalmente. A tarefa 3 desta Sub-Ação 5, é de competência da área Regulação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2569-Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Modernizar a infraestrutura de tecnologia de informação.
Tecnologia da informação atualizada
Percentual
Wanderson de Jesus Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.597.933,65

289.986,34

289.986,34

0,00

5,18

100,00

5.597.933,65

289.986,34

289.986,34

0,00

5,18

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:
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Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

3058-Implementação dos projetos estratégicos do governo de Mato Grosso pela
SES

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Projeto
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Executar projetos estratégicos de governo para inovação e mudança na gestão do Sistema Único de Saúde
Objetivo Específico:
em Mato Grosso
Produto:
Projeto estratégico implementado
Unidade de Medida:
Número
Responsável pela Ação: João Batista Pereira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

1,70

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

13.928.812,91

13.127.146,77

0,00

0,00

94,24

134

12.000.000,00

10.160.666,99

10.160.666,99

0,00

84,67

100,00

12.000.000,00

24.089.479,90

23.287.813,76

0,00

194,07

96,67

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3343-Readequação da estrutura física de estabelecimentos de saúde

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Projeto
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Melhorar a infraestrutura e logística das unidades próprias da SES
Unidades reestruturadas
Unidade
Adriano Elisiario Dias de Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

17,00

Meta Física Ação Realizada

7,30

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O órgão não conseguiu executar a meta física proposta inicialmente. Nesta ação não foi entregue nenhum produto, porque a realização
dos serviços dependia de processos licitatórios para contratação de empresas para execução das obras de reforma previstas para 2017.
Diante da baixa capacidade de realizar todos os processos licitatórios da Secretária, o setor de aquisições priorizou outros processos em
detrimento das obras, como, por exemplo, os de aquisições de medicamentos.
As obras foram inviabilizadas, também, por problemas relativos ao licenciamento ambiental ou pela inexistência de empresas interessadas
em participar do processo licitatório. Além, disso a meta física e a unidade de medida precisam ser reformuladas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

9.449.084,56

1.208.802,56

1.208.802,56

0,00

12,79

100,00

112

0,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134

18.753.900,00

511.000,87

0,00

0,00

0,00

0,00

312

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

100,00

28.202.984,56

4.029.803,43

1.298.802,56

0,00

4,61

32,23

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A movimentação orçamentária e financeira mostra o distanciamento entre a execução da meta com o planejado incialmente na Lei
Orçamentária Anual ¿ LOA. A capacidade de planejar e programar a despesa foram, significativamente, afetadas pela baixa eficácia física
desta ação. O percentual de 4,61 do PPD mostra que o desempenho da Unidade quanto ao planejamento e programação da despesa
(PPD) foi altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Este desempenho foi observado, também pelo o Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa (COFD), que registrou o
percentual de 32,23%. Assim, pode-se constatar que a baixa eficácia física, também, inviabilizou a obtenção de êxito na execução
orçamentária e financeira desta ação. O êxito na realização orçamentária desta ação dependia da execução dos recursos direcionados
para atender as emendas parlamentares, uma vez que tem o maior aporte de recursos. Contudo, apenas R$ 1.298.802,56 foi
empenhados.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo desta ação de melhorar a infraestrutura e logística das unidades próprias da SES não foi alcançado. Pois, nenhuma obra de
reforma robusta que proporcionasse melhorias nas instalações físicas e de logística nos estabelecimentos de saúde da rede própria foi
realizada.
Tanto as obras robustas como as reformas do Laboratório Central (Lacen), hospital Adauto Botelho, Cermac e Hemocentro quanto àquelas
realizadas para reparos em telhado e muros não foram realizadas. Todas foram inviabilizadas devido à morosidade no andamento dos
processos licitatórios.
Observa-se que tanto pela capacidade de planejamento quanto pela capacidade de executar a despesa o objetivo desta ação, também,
não foi atingido. A eficácia financeira da ação, além de ficar muito aquém do esperado representa apenas a execução orçamentaria das
dotações destinada às emendas parlamentares. Como as emendas foram incluídas na ação sem estabelecer uma relação direta com o
objetivo proposto, conclui-se que a baixa eficácia financeira não contribuiu para o baixo desempenho da ação. Porém, se o objetivo
vislumbrasse também outras unidades de saúde, a execução das atividades relacionadas às emendas contribuiria muito com o objetivo de
melhorar a infraestrutura e logística dos estabelecimentos de saúde

Outros aspectos relevantes:
As emendas parlamentares devem estar alinhadas ao objetivo e metas propostas na ação para que suas execuções contribuam com os
resultados esperados nas dezesseis regiões de saúde

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3344-Desenvolvimento do programa de comunicação na saúde

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Projeto
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Melhorar a comunicação na saúde.
Informação de saúde sistematizada/disponibilizada
Percentual
Luceni Grassi de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
90,00

Meta Física Ação Realizada

85,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O Órgão não conseguiu executar a meta física proposta inicialmente. Os produtos das submetas previstos não foram suficientes para
atingir o objetivo da ação e, também não foram entregues. Se propôs, na medida 1 (um) - Estruturação do setor de comunicação na SES,
na medida 2 (dois) - implantação dos processos de comunicação na SES e na medida 3 (três) Comunicação da saúde. Entretanto, estas
atividades não foram realizadas conforme o planejado inicialmente.
A ação foi prevista considerando a recomposição do quadro de servidores, mas isto não ocorreu. Assim, com a necessidade da Unidade
priorizar outras ações demandadas pela gestão e o cumprimento de outras ações prioritárias programadas em detrimento desta, as
atividades não foram realizadas a contento.
Considera-se que a meta foi mal dimensionada, quando considerado o quantitativo de setores para compor o processo, o que representa
aproximadamente 50 unidades. As mesmas compõem o nível de direção superior; nível de apoio estratégico e especializado; nível de
assessoramento superior; nível de execução programática; nível de administração regionalizada e desconcentrada, sendo esta última,
formada pelos 16 escritórios regionais e os hospitais regionais do estado. Concomitante a isto, constatou-se ainda e a insuficiência de
recursos humanos nas unidades de condução do processo e nos setores executantes tornando-se obstáculo para o planejamento e
desenvolvimento integrado do Programa de Comunicação na Saúde, conforme previsto nas subações e tarefas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Dotação Inicial LOA

8.000,00

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

0,00

0,00
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Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Estado de Mato Grosso
Total

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A movimentação orçamentária e financeira mostra que não houve execução da dotação prevista inicialmente na Lei Orçamentária Anual ¿
LOA. A capacidade de planejar e programar a despesa foi significativamente afetada pelo desempenho altamente deficiente da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:
O mesmo desempenho, também, foi observado pelo o Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa ¿ COFD.
Assim, pode-se constatar que a baixíssima eficácia física, também, inviabilizou a obtenção de êxito na execução orçamentária e financeira
desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado esperado da ação com base na execução da meta física não foi alcançado. As medidas desta ação sofreram ajustes ao longo
do ano, mas mesmo assim foram pouco eficazes.
Das três subações previstas, apenas a terceira logrou maior êxito e não demandou recursos financeiros. Para desenvolver a ação de
comunicação na saúde, um representante do NGER desencadeou a tarefa, a partir da Lista de Assuntos que contemplariam inicialmente
insumos oriundos das unidades sistêmicas ¿ Área de orçamento, financiamento, convênio, recursos humanos, aquisições e do
Planejamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3745-Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
2017
Projeto
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Ampliar a oferta de serviços de saúde na rede assistencial no Estado
Unidade construída
Unidade
Luceni Grassi de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

4,85

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O órgão não conseguiu executar a meta física proposta inicialmente. Nesta ação não foi entregue nenhum produto, porque a realização
dos serviços dependia de processos licitatórios para contratação de empresas para execução das obras previstas para 2017. Diante da
baixa capacidade de realizar todos os processos licitatórios da Secretária, o setor de aquisições priorizou outros processos em detrimento
das obras, como, por exemplo, os de aquisições de medicamentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Dotação Inicial LOA

350.000,00

Dotação Final (após
Créditos)
850.000,00

Valor Empenhado

850.000,00
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Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
242,86

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
100,00

Estado de Mato Grosso
134

22.750.000,00

20.256.249,04

20.256.249,04

0,00

89,04

161

3.935.725,36

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.035.725,36

21.406.249,04

21.106.249,04

0,00

78,07

98,60

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A movimentação orçamentária e financeira mostra que houve uma proximidade entre o valor da execução orçamentaria e financeira com o
da meta prevista inicialmente na Lei Orçamentária Anual. O percentual de 98,60 mostra que a ótima capacidade da Unidade em planejar e
programar a despesa (PPD).

Capacidade de Execução - COFD:
Já o Índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa ¿ COFD registrou um desempenho regular, com um percentual de 78,07%.
Mesmo assim, obteve-se êxito na execução orçamentária e financeira desta ação. O êxito está relacionado aos repasses para os fundos
municipais de saúde, por meio de convênios ou para atender emendas parlamentares. Por isso tem impacto significativo sobre a meta
financeira e pouco contribui para a eficácia física da ação.
Os motivos, já citados, também contribuíram para o desempenho regular da execução financeira das demais obras previstas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta ação de ampliar a oferta de serviços de saúde na rede assistencial no Estado não foi alcançado, pois, as obras de
construções iniciadas, como por exemplo, as do Pronto Socorro de Cuiabá são plurianuais e, portanto, não contribuem imediatamente para
este o objetivo. Enquanto aquelas com projetos menores e impactos mais imediatos sobre os resultados esperados não foram realizadas
no período analisado.
Observa-se que a boa eficácia financeira da ação ainda não contribuiu com objetivo proposto. Pois, como já foi dito, as obras beneficiadas
com a boa capacidade de execução financeira ainda não foram concluídas e, portanto, não ampliou a oferta de serviços de saúde no
estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
014-Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.
78-Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Finalístico
DESESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população
Trabalhadores e gestores do SUS
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Luceni Grassi de Oliveira

INDICADORES
Descrição
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar
bacilífera

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

72,00

75,00

Anual

Internação por
10.000
habitantes

11,75

11,50

Anual

Percentual

82,00

90,90

Apurado
2017

Data
Apuração

Fonte: ses
Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações
Fonte: ses
Proporção de cura de casos novos de hanseníase
Fonte: SES

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

80.000,00

340.000,00

36.589,42

0,00

45,74

10,76

134

1.347.835,00

490.932,15

490.932,13

0,00

36,42

100,00

312

0,00

6.508.575,92

185.430,00

0,00

0,00

2,85

361

0,00

166.682,42

166.682,42

0,00

0,00

100,00

1.427.835,00

7.506.190,49

879.633,97

0,00

61,61

11,72

Total

Execução:
A execução orçamentária e financeira do programa obteve desempenho regular. Se comparada ao ano anterior já se observa melhoras,
mas ainda continuam os entraves na gestão de aquisições, contratos e de execução de recursos orçamentários e financeiros.

Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
2521-Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente
sociais do SUS

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

078-Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Melhorar a capacidade técnica, pedagógica e de gestão dos trabalhadores, gestores e dos agentes sociais do
Objetivo Específico:
SUS no Estado
Produto:
pessoa formada/qualificada
Unidade de Medida:
Número
Responsável pela Ação: Giancarla Fontes de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4.680,00
Total:

4.680,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
3.000,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

2.980,00

4.680,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
156,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
157,05

Estado de Mato Grosso
Foram realizados vários cursos não planejados no PTA 2017, em parceria ENSP, RETSUS( REDE ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS),
MINISTÉRIO DA SAÚDE, FIOCRUZ E MUNICÍPIOS DE MT, veio fortalecer as ações da Escola de Saúde Pública no sentido de apoiar a
elaboração de seus próprios projetos políticos pedagógicos de cursos, executar e certifica-los. conforme tabela abaixo
CursoMunicípios contemplados Nº de Formandos
Especialização em Saúde Pública - Turma ITodas as Regionais de Saúde23
Especialização em Saúde Pública - Turma IITodas as Regionais de Saúde34
Formação em Saúde Mental ¿ Projeto Itinerário do Saber capacitaçãoAs Regionais Barra dos Garças, Diamantino, Baixada Cuiabana,
Cáceres e Juara419
Capacitação em Taxonomia, Biologia e Ecologia dos vetores da Dengue e ChikungunyaMédio Araguaia (ERS de Água Boa)10
Capacitação em Taxonomia, Biologia e Ecologia dos vetores da Dengue e ChikungunyaBaixada Cuiabana2
Oficina de Planejamento Avançar o SUSBaixada Cuiabana89
Oficina de Elaboração de Projetos de Educação Permanente em SaúdeBaixada Cuiabana17
Capacitação em Taxonomia, Biologia e Ecologia dos vetores da Dengue e ChikungunyaBaixada Cuiabana12
Capacitação em Práticas de Atenção Integrada ao Desenvolvimento InfantilBaixada Cuiabana41
Capacitação em Saúde Mental Infanto Juvenil - CuiabáBaixada Cuiabana20
Capacitação em Manejo Clínico da TuberculoseGarças Araguaia (ERS de Barra do Garças)75
Capacitação em Saúde do Trabalhador na Rede de Atenção à Saúde do SUS/MTCentro Norte (ERS de Diamantino)31
Capacitação em Sala de Vacina e Rede de FrioNoroeste Mato-grossense (ERS de Juína)14
Capacitação em Vacina BCGAraguaia Xingú (ERS de Porto Alegre do Norte)4
Capacitação em Vacina BCGAraguaia Xingú (ERS de Porto Alegre do Norte)5
Capacitação em Saúde do Trabalhador na Rede de Atenção à Saúde do SUS/MTSul Mato-grossense (ERS de Rondonópolis)26
Capacitação em Sala de Vacina - Turma: ASul Mato-grossense (ERS de Rondonópolis)33
Curso de Atualização para o Trabalhador da Sala de Vacinação - Turma: BSul Mato-grossense (ERS de Rondonópolis)31
Curso Introdutório em Saúde da Família - Lucas do Rio Verde -Teles Pires (ERS de Sinop)30
Capacitação em Saúde do Trabalhador na Rede de Atenção à Saúde do SUS/MT - SinopTeles Pires (ERS de Sinop)14
Curso: Atualização para Trabalhador da Sala de Vacina ¿ Município Nova MutumTeles Pires (ERS de Sinop)
Curso de Atualização para o Trabalhador da Sala de Vacina - Lucas do Rio VerdeTeles Pires (ERS de Sinop)23
Curso de Atualização em Vigilância em Saúde - SinopTeles Pires (ERS de Sinop)33
Curso de Atualização para o Trabalhador da Sala de Vacina - SinopTeles Pires (ERS de Sinop)24
I EMAMATodas as Regionais de Saúde900
Atualização CASMAD ¿ Projeto Itinerário do SaberTodas as Regionais de Saúde150
Capacitação de Socorristas para Bombeiros Militares (Aperfeiçoamento em Urgência e Emergência)Baixada Cuiabana288
Capacitação de Ingresso de Servidores ¿ Hospital MetropolitanoBaixada Cuiabana18
Curso de Capacitação Linha de Cuidados para Agente Comunitário do MS- RET/SUS10
Capacitação de Ingresso para Servidores dos Hospitais Regionais de Colíder, Alta Floresta e SorrisoTeles Pires e Colider121
Capacitação de Controle de Surtos ¿ Vigilância AmbientalTodas as Regionais de Saúde40
Capacitação em Metodologias Ativas ¿ Projeto Agrotóxicos/ESPMT/UFMT-ISCDiamantino, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verdes,
Campos de Julio, Tangará e Rondonópolis20
Capacitação Pedagógica em EADTodas as Regionais de Saúde30
Capacitação em EAD Projeto Anjos da Escola em parceria com a Secretaria de Estado de Educação/Cuiabá/Várzea Grande ¿ Certificação
conjunta (dados fornecidos pela SEDUC)Baixada cuiabana650
Capacitação de Cuidados e Diagnóstico em Hanseníase ¿ SUVISATodas as Regionais de Saúde30
Capacitação Qualificação no cuidado do pacienteTodas as Regionais de Saúde30
CRIDAC ¿ Construindo Ações CompartilhadasTodas as Regionais de Saúde20
CIES ¿ Construindo Laços30
SISREG ¿ ERS de MT e MunicípiosTodos os ERS e Todos os Municípios de MT456
Capacitação em Auriculoterapia - em parceria com UFSC e Coord. Atenção Primária à Saúde/SESBaixada Cuiabana200
Aperfeiçoamento (discentes que não apresentaram TCC da pós-graduação e solicitaram certificado de aperfeiçoamento)Todas a
Regionais de Saúde85
DocentesTodas a Regionais de Saúde52
Curso de Aperfeiçoamento em Saúde Mental em EADTodas a Regionais de Saúde100
Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde ESP/UFMT/NDS/ANEPESBaixada Cuiabana. São Félix do aragauia, Juína e
Tangará da Serra320
Aperfeiçoamento em Saúde do Idoso em Ênfase em Saúde Mental ¿ Projeto Itinerário do SaberTodas a Regionais de Saúde120
TOTAL4.680

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

80.000,00

80.000,00

36.589,42

0,00

45,74

45,74

134

790.835,00

342.807,14

342.807,12

0,00

43,35

100,00

312

0,00

6.508.575,92

185.430,00

0,00

0,00

2,85

361

0,00

166.682,42

166.682,42

0,00

0,00

100,00

870.835,00

7.098.065,48

731.508,96

0,00

84,00

10,31

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESPMT) realizou o planejamento e execução das suas ações referente aos cursos pactuados
em CIB, CIES e áreas técnicas da SESMT atendendo a Política de Educação Permanente e o PTA. A ESPMT solicitou a suplementação
orçamentária em Fevereiro de 2017, porém a publicação em Diário Oficial só ocorreu em 18/08/2017 pelo Decreto Orçamentário nº
326/2017, ocasionando paralisação das ações planejadas por não haver tempo hábil para seleção de docentes, pactuações e
operacionalização juntamente com os municípios. Além disso, houve a repriorização das ações da SES com o remanejamento
orçamentária , para tender as despesas com o hospitais regionais da SES/MT.

43

Estado de Mato Grosso
Capacidade de Execução - COFD:
A ESPMT como uma unidade desconcentrada, é dependente da SES para realização das suas atividades administrativa financeira e este
fator tem dificultado a operacionalização e implantação dos cursos, pois a falta de autonomia financeira, impede agilidade nos processos
de execução das atividades da escola.
Em relação à execução orçamentária financeira, esta foi muito baixa, tendo em vista alguns fatores que impactaram de forma negativa à
realização da despesa relacionada principalmente, ao elemento hora/aula, que possui a maior concentração de recursos e que foram:
- Tramitação dos processos na SES que se tornaram muito burocráticos e morosos com solicitação constante de novos documentos dos
docentes, não previstos em Editais para compor o processo hora/aula;
- Impedimento do pagamento dos docentes selecionados em Edital interno, em atendimento ao Parecer de auditoria nº 0560/2016 da
Controladoria Geral do Estado.
- Apesar do parecer favorável para o pagamento dos docentes internos (servidores públicos), a unidade não foi notificada oficialmente
sobre o parecer da PGE nº 185/SGA/2017 e o Nível Central ,ainda não desencadeou as providências administrativas e financeiras para
atender esse parecer;
- Comprometimento dos cursos planejados pela ESPMT que ocorreram em razão do Decreto 675 de 30 de agosto 2016 que estabelece
medidas de redução e de controle de despesas de custeio e de pessoal, da fonte do Tesouro Estadual (134). A contrapartida do Estado
teria a incidência de vinte por cento (20%) de pagamento da patronal;
- A não concretização dos pagamentos hora/ aula, devido a não priorização pela SES em 2015 e 2016 ;
- Processos burocráticos e morosos referente aos processos licitatórios de hospedagem/alimentação/passagem; demora nas assinaturas
de contratos; aquisição de material de consumo/ expediente e reprodução de material didático para os cursos, contrato com saldo
contratual insuficiente para atender a conclusões dos cursos ofertados pela ESPMT;
- não realização de viagens devido à contenção de diárias e transporte no final do exercício;
- Morosidade nos processos que demandam pareceres das áreas da SES (jurídico, controladoria Geral do Estado e outros)
- Processos de pagamentos hora/aulas pendentes desde 2015, 2016 e 2017.
- Os cursos foram implantados e os pagamentos não foram realizados conforme cronograma de desembolso. Outros foram paralisados,
por falta de pagamento dos docentes;
- A paralisação de alguns cursos ocasionou desistência de vários alunos;
- Extravio de processos de hora aula no setor financeiro da SES/MT.

Alcance do Objetivo Específico:
Fortalecer a Escola de Saúde Pública para o Desenvolvimento do SUS/MT.
Em relação ao processo de formação e qualificação foram formados 4.680 trabalhadores do SUS, ultrapassando a proposta da meta
física inicial, porém muitas das ações executadas não houve dispêndio de recurso da Fonte 112, 134 e 312, muitas delas advindo de
parcerias que a ESPMT buscou com outras instituições, e isso trouxe um impacto direto no aumento de profissionais qualificados para o
SUS/MT no exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:
Para que essas atividades pudessem ser efetivadas buscou-se parcerias com outras instituições tais como: MS/ENSP/Fiocruz, RETSUS,
Rede Escola, Fapemat e Secretarias Municipais do Estado, onde os cursos aconteceram. Houve a disponibilidade dos recursos da fonte
312 e falta de recursos da fonte 134 para a quitação do patronal. Aquisição de contratos de hospedagens, passagens e alimentação com
saldo contratual insuficiente para atender todas as demandas dos cursos da ESPMT, Reprodução de material didático em pequena escala.
Capacidade da ESPMT em articular e atender as demandas externas de capacitações, aperfeiçoamento, formação e qualificação de
profissionais o que favoreceu o aumento de números de profissionais certificados. A meta 2017 foi planejada para 3.000 profissionais e
atingimos 5.092 profissionais. A partir da 1ª turma de Especialização em Saúde Pública deu inicio as atividades do Núcleo de Ensino à
Distância.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
¿Efetivar a previsão legal (LC 161/2004) quanto a autonomia financeira da ESPMT;
¿Realizar os pagamentos em atraso dos docentes relativos aos exercícios de 2015,2016 e 2017;
¿Estabelecer a implantação de Bolsa Docente para agilidade e economicidade dos processos de pagamentos dos docentes uma vez que
nessa modalidade de pagamento não há a incidência de contribuição patronal;
¿Agilidade no processo de licitação para hospedagem/alimentação e passagens;
¿Considerando que o itinerário formativo pedagógico do processo educativo há que se garantir a celeridade na execução , conforme o
planejamento;
¿Adequação e garantia na previsão orçamentária com Investimento da fonte 134 do Tesouro Estadual para Educação Permanente;
¿Concurso público para profissionais com perfil compatível para atender as demandas dos processos de formação previstas pela ESPMT;
¿Investimento tecnológico de equipamentos e programas gerenciais para dar o suporte necessário para secretaria escolar , biblioteca e ao
núcleo de educação à distância;
¿Reforma da escola e aquisição de mobiliário;
¿Consertos da linha telefônica;
¿Aquisição de equipamentos para vídeo conferência em EAD;
¿Aumentar a capacidade da internet e reativar os pontos de acesso nas salas de aula;
¿Subsidiar juridicamente a implantação de um banco de dados para docentes.
E Adicionalmente, o não pagamento de hora aula de processos já empenhados e a falta de entendimento entre os Gestores e os órgãos
de controles do procedimento quanto ao pagamento do docente interno, provocou um esvaziamento dessa força de trabalho e,
consequentemente, da conclusão de alguns cursos, em que pese os contratos de apoio logísticos com insuficiência de saldo contratual.

Ação:

3349-Reestruturação da Escola de Saúde Pública (ESP)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

078-Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
2017
Projeto
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Fortalecer a escola de saúde pública para o desenvolvimento do SUS/MT
Escola de saúde pública restruturada
Percentual
Giancarla Fontes de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

15,00

Meta Física Ação Realizada

13,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

26,67

30,77

Análise da Meta Física:
O cenário econômico e político do Estado não permitiu que a Escola fosse prioridade dentro da Secretaria de Saúde, apesar de suas
ações estarem contidas no Acordo de Resultados, ademais, houve dificuldades na execução orçamentária e financeira devido a
morosidade e burocracia na tramitação dos processos pelo Núcleo Sistêmico, além das restrições orçamentárias estabelecidas pela
escassez de recursos e contenção de despesas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

0,00

260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134

402.000,00

148.125,00

148.125,00

0,00

36,85

100,00

402.000,00

408.125,00

148.125,00

0,00

36,85

36,29

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Analisando o Plano de Trabalho Anual 2017, cuja ação que é essencialmente para a manutenção e Gestão da Escola de Saúde Pública do
Estado de Mato Grosso é o 3349.
Salientamos que a Escola não tem autonomia orçamentária e financeira dos seus recursos, ficando assim sob a Gestão da SES para
efetivação das ações planejadas, na medida em que são demandas pela ESPMT.
A Dificuldade na execução é visível pelo resultado apontado no índice de 36,85% na Execução da Meta Física entre as despesas
executadas e as emergenciais, estas últimas foram realizadas através de 01(um) adiantamentos concedido à unidade e a parceria junto
ao Grupo ENERGISA S/A, por meio de chamada pública no projeto Eficiência Energética, que gerou o contrato 003/2017, com aquisição
de 30 novos equipamentos de Ares-condicionados e troca de mais de 800 lâmpadas da unidade. A SES foi obrigada a remanejar a
execução orçamentária para atender demanda dos Hospitais Regionais de Colider, Alta Floresta, Metropolitano e Hospital Regional de
Sorriso.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve dificuldade na Execução do Plano de Trabalho Anual 2017, por parte do Núcleo Sistêmico da SES no que se refere à contratação
de serviços e aquisições de materiais permanentes e insumos para atender as necessidades da ESPMT, conforme demando pelos Termos
d e
R e f e r ê n c i a s
N º
1 9 6 1 4 5 / 2 0 1 7 ,
1 9 6 0 9 6 / 2 0 1 7 ,
6 7 5 6 4 9 / 2 0 1 7 ,
134987/17,134986/17,124988/17,134992/17,120977/16,126599/16,461830/15,134990/17, 329078/16, 347664/16, 613292/15, 128660/14,
543058/17, 560874/17, 560894/17.
É importante informar que os 36,29% executados em 2017 só foram possíveis devido ao recebimento dos adiantamentos. Pois, decorrente
do decreto nº 675/16 de 30/08/16 e prorrogado pelo Decreto nº 1.121/2017¿ estabelecendo medidas de redução e controle de despesas
de custeio e de pessoal ¿ a SES foi obrigada a fazer anulação orçamentária por meio dos Decretos nº 3270,3329,3478,3690 para atender
demanda dos Hospitais Regionais de Colider, Alta Floresta, Metropolitano e Hospital Regional de Sorriso.

Alcance do Objetivo Específico:
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A operacionalização administrativa geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso é a principal meta da ação 3349, porém
houve o entendimento de que a ESPMT tinha um papel importante para que a SES pudesse alcançar seus objetivos, com o inicio dos
trabalhos junto ao CONASS, chegou ao entendimento que operacionalização seriam necessárias a execução de uma série de ações que
pudessem viabilizar o Fortalecer a Escola de Saúde Pública para o desenvolvimento do SUS/MT, mas não ocorreu isso na execução
financeira, isso se observa quando houve:
&#61656;Remanejamento dos recursos sem a conclusão dos processos de licitação demandados para a SES;
&#61656;A falta de Manutenção Predial e de Equipamentos ;
Concluímos que os principais obstáculos (a serem superados) para a execução do Plano de Trabalho Anual 2017 continuou sendo a falta
de clareza no fluxo dos processos, a morosidade na análise e das devidas conformidades por parte da Administração Sistêmica, além do
não atendimento das demandas licitatórias em virtude da hierarquia de prioridades e remanejamento/anulação dos créditos
orçamentários.

Outros aspectos relevantes:
Para o Exercício de 2017 continuou existindo dificuldade na concretização das ações planejadas devido às condições econômicas e
financeiras do Estado resultando em uma execução orçamentária deficitária, especificamente da fonte 134, conforme podemos observar,
evidentemente, no resultado de execução da meta física.
A Escola de Saúde Pública, também ficou desamparada quanto aos processos relacionados a sua manutenção estrutural e predial durante
o exercício de 2017, consequência do remanejamento da dotação orçamentária pelo decreto nº 675/2016 e sua prorrogação em 2017,
resultando assim, na não conclusão dos processos demandados pela ESPMT para o atendimento das necessidades concernentes à
material de consumo, manutenção de ar condicionado, manutenção elétrica, hidráulica e predial e de equipamentos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Diante das dificuldades apresentados para a execução orçamentária e financeira, a Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso,
tem a necessidade de uma maior celeridade na conclusão dos processos de manutenção da ESP, considerando que não realiza reforma
em sua estrutura física e nem faz aquisição de materiais permanentes novos, tais como computadores, mesas, cadeiras, armários, etc,
há mais de 10 (dez) anos.

Ação:

3361-Gestão do trabalho em saúde no SUS

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

078-Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
2017
Projeto
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Adequar trabalhadores da SES aos processos de trabalho em saúde.
Processo com trabalhadores alinhados
Percentual
Barbara Terezinha Gomes da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

90,00

80,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
88,89
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Produto: proposta de alteração do PCCS elaborada.Justificativa: Minuta da inclusão dos perfis, Auditor e Fiscal Sanitário, e a alteração do
artigo 72 da Lei Complementar 441/2011, no que tange a cessão, com ônus, dos profissionais desta SES para exercem suas atividades no
âmbito do SUS. Produto: equipe capacitada. Justificativa: Oficina sobre relato de experiência de dimensionamento da força de trabalho
para os Hospitais Regionais objeto do Decreto nº 1073/2017 e 1213/2017, atendendo a emergência declarada.Quanto ao Processo nº
539396/2016, para o dimensionamento por competência, encontra-se para análise para verificar a viabilidade financeira, tendo em vista o
trabalho já ter sido iniciado por meio da Consultoria Leme. Produto:diagnóstico elaborado. Justificativa: Diagnóstico elaborado e validado
pela empresa, somente nas Unidades do SAMU. Produto: trabalhadores qualificados. Justificativa: Até o momento o Concurso Público não
foi realizado para a qualificação dos empossados. No entanto, foi elaborado em conjunto com a ESP e Vigilância em Saúde, a
Especialização para os 43 egressos, do Concurso Público, para o perfil fiscal sanitário. Bem como, o projeto de um Curso de 80 horas,
para todos os egressos, do futuro Concurso Público. As Oficinas regionais sobre assiduidade não foram realizadas até a presente data, em
virtude da impossibilidade de emissão de diárias e passagens, considerando a emergência declarada para os Hospitais
Regionais.Publicada Portaria SES nº 136/GBSES/SES/2017, DOE 24/08/2017, regulamentando o usufruto de férias e licença prêmio no
âmbito da SES, para o acompanhamento do Secretário Adjunto da área. O projeto para a Construção de Diretrizes Regionais para o PCCS
REGIONAIS foi realizado e se encontra no Ministério da Saúde para a publicação.As oficinas não foram em virtude da impossibilidade de
emissão de diárias e passagens, considerando a emergência declarada para os Hospitais Regionais.Desde 2015 a Gerencia de Saúde e
Segurança vem solicitando perfis para compor a equipe de saúde e segurança: medico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnicos de
saúde e segurança.(Memorando 057/CADSS/GSS/SGP/2015; Memorando 076/GSS/CADSS/SGP/2015; Memorando
027/CADSS/SGP/SES/2015;Memorando 085/GSS/CADSS/SGP/2016; Memorando 012/CADSS/SGP/2016 ; Oficio
100/GSS/CADSS/SGP/2016. A TR /ST processo 376685/2015 foi revisada e reencaminhada e encontra-se na Coordenadoria de
Processos e Aquisições após várias tramitações desde o inicio do ano. Em 08/11/2017 encaminhamos processo para contratação
temporária de médico, engenheiro e técnicos de segurança do trabalho, através do processo 590435/2017. A equipe só pode ser
contratada em dezembro/2017 e iniciou um trabalho de reconhecimento dos documentos das unidades para elaboração de cronograma
para elaboração do PPRA em 2018 das unidades da SES. Realizamos o V Encontro de Gestão da Etica Pública, Saúde e Segurança no
Trabalho: Etica, Corrupção e Valorização do Servidor Público nos dias 04 e 05/12/2017 no Salão Nobre Cloves Vetorato, com a
participação de 151 servidores e a parceria do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção ¿ GTCC, Conselho de Etica Pública ¿
CONSEP/MT, SES/MT e Comissão de Ética da SES/MT, Gerência de Saúde e Segurança/CADSS.processo eleitoral assessorado ¿
prepararam o processo Eleitoral para Gestão 2017/2018 - 16 ERS e 03 Hospitais Regionais e o CIAPS Adauto Botelho. Foram qualificados
31 servidores das CLST do total de 70, ou seja, 44,28%. Foram realizadas palestras temáticas sobre: Alimentação saudável (com
nutricionista), Alimentação emocional (com psicóloga), Dia mundial sem tabaco (com pneumologista) e Dia Mundial sem acidentes e há a
aferição de pressão dos servidores durante todo o ano. A equipe não foi composta em sua totalidade, mas o setor de acompanhamento,
acolheu e fez os encaminhamentos necessários as unidades da rede de saúde mental (Município e Estado). Elaborou e colocou em
prática o projeto do Hemocentro, e do CAPSI, gostaríamos de ressaltar a busca de indicadores de absenteísmo com a SEGES para
fundamentar as ações de saúde e segurança, e na saúde mental. Das 08 visitas técnicas para acompanhamento dos servidores em
processos de qualificação foram realizadas 5 ou seja, 62,5%. Foram visitadas: ESP/MT, MT Hemocentro, CERMAC, LACEN, CRIDAC.O
Fórum gestão do conhecimento foi realizado na Escola de Saúde Pública, no dia 19/10/2017, com apresentação de projetos de estudo. Foi
realizado o Projeto de resgate da identidade dos trabalhadores do SUS, iniciando na SGP. Após, cada Gerência fez a apresentação dos
produtos de trabalho, constante do Regimento Interno e Organograma da Superintendência. Ações de valorização do servidor, tais como,
Yoga do riso, Coral, Massoterapia. Consideramos que a SGP teve avanços no ano de 2017. E as ações não atingidas na sua totalidade
foram replanejadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

155.000,00

0,01

0,01

0,00

0,00

100,00

155.000,00

0,01

0,01

0,00

0,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
287-Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão
Finalístico
A abordagem de temas enfeixados como de transversalidade,não tem sido utilizada em sintonia com questões
de desconformidade detectadas pelas demandas nas Promotorias de Justiça.
Assegurar a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor.
Sociedade mato-grossense
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Edmilson da Costa Pereira

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Unidade

440,00

500,00

Anual

Percentual

20,00

26,92

19,55

31/12/2017

Anual

Percentual

10,00

18,11

15,55

31/12/2017

Anual

Percentual

36,00

56,00

Índice de utilização dos instrumentos de interação comunitária
Fonte: Sistema GEAP
Índice de Resolutividade Extrajudicial da cidadania
Fonte: MPE/MT
Índice de Interatividade Social em Procedimentos
Investigatórios
Fonte: MPE/MT
Índice de resolutividade extrajudicial de cidadania
Fonte: Sistema GEAP

Análise de Indicadores do Programa:
Os índices 1 e 2 foram satisfatórios, sobretudo o de número 2 que obteve resultado acima do esperado.
Os índices 3 e 4 são indicadores não mais utilizados pelo Ministério Público, pois tratam-se do sistema antigo GEAP.
O Ministério Público recebeu na área da cidadania 6.538 demandas (notícias de fato) em 2017, tendo sido solucionadas 1.682 demandas
sem a necessidade da instauração de procedimentos investigatórios (inquérito civil e procedimento preparatório). No período de 2017
foram instauradas 1.229 investigações (inquérito civil e procedimento preparatório), sendo 359 demandas solucionadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

150.000,00

19.095,50

0,00

12,73

12,73

150.000,00

150.000,00

19.095,50

0,00

12,73

12,73

Execução:
O plano de ação de 2017 com foco na educação foi executado dentro do planejado.
Quanto ao custo individualizado de cada ação, as dificuldades apontadas nos anos anteriores persistem.
- Capacidade de planejamento:
Priorizamos nas ações promovidas pela Procuradoria Especializada e Promotorias de Justiça a utilização do meio eletrônico, diminuindo o
custo operacional, assim, não se fez necessário a utilização de todo recurso disponível.
- Capacidade de execução:
O valor da dotação final é inferior devido a reprogramação de ações que envolviam custo direto e priorização de ações que demandaram
atuação jurídica, cujas despesas correntes estão previstas nos custos de apoio administrativo pessoal.

Resultados:
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A análise financeira através do monitoramento dos fatos e dos resultados deve tornar-se uma ação gerencial estratégica constante nesta
Procuradoria Especializada - Defesa da Cidadania e Consumidor.
A meta e os parâmetros estabelecidos no plano de ação de 2017 foram alcançados, resultando em 19,55% de resolutividade extrajudicial
na cidadania e 15,55% de interatividade social em procedimentos investigatórios.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Nada a observar

Outros aspectos relevantes:
Nada a observar.

Outros produtos entregues:
Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Nada a observar.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3336-Defesa dos direitos do cidadão à educação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

287-Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Incentivar a repercussão de temas transversais no currículo escolar
Ação incrementada
Percentual
Edmilson da Costa Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,80
Total:

4,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

35,00

Meta Física Ação Realizada

35,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,80

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

13,71

13,71

Análise da Meta Física:
A meta física alcançada foi satisfatória, uma vez que os anos de 2016 e meados de 2017 foram de planejamento e elaboração. Apenas no
segundo semestre de 2017 começou-se a fase de execução do planejamento, quando foram distribuídos os materiais acerca dos temas
transversais, objetivando incrementá-lo no currículo escolar. Portanto, embora a meta não tenha sido alcançada, o resultado está dentro
do esperado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

150.000,00

19.095,50

0,00

12,73

12,73

150.000,00

150.000,00

19.095,50

0,00

12,73

12,73

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não se fez necessária a utilização dos recursos financeiros disponíveis, uma vez que priorizamos a utilização por outros meios, diminuindo
o custo operacional e resultando no desempenho apurado.
Realizamos todas as medidas previstas no plano de ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho na execução financeira foi realizado dentro dos prazos estabelecidos, justificando a não utilização do valor total
inicialmente previsto em virtude da reprogramação das ações que envolviam custo direto e priorização das ações que demandaram
atuação jurídica.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos estabelecidos foram alcançados com sucesso e o resultado se deu satisfatório.
Foram produzidos cinco vídeos que tratam sobre os temas transversais a serem abordados no ambiente escolar, mais especificamente
sobre a Cidadania e a Ética, Educação Ambiental, Saúde, Trabalho e Consumo e, por fim, sobre Pluralidade Cultural. Junto aos vídeos,
elaborou-se roteiro para auxiliar a atuação do Promotor de Justiça sobre os temas.
Apurou-se que nas Comarcas de Cuiabá, Juscimeira, Nova Xavantina e São Félix do Araguaia houve incremento de ações voltadas à
repercussão de Temas Transversais no currículo escolar.
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Outros aspectos relevantes:
Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a observar.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:

Origem do Programa:

Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
375-Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Finalístico
Violação dos direitos fundamentais à educação, consistente na não implementação dos planos nacional,
estadual e municipal de educação, gerando a má qualidade de ensino, déficit de vagas na educação infantil e
fundamental, falta de inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino, entre outros.
Violação dos direitos fundamentais à saúde, consistente na não implementação dos planos nacional, estadual
e municipal de saúde no que concerne ao atendimento e tratamento de crianças e adolescentes usuários de
substâncias entorpecentes.
Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.
Sociedade mato-grossense
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Paulo Roberto Jorge do Prado

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

1,00

6,00

4,00

31/12/2017

Anual

Percentual

7,00

28,00

18,00

31/12/2017

Índice exigência do cumprimento do plano de saúde
Fonte: PGJ/MPMT
Índice exigência do cumprimento do plano de educação
Fonte: PGJ/MPMT

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores apurados demonstram que conseguimos superar o objetivo proposto pelo programa para o ano de 2017.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seus órgãos de execução, adotou medidas extrajudiciais e judiciais com
o objetivo de exigir dos Poderes Públicos Estadual e Municipais a implementação dos planos nacional, estadual e municipal de educação e
de saúde (com ênfase no tratamento de desintoxicação de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes); bem como o
efetivo cumprimento das normas previstas na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação correlata.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

150.000,00

149.571,41

0,00

99,71

99,71

150.000,00

150.000,00

149.571,41

0,00

99,71

99,71

Execução:
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso conseguiu desempenhar o programa conforme o planejamento inicial, previsto na LOA.
Os recursos financeiros foram suficientes para a execução do programa e devidamente liberados em fluxo compatível com a programação,
sem atrasos nem contingências, bem como empregados os recursos materiais, humanos e de infraestrutura já existentes na Instituição.

Resultados:
Os resultados deste programa, sob a análise desta Procuradoria Especializada, foram atingidos satisfatoriamente, tendo em vista que,
através da atuação dos membros do Ministério Público no Estado de Mato Grosso, mais crianças e adolescentes tiveram acesso aos
serviços de educação e saúde (efeito positivo imediato de curto prazo).
Ressai destacar que os efeitos positivos de médio e longo prazo serão verificados no decorrer dos próximos anos.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
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Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3334-Promoção do direito à educação infanto-juvenil

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

375-Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de educação.
Medida ministerial adotada
Percentual
Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

18,00
Total:

18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

14,00

Meta Física Ação Realizada

14,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

18,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

128,57

128,57

Análise da Meta Física:
Obtivemos êxito em superar a meta física proposta para a ação planejada, uma vez que medidas extrajudiciais e judiciais foram
adotadas com o objetivo de exigir que os Poderes Públicos Estadual e Municipais implementem os planos nacional, estadual e municipal
de educação, visando a ampliação da oferta de vagas na educação infantil e ensino fundamental, adequação das estruturas físicas das
unidades escolares, transporte escolar, inclusão de alunos com deficiência, entre outros.
Assim, o produto visado foi adequadamente entregue, porquanto tomadas as medidas cabíveis ao Ministério Público do Estado de Mato
Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

75.000,00

75.000,00

74.664,41

0,00

99,55

99,55

75.000,00

75.000,00

74.664,41

0,00

99,55

99,55

Capacidade de Planejamento - PPD:
No exercício de 2017, conseguimos cumprir a ação conforme inicialmente planejada, uma vez que a dotação autorizada na LOA foi
suficiente e os recursos planejados satisfatórios para a realização da ação, por meio de eventos, cursos de capacitação de membros e
servidores em parceria com o Poder Público Municipal e Estatual e Poder Judiciário.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores previstos no orçamento foram devidamente disponibilizados e os recursos financeiros liberados de acordo com o cronograma
financeiro previsto.
Assim, consideramos que a ação foi executada de forma eficiente, pois conseguimos atingir satisfatoriamente o resultado esperado.

Alcance do Objetivo Específico:
O trabalho desenvolvido pelo Ministério Público permitiu que crianças e adolescentes tenham pleno acesso à educação, respeitando-se,
dessa forma, seus mais comezinhos direitos fundamentais, além de alertar os Poderes Públicos para sua responsabilidade no
cumprimento desses direitos.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3335-Promoção do direito à saúde infanto-juvenil

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

375-Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de saúde . Tratamento de crianças e
Objetivo Específico:
adolescentes usuários de substâncias entorpecentes
Produto:
Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

200,00

200,00

Análise da Meta Física:
Obtivemos êxito em superar a meta física proposta para a ação planejada, uma vez que medidas extrajudiciais e judiciais foram adotadas
com o objetivo de exigir que os Poderes Públicos Estadual e Municipais implementem os planos nacional, estadual e municipal de saúde,
viabilizando o atendimento e tratamento de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes.
Assim, o produto visado foi adequadamente entregue, porquanto tomadas as medidas cabíveis ao Ministério Público do Estado de Mato
Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

75.000,00

75.000,00

74.907,00

0,00

99,88

99,88

75.000,00

75.000,00

74.907,00

0,00

99,88

99,88

Capacidade de Planejamento - PPD:
No exercício de 2017, conseguimos cumprir a ação conforme inicialmente planejada, uma vez que a dotação autorizada na LOA foi
suficiente e os recursos planejados satisfatórios para a realização da ação, por meio de eventos, cursos de capacitação de membros e
servidores em parceria com o Poder Público Municipal e Estatual e Poder Judiciário.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores previstos no orçamento foram devidamente disponibilizados e os recursos financeiros liberados de acordo com o cronograma
financeiro previsto.
Assim, consideramos que a ação foi executada de forma eficiente, pois conseguimos atingir satisfatoriamente o resultado esperado.

Alcance do Objetivo Específico:
O trabalho desenvolvido pelo Ministério Público permitiu que crianças e adolescentes tenham pleno acesso ao tratamento de saúde para
desintoxicação, respeitando-se, dessa forma, seus mais comezinhos direitos fundamentais, além de alertar os Poderes Públicos para sua
responsabilidade no cumprimento desses direitos.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
Finalístico
Insuficiência na Prestação de Assistência Jurídica aos Necessitados.
Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.
População hipossuficiente e vulnerável do estado de Mato Grosso
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Silvio Jeferson de Santana

INDICADORES
Descrição
Taxa de crescimento da instalação de novas Sedes nas
Comarcas

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

3,00

6,00

Anual

Percentual

5,00

5,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Fonte: Gabinete Defensor Geral/Defensoria Pública
Percentual de solução extrajudicial de conflitos
Fonte: Corregedoria/Defensoria Pública

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.406.304,74

2.472.606,74

2.459.791,27

0,00

102,22

240

1.314.361,82

1.314.361,82

0,00

0,00

0,00

0,00

3.720.666,56

3.786.968,56

2.459.791,27

0,00

66,11

64,95

Total

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2335-Melhoria do atendimento ao necessitado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prestar atendimento ágil e qualificado ao necessitado.
Assistência jurídica qualificada
Percentual
Silvio Jeferson de Santana

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O objetivo da ação foi alcançado com êxito. Todas as despesas previstas na LOA foram efetivadas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.744.805,50

1.744.047,50

1.743.781,92

0,00

99,94

240

848.987,54

848.987,54

0,00

0,00

0,00

0,00

2.593.793,04

2.593.035,04

1.743.781,92

0,00

67,23

67,25

Total

99,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho da ação foram alcançados com êxito em relação a fonte de recursos 100. A falta de execução da fonte 240, foi em razão
que para execução desta fonte, há a necessidade de autorização do Conselho Superior, o que só aconteceu ao final do exercicio 2017,
não havendo tempo hábil.

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado, uma vez que esta ação é a responsável pelo pagamento das bolsas auxilio e auxilio transportes dos
estagiários da Defensoria Pública. A execução orçamentária e financeira foram efetivadas dentro do prazo legal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2336-Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do
estado de Mato Grosso

Programa de Governo:

405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Instalar sedes da Defensoria Pública em todas as Comarcas, visando ampliar o atendimento aos necessitados.
Unidade física instalada e modernizada
Percentual
Silvio Jeferson de Santana

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

616.499,24

708.559,24

704.654,83

0,00

114,30

240

465.374,28

465.374,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1.081.873,52

1.173.933,52

704.654,83

0,00

65,13

60,03

Total

99,45

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores alocados na LOA não foram suficientes para atender toda demanda da Defensoria pública, mesmo após suplementação
orçamentária. Esta ação contempla as despesas essenciais dos Núcleos da Defensoria . Embora a previsão foi aquém do necessário, os
valores disponibilizados atendeu o exercicio de 2017. Quanto a falta de execução orçamentária da fonte 240, a mesma não foi executada,
tendo em vista que carece de autorização do Conselho Superior da Defensoria, sendo autorizado no final do exercicio, sem tempo hábil
para a execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:
os objetivos especificos foram alcançados, no que tange a fonte 100. Quanto a fonte 240, a mesma precisa de autorização do Conselho
Superior da Defensoria, para ser executado, e mesmo sendo autorizado, não houve tempo hábil.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2337-Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
59

Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:
Melhoria no Parque Computacional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Produto:
Gestão da tecnologia da informação implementada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Caio Cezar Buin Zumioti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.000,00

20.000,00

11.354,52

0,00

56,77

56,77

20.000,00

20.000,00

11.354,52

0,00

56,77

56,77

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2338-Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Informar ao Público alvo da Defensoria Pública sobre seus direitos, visando ampliar o potencial de atendimento
Objetivo Específico:
da Instituição.
Produto:
Cidadão informado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Silvio Jeferson de Santana

META FÍSICA
Região de PLanejamento
ESTADO

Meta
100,00
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Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta fisica não foi alcançada, em razão da situação orçamentária e financeira da Defensoria Pública. está comprometida. Houve
remanejamento do orçamento para outra ação, visando atender despesas essenciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução orçamentária. Os valores disponibilizados na LOA, foram remanejados para atender outra ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico não foi alcançado, haja visto a falta de orçamento para a execução das despesas da Defensoria Pública. os valores
inicial previstos, foram remanejados para outra ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3306-Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

405-Defesa da Cidadania e Inclusão Social
2017
Projeto
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Padronização das atividades meio e finalística
Procedimento padronizado e normatizado
Percentual
Caio Cezar Buin Zumioti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

0,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
Finalístico
Baixa qualidade dos Sistema de Atendimento Socioeducativo
Elevar a qualidade do sistema de atendimento do socioeducativo .
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Eneas Correa de Figueiredo Junior

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

15,00

60,00

0,14

31/12/2017

Anual

Percentual

10,44

9,40

14,60

31/12/2017

Taxa de qualificação básica dos servidores do socioeducativo
Fonte: Registro Administrativo
Taxa de reincidência de entradas de adolescentes que
cumprem medida socioeducativa de internação
Fonte: SEJUDH-SIPIA/SINASE

Análise de Indicadores do Programa:
1. Quanto à taxa de reentrada de adolescentes cumprindo medida de internação, temos que o índice levantado no exercício de 2017, de
acordo com as informações
repassadas pelo SIPIA/SINASE inerentes à 01 de Janeiro e 2015 à 20 de Dezembro 2017, fora de 14,6%. A porcentagem é calculada
com base no número de
reentradas* (91), dividido pelo número total de entradas (623) x100. Ou seja, superior ao inicialmente previsto de 10,44% (* considera-se
reentrada a partir da segunda entrada do adolescente no sistema.)
Ressalta-se ainda a que a anulação total dos valores destinados a formação profissional dos adolescentes, por ordem superior, fez com
que alguns projetos destinado a reinserção do adolescente na sociedade e no mercado de trabalho não fossem executados, a fim de coibir
a prática de novos delitos pelos jovens, quando do término do cumprimento da medida socioeducativa.
2. Considerando o índice de qualificação previsto para o exercício de 2017, tivemos o desempenho de 0.0 (zero) no que se refere a
qualificação de 480 horas, todavia a Gerência de Socioeducação ofertou aos servidores do Sistema Socioeducativo do Mato Grosso, os
seguintes cursos com a carga horária de 40 horas: em Lucas do Rio Verde 27 servidores participaram do curso de aperfeiçoamento para
Agentes de Segurança do Sistema Socioeducativo; em Cuiabá 21 servidores foram capacitados em cursos de Segurança e Ações
Socioeducativas; 25 servidores foram capacitados em Rotina Administrativos para Assistente Administrativos; 15 servidores do CASE de
Rondonópolis foram capacitados no curso de de Aperfeiçoamento para Agentes de Segurança do Sistema Socioeducativo e 29 servidores
de Lucas do Rio Verde, foram capacitados em Curso de Agentes de Segurança Socioeducativa do Sistema Socioeducativo. Totalizando
117 servidores capacitados em 40 horas. Além disso foram realizados 02 (dois) curso de 20 horas: o Curso de Rotinas Administrativas e
Operacionais para Gestores do Sistema Socioeducativos contou com 62 servidores; já o curso Projetos e Gestão de Curso na Modaiidade
EAD, contou com a participação de 06 servidores,. Totalizando 68 servidores capacitados em 20 horas.
Ressalta-se que o Decreto 675 de 30 de Agosto de 2016, que estabeleceu medidas de redução e controle das despesas de custeio e de
pessoal no âmbito da Administração Pública direta e indireta e outras providências, impossibilitou a utilização dos recursos orçamentários
inicialmente previsto, prejudicando sobre maneira o desempenho do indicado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

3.725.000,00

1.695.584,22

1.669.857,97

0,00

44,83

98,48

248

700.000,00

700.000,00

700.000,00

0,00

100,00

100,00

4.425.000,00

2.395.584,22

2.369.857,97

0,00

53,56

98,93

Total

Execução:

63

Estado de Mato Grosso
Os recursos orçamentários inicialmente previstos, de R$ 4.425.000,00, que já eram insuficientes para atender as demandas essenciais do
Sistema Socioeducativo, e provavelmente necessitariam de verba suplementar, ainda foram consideravelmente anulados e
contingenciados, para garantir a continuidade dos serviços ofertados pelo Sistema Socioeducativos, como pagamento de diárias, e
repasse do Convênio 001/2015, além disso, partes dos recursos fora destinados para o pagamento de reformas e também de construção
de Unidades Penitenciárias O planejamento e programação de despesas mostrou-se Deficiente não em decorrência da Gestão, mas pelos
fatores acima elencados que decorreram da anulação de verbas e a necessidade de suplementar outras ações consideradas prioritárias.
Em relação a análise de execução financeira e orçamentária da ação, esta mostrou-se satisfatória, tendo em vista que, apesar das
anulações e contingenciamento da dotação inicial, a execução dos valores disponíveis se deu de forma eficiente, haja vista a utilização
total da verba. Contudo, tal quantia fora extremamente insuficiente para execução das ações previstas para o alcance do objetivo do
programa, que é elevar a qualidade do Sistema Socioeducativo.
A reforma e readequação dos CASEs de Cuiabá , processo 1506/2012 fora iniciada nesse exercício e garantirá melhor estrutura física aos
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e servidores.

Resultados:
O objetivo do programa é elevar a qualidade do Sistema Socioeducativo. Contudo, a obtenção do resultado total pretendido não fora
possível, ante a inviabilidade financeira para custear todas as ações propostas, haja vista a anulação e o contingenciamento de maior
parte do orçamento previsto, decorrentes de medidas de corte e contenção de gastos que foram tomadas, como é o caso do Decreto
675,de 30 de Agosto de 2016 que estabeleceu medias de redução e de controle de despesas de custeio e de pessoal no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta e outras providências.
Desta forma, apesar de algumas ações terem sido parcialmente exitosas, como foi o empenho dos valores para a manutenção parcial da
Unidades Socioeducativas, a Gestão buscou contribuir para o alcance do objetivo das outras ações através de parcerias com outros
órgãos e entidades, realizando cursos, palestras, oficinas e projetos afim de preparar os adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa para o mercado de trabalho e o convívio social. Além disso 117 servidores foram capacitados, e fora garantida o inicio da
reforma e readequação dos CASEs de Cuiabá.
Contudo, tais fatores não foram suficiente para garantir o objetivo total esperado do programa, que era elevação da qualidade do Sistema
Socioeducativo, ante a precariedade que o mesmo ainda se encontra. O agravamento dessa situação contribui para o aumento da da
criminalidade por jovens infratores, aumento do índice de reincidência. Superlotação das Unidades Socioeducativas, que até o momento
não ocorreu pelo bom senso dos juízes responsáveis pelas vagas das unidades, além de que, atualmente, não é possível sequer ofertar
aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa todo o disposto no SINASE e no ECA, o que prejudica a reinserção social
do menor infrator na família e na sociedade, que é um dos objetivos da medida.
Não obstante, a precariedade do Sistema Socioeducativo ocasiona ao Estado outros problemas, como o embate com o Judiciário e o
Ministério Público,que exigem constantemente uma infraestrutura digna do sistema e tal descumprimento acarreta na maioria das vezes
em bloqueio na conta do executivo, e como é o caso da penhora judicial realizada no Processo Judicial n. 1590-36.2013.811.0003, em
trâmite na Comarca de Rondonópolis.
Dessa forma, caso não haja uma melhora no investimento do programa ou ao menos a manutenção dos valores inicialmente previstos,
sem anulações ou contingenciamento, haverá um agravamento do cenário atual.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : No decorrer do exercício inúmeros obstáculos foram enfrentados para a execução do programa, entre eles a grande
ausência de contra partida financeira para a realização das ações e subações, por conta da anulação e contingenciamento do orçamento
previsto, decorrente do DECRETO 675 de 30 de agosto de 2016 que estabeleceu medias de redução e de controle das despesas de
custeio de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e outras providências.

Outros aspectos relevantes:
O grande desafio enfrentado pela Gestão fora a falta de recursos financeiro por parte do Estado, decorrente da grave crise econômica que
está sendo enfrentada. por esse motivo, para que algumas ações pudessem ser executadas, como fora mencionado nos itens anteriores,
grande parte das ações e subações realizadas se deu em decorrência de parcerias e projetos firmados com entidades, secretarias e
empresas, fato que influenciou significativamente para a obtenção do resultado exposto.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Recomenda-se que por parte do Estado , uma análise mais detalhada quanto aos investimentos do Sistema Socioeducativo, para que os
recursos sejam disponíveis conforme previsto, a fim de que o programa possa realmente buscar com satisfação o resultado pretendido e
para que realmente o adolescente possa cumprir medida socioeducativa de maneira digna e conforme preceitua a lei, pois só dessa forma
os resultados serão obtidos. Ademais, temos que a precariedade do Sistema Socioeducativo ocasiona ao Estado outros embates, eis que
o Poder Judiciário e o Ministério Público exigem constantemente uma infraestrutura digna do Sistema e o cumprimento do SINASE e do
ECA, e tal descumprimento acarreta em muitas vezes bloqueios judiciais na conta do executivo.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2433-Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Melhorar o gerenciamento do serviço de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida
Objetivo Específico:
socioeducativa.
Produto:
Relatório elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Edson Pereira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física elencada foi apenas um relatório .Tivemos o orçamento extremamente reduzido, ficando com apenas 0,14%, dessa forma
buscamos parcerias com órgãos do próprio Governo para a realização de algumas atividades de capacitação para nossos servidores.
Assim, entendemos que devido a mudança no orçamento após o planejamento, as atividades não foram entregues de maneira satisfatória
para atingir os objetivos da ação

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

195.000,00

270,00

270,00

0,00

0,14

100,00

195.000,00

270,00

270,00

0,00

0,14

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nosso orçamento foi anulado 99,86% , restando apenas 270 para o ano inteiro. Não fomos informados o motivo da anulação dos recursos,
apenas nos adequamos ao exíguo recurso que restou para desenvolvermos esta importante atividade. Mesmo com essa restrição quase
total do orçamento, gostaríamos de salientar que algumas atividade foram realizadas por meio de parcerias. Em relação a anulação do
orçamento não fomos informados o motivo, apenas nos adequamos a nova realidade e buscamos desenvolver da melhor maneira possível
nossas atividades.

Capacidade de Execução - COFD:
Nosso orçamento foi cancelado 99,86% , restando apenas 270 para o ano inteiro. Dessa forma, todo esse valor foi usado para efetivar o
novo planejamento com orçamento irrisório, assim temos uma dado de 100% de valor empenhado, que não condiz com a real necessidade
do Sistema Socioeducativo

Alcance do Objetivo Específico:
Tivemos o orçamento extremamente reduzido, assim, buscamos parcerias com órgãos do próprio Governo, como Setas,SOE, corpo de
Bombeiros,Escola do Governo e a Gerência de Socioeducação para realizar as ações de capacitação dos servidores do Sistema
Socioeducativo. Dessa forma nosso planejamento foi bastante afetado.Ressalto que sem um orçamento condizente com a real
necessidade do sistema Socioeducativo de Mato Grosso fica difícil realizar com eficiência, eficácia e efetividade as ações planejadas para
o ano. Vale ressaltar que mesmo com esse orçamento irrisório a Gerência de Socioeducação realizou a capacitação de 302 servidores do
Sistema Socioeducativo. Assim, entendemos que mesmo com todas essas dificuldades a ação conseguiu colaborar para que o objetivo do
programa, visto que por meio de profissionais mais capacitados, a gestão do Sistema terá mais exito nas suas práticas e poderá atingir os
objetivos.Ressalto que para isso acontecer nosso orçamento deve ser respeitado. Com isso avaliamos que os objetivos foram
parcialmente alcançados, pois mesmo com todas as dificuldades os profissionais capacitados puderam melhorar suas atividades e
contribuir para uma melhor gestão do sistema.
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Outros aspectos relevantes:
Necessitamos de um orçamento que faça jus a importância do trabalho realizado, para que possamos atingir os objetivos de uma
socioeducação plena, principalmente em relação aos servidores das unidades do Interior do Estado que tem pouco acesso a cursos e
capacitações na área de atuação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que o orçamento elencado na LOA seja mantido, para que possamos executar tudo que planejamos e atingir os objetivos propostos,
trazendo mais qualidade aos atendimentos prestados ao adolescentes em conflito com a lei e possibilitando uma reinserção plena na
sociedade.

Ação:

2438-Educação Socioeducativa

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Garantir o acesso dos adolescentes ao esporte, lazer, cultura e inicialização profissional.
Adolescente atendido
Pessoa
Waldir Lopes Teixeira Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

33,00
Total:

33,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

354,00

Meta Física Ação Realizada

39,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

33,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

9,32

84,62

Análise da Meta Física:
Tivemos o orçamento extremamente reduzido, por isso buscamos parcerias com o Senar e Instituto Àgora para realizar as ações de
capacitação dos adolescentes. Dessa forma atingimos apenas 9,32% da meta inicialmente planejada. Porém com o orçamento que nos foi
disponibilizado e grande esforço da equipe da Gersoc conseguimos realizar 84,62% do planejamento após o orçamento irrisório.
Assim entendemos que em relação ao primeiro planejamento com orçamento completo, os produtos entregues não foram adequados,
porém com o enorme diferença financeira no orçamento, conseguimos produto parcialmente adequado, visto que alcançamos 84,62% do
novo planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

270,00

270,00

0,00

0,54

100,00

50.000,00

270,00

270,00

0,00

0,54

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nosso orçamento foi anulado 99,46% , restando apenas 270 para o ano inteiro. Gostaríamos de ressaltar que mesmo com essa anulação
quase que total dos recursos a atividade foi executada. Não fomo informados o motivo da anulação dos recursos, dessa forma não
podemos relatá-lo.

Capacidade de Execução - COFD:
Nosso orçamento foi anulado 99,46% , restando apenas 270 para o ano inteiro. Dessa forma, todo esse valor foi usado para efetivar o
novo planejamento com orçamento irrisório, assim temos uma dado de 100% de valor empenhado, que não condiz com a real necessidade
do Sistema Socioeducativo.

Alcance do Objetivo Específico:
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Tivemos o orçamento extremamente reduzido, dessa forma buscamos parcerias com o Senar e Instituto Àgora para realizar as ações de
capacitação dos adolescentes. Dessa forma atingimos apenas 9,32% da meta inicialmente planejada. Porém com o orçamento que nos foi
disponibilizado e grande esforço da equipe da Gersoc conseguimos realizar 84,62% do planejamento após o orçamento irrisório.Ressalto
que sem um orçamento condizente com a real necessidade do sistema Socioeducativo de Mato Grosso fica difícil realizar com eficiência,
eficácia e efetividade as ações planejadas para o ano. Essa ação é vital para que o objetivo do programa seja alcançado, visto que tanto o
ECA quanto o SINASE preconizam a formação dos adolescentes em conflito com a lei, assim entendemos que o objetivo foi parcialmente
alcançado por causa da falta de recursos financeiros.

Outros aspectos relevantes:
Necessitamos de um orçamento que faça jus a importância do trabalho realizado, para que possamos atingir os objetivos de uma
socioeducação plena. Vale ressaltar que todas essas ações foram realizadas em Cuiabá, pois até mesmo para conseguir as parcerias no
Interior necessitamos do deslocamento de servidores para as unidades e o orçamento não permitiu esse deslocamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que o orçamento elencado na LOA seja mantido, para que possamos executar tudo que planejamos e atingir os objetivos propostos.

Ação:

3322-Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência
(Sipia)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
2017
Projeto

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Possibilitar monitoramento e avaliação sistemática do Sistema Socioeducativo.
Etapa implementada
Unidade
Dayane Benevides Fernandes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,30
Total:

0,30

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,30

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

30,00

30,00

Análise da Meta Física:
O PTA 2017 foi elaborado de acordo com a 3ª etapa do Plano Interinstitucional de implantação do Sistema de Informação para Infância e
Adolescência ¿ SIPIA integrado, que visava à parceria para implementação com a Secretaria de Trabalho Emprego e Assistência SocialSETAS do Módulo SINASE para o meio aberto nos municípios que não possuem unidades socioeducativas e apresentam índices
elevados de medidas socioeducativas em meio aberto. Planejamos também a realização do encontro anual de operadores do SIPIA
integrado; o aparelhamento das unidades socioeducativas para o SIPIA SINASE e o monitoramento da implantação do SIPIA SINASE no
socioeducativo.
Durante o ano foi elaborado o Plano de Capacitação para o Meio Aberto e também o Plano de Acompanhamento da Implantação do SIPIA
Integrado de Mato Grosso 2017, porem não foi possível realizar as capacitações para o meio aberto e nem fazer o acompanhamento da
implantação do SIPIA nas unidades socioeducativas devido às restrições orçamentarias.
Apesar das solicitações para o aparelhamento das unidades com as aquisições dos computadores, não tivemos orçamento para compra
dos mesmos.
Foi elaborado plano para do encontro anual de operadores do SIPIA integrado, foram realizadas 3 reuniões juntamente com os parceiros
das SETAS, CEDCA e TJ, onde ficou definido as contribuições de cada ente. A SEJUDH ficou responsável por 15 diárias para os
servidores e passagem aérea do palestrante, porem devido às restrições orçamentarias não conseguimos empenhar as diárias e nem
comprar a passagem, assim o encontro teve que ser cancelado devido à falta de orçamento.
Realizamos 12 reuniões da Secretaria Executiva Interinstitucional do SIPIA Integrado.
Foram executadas duas capacitações para os servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde capacitamos 41 servidores, ressalta
-se que essas capacitações foram realizadas com recursos do TJ/MT e a SEJUDH forneceu dois palestrantes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Dotação Inicial LOA

50.000,00

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

720,00

720,00
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Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
1,44

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
100,00

Estado de Mato Grosso
Total

50.000,00

720,00

720,00

0,00

1,44

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial não era suficiente para o que havíamos planejado, essa dotação inicial era de 50.000,00 onde 47.280,00 foram anulados,
dos 2.720,00 restantes executamos apenas 720,00 com diárias e os 2.000,00 que sobraram foram contingenciado. A analise do PPD foi
considerado altamente deficiente, porem deve ser feitas ressalvas, uma vez que o orçamento disponibilizado foi bem aquém do que
necessitávamos, e durante o ano não foi possível executar a dotação inicial devido as anulações e contingenciamento do orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar de a execução demonstrar ótimo resultado, não condiz com a realidade, uma vez que se executou aquém do necessário,
conseguimos executar somente o que foi disponibilizado. Executamos apenas diárias de uma viagem de trabalho. O valor que foi
disponibilizado durante o ano prejudicou o nosso planejamento.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos não foram alcançados em decorrência das restrições orçamentarias que refletiram diretamente nas ações na
medida em que não foi possível executar nossas ações planejadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A Implementação do SIPIA é uma ação estratégica para a melhoria dos serviços prestados no Sistema Socioeducativo, atraves dele
podemos acompanhar em parte a Politica Publica de Socioeducação, assim deverá receber, no mínimo, dotação orçamentaria suficiente
para realizar suas ações. Sugerimos que todas as secretarias participem da distribuição dos tetos e que esses sejam distribuídos
considerando as necessidades reais do setor.

Ação:

4261-Manutenção das Unidades Socioeducativas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Realizar a manutenção dos Centros de Atendimento Socioeducativo, Casas de Semiliberdade e Núcleo de
Objetivo Específico:
Atendimento Integrado, a fim de garantir as atividades essenciais, e o bom andamento das rotinas
estabelecidas no atendimento socioeducativo.
Produto:
Unidade mantida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Maria José de Souza Morais

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
10,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

110,00

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
7,27

Análise da Meta Física:
Houve um equivoco no aumento da Meta Física após os créditos orçamentários, não sendo real o número de 110 Unidades
Socioeducativas.
A meta Física de Unidades mantidas foi realizada satisfatoriamente, considerando que todas os Centros de Atendimento Socioeducativo
foram mantidos em seus contratos de água, luz, telefone, internet e outros contratos continuados, como por exemplo contrato de
alimentação. Todavia estavam previstas a manutenção dos CASEs das cidades de Várzea Grande e a Casa de Semi Liberdade e
Primavera do Leste, sendo que no caso de Várzea Grande o processo ainda esta na fase de doação de área de três hectares para a
construção do CASE, concomitante a isso a elaboração do Projeto Arquitetônico. Já no caso da Casa de Semi Liberdade durante o ano de
2017 foram realizadas várias tratativas referente a doação de um Imóvel, todavia sem êxito. Atualmente a SEJUDH em parceria com a
SEDUC estão trabalhando em conjunto visando a reforma de um imóvel para o Semi Liberdade. Os recursos inicialmente disponibilizados
eram insuficientes para assegurar os contratos continuados e a manutenção dos CASEs e foram suplementados no decorrer do exercício
para atender as demandas dos Centros de Atendimento Socioeducativos do Estado de Mato Grosso. Em relação a implantação do
sistema de Prevenção de incêndio e panico para os CASEs de Cuiabá, tramita na SEJUDH o Processo n. 449615/2015, encontra-se na
Coordenadoria de Obras e Engenharia da SEJUDH, para readequação de valores. O repasse do convênio n. 0001/2015, fora garantido
através de suplementações orçamentárias. A implantação do Projeto Dai-Almas aguarda recurso junto a Igreja São Gonçalo do Porto.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.330.000,00

1.272.448,67

1.246.722,42

0,00

93,74

97,98

248

400.000,00

700.000,00

700.000,00

0,00

175,00

100,00

1.730.000,00

1.972.448,67

1.946.722,42

0,00

112,53

98,70

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar do Índice apurado no PPD apontar um bom resultado,ressalta-se que os recursos inicialmente disponibilizados pelo órgão
competente (SEPLAN) não eram suficientes para execução da ação finalística. Tivemos dificuldades para executar os valores na ação,
pois na maior parte do ano os recursos permaneceram contingenciados. Houve anulações nas regiões com suplementação do Estado para
pagamento de diárias, manutenção da SUPOD e garantia do repasse do convênio n. 001/2015 para manter o CASE de Lucas do Rio
Verde, dentre outras demandas como prioridades elencadas pela SEJUDH.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira ocorreu de forma satisfatória, mesmo com a dotação inicial da LOA disponibilizada contingenciada praticamente
todo o exercício, além das anulações realizadas para atender outras ações imediatas por decisão superior, conforme descrito nos créditos
adicionais. Contudo no segundo semestre foram realizadas suplementações nesta ação para atender as demandas essenciais, como
contratos continuados e convênio. Neste contexto obteve-se uma execução ótima. O contingenciamento dos valores dificultou as
execuções de manutenção dos CASEs pois não houve possibilidade de atender ao planejado, A exemplo aquisição de materiais para
confecção de uniformes, aquisição de máquinas de lavar roupas, aquisição de material de segurança, material de consumo como:
lâmpadas, cobertores, lençol, toalhas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado parcialmente, uma vez que as atividades essenciais do Sistema Socioeducativo fora mantido
parcialmente, em seus contratos de água, luz, telefone, internet, contrato de alimentação.
Assim como foram fornecidos materiais de consumo (higiene, limpeza, material de expediente) para manutenção das Unidades
Socioeducativos.
Apesar da manutenção básica ter sido garantida, o Decreto n.675, de 30 de agosto de 2016 referente a medidas de redução e controle de
despesas, impediu novos contratos relacionados a manutenção, por exemplo: manutenção de Rádios HT, aquisição de material de
segurança, uniformes para adolescentes, material esportivo, dentre outros.

Outros aspectos relevantes:
A efetivação desta ação em sua totalidade é de suma importância para a reinserção dos adolescentes que cumprem medida
socioeducativa, considerando que manter os Centros Socioeducativo em bom estado de conservação e limpeza e ofertar os materiais
necessários ao bom andamento do trabalho dos servidores contribuem para a socioeducaçao dos adolescentes e suas famílias.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Considerando as anulações e suplementações de recursos ocorridas na ação durante o ano, recomenda-se revisão do teto orçamentário
para despesas com a manutenção dos Centros de Atendimento Socioeducativo, a fim de evitar remanejamentos e garantir que todos os
contratos continuados sejam mantidos, bem como que seja disponibilizado o teto orçamentário que de fato atenda o Sistema
Socioeducativo, para que se atinja os resultados esperados conforme o planejado.
Os orgãos centrais SEPLAN, SEFAZ, devem adquar as dotações orçamentárias, distribuídas para as secretárias pois só as ações
finalísticas poderão ser planejadas e executadas com as suas reais necessidades durante a distribuição dos tetos

Ação:

4362-Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Oferecer aos adolescentes em conflito com a lei ambiente com infraestrutura e segurança.
Unidade reestruturada
Unidade
Edson Pereira da Cruz

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,70
Total:

0,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,70

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

14,00

70,00

Análise da Meta Física:
Nosso orçamento previsto inicialmente na LOA foi alterado e por isso a meta também, passando a concentrar os recursos na reforma do
Centro Socioeducativo de Cuiabá, a reforma foi iniciada no ano de 2017, porém deve ser finalizada no início de 2018, por isso atingimos
apenas 70% do planejamento pós mudança no orçamento. Assim, entendemos que os produtos entregues foram inadequados em relação
ao previsto na LOA e parcialmente adequados em relação a meta após a mudança no orçamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

730.000,00

421.875,55

421.875,55

0,00

57,79

100,00

730.000,00

421.875,55

421.875,55

0,00

57,79

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nosso orçamento foi anulado 42,21% , fazendo com que tivéssemos que alterar o planejamento de melhorias nas unidades e
concentrássemos os recursos na Unidade de Cuiabá, que é a maior e mais antiga do Estado. Ressaltamos que nas demais unidades
houveram apenas alguns reparos emergenciais e que a única reforma realizada( ainda parcial) foi no Centro de Atendimento
Socioeducativo de Cuiabá, cujo as obras devem ser finalizadas em 2018. Essa diminuição dos recursos foi preponderante para que os
objetivos e metas não fossem plenamente alcançados.

Capacidade de Execução - COFD:
Com a diminuição do orçamento que já era pequeno frente as necessidades do Sistema Socioeducativo tivemos que mudar o
planejamento e focar os recursos na unidade de Cuiabá, assim iniciou-se a reforma que deve ser concluída no início de 2018, por isso
neste quesito tivemos 100% da execução do orçamento após a redução, isso não quer dizer que o valor foi suficiente, pelo contrário,
necessitamos de muito mais recursos para estender as melhorias para o restante do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
Tivemos o orçamento reduzido em 42,21% , assim buscamos investir na maior e mais antiga Unidade do Estado, que fica em Cuiabá.
Dessa forma as demais Unidades que seriam contempladas com uma reforma substancial não foram atendidas, porém em Lucas do Rio
Verde, Barra do Garças e Sinop algumas melhorias foram realizadas. Por isso entendemos que os objetivos foram parcialmente
alcançados. Ressalto que sem um orçamento condizente com a real necessidade do sistema Socioeducativo de Mato Grosso fica difícil
realizar com eficiência, eficácia e efetividade as ações planejadas para o ano. Essa ação contribui de maneira decisiva para que os
objetivos do programa sejam alcançados, pois trazem mais qualidade de vida para os adolescentes internados e proporcionam um
processo socioeducativo mais eficaz.

Outros aspectos relevantes:
Necessitamos de um orçamento que faça jus a importância do trabalho realizado, para que possamos atingir os objetivos de uma
socioeducação completa. Temos a consciência que a melhoria das infraestrutura das unidades é um dever do Estado, como os
adolescentes estão em medida de internação ( restritiva de liberdade), compete a nós darmos um ambiente mais salubre e seguro para
que possam cumprir suas medidas socioeducativas de maneira humanizada para que retornem ao convívio social de maneira plena

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que o orçamento elencado na LOA seja mantido, para que possamos executar tudo que planejamos e atingir os objetivos propostos,
trazendo mais qualidade aos atendimentos prestados ao adolescentes em conflito com a lei e possibilitando uma reinserção plena na
sociedade.

Ação:

5167-Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
2017

Objetivo Específico:

18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Construir e equipar unidades de atendimento socioeducativas conforme os parâmetros do SINASE, a fim de
qualificar o atendimento socioeducativo.
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Produto:
Unidade instalada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Maria José de Souza Morais

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

7,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física pré estabelecida não foi alcançada pelos seguintes motivos: Trata-se de uma ação de construção de 07 (sete) Centros de
Atendimento Socioeducativo - CASEs, sendo: CASE em Barra Garças (Região Leste), CASE em Tangará da Serra (Região Sul), CASE
em Cáceres ( Sudoeste), em Várzea Grande (Centro), Sinop ( Centro Norte) e Rondonópolis (Sudeste). Ocorre que para iniciar uma
construção primeiramente é necessário a área/terreno; as autorizações ambientais, dentre outras, Projetos Arquitetônicos e
Complementares, além da dotação orçamentária, e nesta direção, esclarece-se que somente Tangará da Serra , Barra do Garças e
Rondonópolis encontra-se com o terreno totalmente regularizado, e em andamento autorização de perfuração do poço tubular para
Tangará da Serra e Barra do Garças, e também está tramitando o processo para as autorizações ambientais, simultaneamente está ainda
em fase de elaboração pela equipe de Arquitetura e Engenharia da SEJUDH os Projetos Arquitetônicos e Complementares. Em Várzea
Grande foi editado e sancionada a Lei Municipal n. 4.192/2017 autorizando a doação do imóvel, e , no presente momento incumbe à PGE
dar andamento nas formalidades para efetivação da escrituração do imóvel e o consequente registro na matrícula, em Várzea Grande foi
protocolado o Processo n. 153947/2016. Com relação ao terreno de Sinop tramita o Protocolo n. 578386/2016, o qual se refere a
Documentação Ref. a Lei N° 2287/2016 do Município de SINOP/MT, acerca da autorização de doação de Imóvel Público para construção
do Centro de Atendimento Socioeducativo no Município , atualmente o Processo se encontra na Casa Civil. Com relação ao terreno de
Cáceres tramita o Processo n. 350478/2017, referente a cessão para uso do Imóvel registrado sob a matrícula de n. 5588 do Cartório do
Ofício da Comarca do Estado de Mato Grosso e autorização para construção das estruturas necessárias a implantação do Centro de
Atendimento Socioeducativo, atualmente o Processo se encontra na SEGES.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.670.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado alcançado foi altamente deficiente em razão dos recursos inicialmente planejados os mesmos foram anulados para atender as
despesas de prioritárias elencadas pelo Secretário da pasta da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Outrossim houve
repasse relativo ao Convênio 001/2015 celebrado entre SEJUDH e a Prefeitura Municipal de Lucas de Rio Verde.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado alcançado foi altamente deficiente em razão dos recursos inicialmente planejados os mesmos foram anulados para atender as
despesas de investimentos elencadas como prioridade pelo Secretário da pasta da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
Outrossim houve repasse relativo ao Convênio 001/2015 celebrado entre SEJUDH e a Prefeitura Municipal de Lucas de Rio Verde.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos da ação não obteve êxito, em razão dos motivos expostos na justificativa da análise da meta física.

Outros aspectos relevantes:
Observa-se que apesar do não alcance da Meta Física, cabe expor que várias atividades foram realizadas, visando a doação do terreno
para o Governo do Estado nas regiões onde estão previstas as construções dos CASEs, além disso estão tramitando os Processos
visando as licenças ambientais, assim como os Projetos Arquitetônicos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Finalístico
Violações dos direitos humanos de pessoas e grupos em situações de vulnerabilidade.
Enfrentar as violências e violações aos direitos humanos dos grupos e pessoas vulneráveis, implementando o
sistema estadual de direitos humanos na perspectiva da promoção da dignidade e consolidação de direitos.
Pessoas ou grupos que tenham seus direitos e garantias violados e/ou ameaçados.
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Zilbo Bertoli Junior

INDICADORES
Descrição
Percentual de Conselhos com Planos de Políticas de Direitos
Humanos encaminhados para publicação

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

50,00

100,00

75,00

28/12/2017

Anual

Percentual

30,00

27,00

28,00

28/12/2017

Anual

Percentual

2,00

2,00

3,00

28/12/2017

Anual

Percentual

13,10

40,80

15,00

28/12/2017

Fonte: SEJUDH
Taxa de Absenteísmo por Adoecimento de Atividade Laboral
Fonte: SEGES/SEJUDH
Taxa de redução da judicialização de internação relacionadas
ao uso de SPA
Fonte: Registro Administrativo
Percentual de servidores da SEJUDH capacitados em Direitos
Humanos
Fonte: SEJUDH

Análise de Indicadores do Programa:
Em 2017 conseguimos reduzir a taxa de Absenteísmo e mantivemos a taxa de Judicialização e Percentual de Conselhos com Plano de
Politicas estável, apenas diminuímos o percentual de servidores capacitados em DH considerando que não houve investimentos nesta
área.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

633.706,03

1.075.864,85

1.060.785,65

0,00

167,39

98,60

161

0,00

12.669,27

12.669,27

0,00

0,00

100,00

240

162.560,09

137.632,11

0,00

137.632,11

0,00

0,00

361

0,00

512.772,81

508.972,81

0,00

0,00

99,26

796.266,12

1.738.939,04

1.582.427,73

137.632,11

198,73

98,82

Total

Execução:
Apesar das restrições orçamentarias conseguimos executar a maioria das atividades planejadas, algumas com restrições, outras através
de parcerias. Também aumentamos as atividades com recursos disponíveis para compensar as atividades impossíveis de executar com as
restrições orçamentarias, o que atendeu ao público alvo e garantiu a entrega dos produtos previstos com exito e alcance total do objetivo
desta Ação.

Resultados:
Em 2017 executamos algumas mudanças gerenciais com a finalidade de atingir os objetivos com maior eficácia ao enfrentar situações ou
atendimentos que envolvam violações de Direitos Humanos, levando melhor informação e suporte as pessoas e atendendo suas
demandas seja em acolhimento, informação ou capacitações. E obtivemos êxito ao melhorar a efetividade destas ações comparados aos
anos anteriores. Desta forma atingimos mais de 90% da metas previstas para contribuição e alcance da diretriz de governo para as
Politicas de direitos Humanos.
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Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Em 2017 houve cortes no orçamento que impediram a execução de algumas Ações, porém conseguimos priorizar outras
atividades com recursos existentes e esta substituição pode atender as populações alvo de Direitos Humanos.

Outros aspectos relevantes:
A participação nas caravanas da transformação foram relevantes e facilitaram o acesso a populações mais distantes e pudemos levar
informação e acolhimento a estas pessoas.

Outros produtos entregues:
kits adquirido com Recursos de convenio federal encerrado em 2017 com a Secretaria de Igualdade Racial.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2393-Promoção da erradicação do trabalho escravo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Erradicar a prática do trabalho escravo no estado de mato grosso resgatando e reinserindo os trabalhadores
Objetivo Específico:
em condição análoga ao escravo. Fortalecendo as ações do comitê e possibilitando a maior captação de
recursos através de convênios.
Produto:
Relatório publicado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Lucia de Castro Avila Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Durante o ano de 2017 a COETRAE voltou a reunir-se em sessões ordinárias e extraordinárias reestruturando o grupo, participou de
diversos eventos locais, Campanhas de Prevenção importantes e participou de eventos em Cáceres, Encontro na Bolívia e Rio de Janeiro
possibilitando planejar sua atuação em conjunto com outros estados e Internacionalmente. Foi articulado a recuperação do Fundo do
FETE para 2018.
Apesar das atividades realizadas para reativação da COETRAE, os produtos entregues foram insuficientes para atender os objetivos da
Ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

162.560,09

137.632,11

0,00

137.632,11

0,00

0,00

162.560,09

137.632,11

0,00

137.632,11

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em 2017 houve grandes esforços para reativar a COETRAE, aumentou considerável a participação em eventos, campanhas, Congressos
e articulou a recuperação do FETE para 2018.
Ainda assim esta Ação ficou com um desempenho abaixo do planejado para 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve investimentos na COETRAE por ainda não estar reativa e por motivo de indisponibilidade do FETE, já articulado com o
governador para 2018.
De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos SEJUDH, UO 18101, solicita Crédito Adicional Tipo 100
(REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE
REGIÕES), no valor de R$ 1.166.782,47 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e
quarenta e sete centavos), processo 3706. Os valores dos recursos remanejados são procedentes da Fonte 240
(Recursos Próprios) e natureza de despesa 3.3.90.00.
O objetivo do processo é atender as despesas com alimentação dos reeducando, a movimentação orçamentária se
dará com procedimentos de Suplementação na ação 4490 (Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e
socioeducativas), anulando da ação 2393 (Promoção da erradicação do trabalho escravo), valor R$ 1.166.782,47 e
Fonte 240
A COETRAE tem verba propria porem esta verba esta indisponivel na Fonte 100, o que depende de tratativas dos gestores para resolução
futura, prevista para 2018.
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Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo fiou muito abaixo do esperado devido a falta de disponibilidade do FETE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para reativação da COETRAE em 2018 sugiro que os valores do FETE sejam liberados para as ações que devem ser realizadas.

Ação:

2441-Gestão de políticas específicas de direitos humanos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Coordenar a gestão dos planos de direitos humanos e da terra;
Plano Estadual de Políticas para Mulheres e as políticas específicas para idosos;
políticas específicas para pessoas com deficiências;
monitoramento dos conflitos de terra;
políticas específicas para tráficos de pessoas.

Objetivo Específico:

Produto:
Relatório publicado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Guilherme Audax Cezar Fortes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Gestão do Gabinete Adjunto de Direitos humanos vem aprimorando a cada ano sua participação mais ativa e incentivadora nas Politicas
de Direitos Humanos, seja através da reestruturação do Gabinete, Administração de Recursos Humanos, incentivo e apoio aos Conselhos
de Direitos Humanos por meio da Secretaria Executiva dos Conselhos, participação nas Caravanas da transformação e ampliação de
serviços prestados pelo CRDH de Cuiabá e Cáceres, bem como de suas Superintendências de Igualdade Racial e de Politicas para
Mulheres.
Desta forma, os produtos entregues em 2017 foram parcialmente adequados para atingir os objetivos da Ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

51.828,00

58.744,04

58.354,04

0,00

112,59

99,34

361

0,00

284.887,47

284.887,47

0,00

0,00

100,00

51.828,00

343.631,51

343.241,51

0,00

662,27

99,89

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Gestão de Direitos Humanos, através de seu gabinete conseguiu cumprir as metas e objetivos previstos para 2017 apesar das restrições
orçamentarias, para tanto utilizou recursos e parcerias que possibilitem alcançar as metas previstas sem investimentos, o planejamento
deficiente se deu as restrições ocorridas durante o ano de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
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Apesar das dificuldades orçamentarias de 2017, a SADH conseguiu atingir seus objetivos e cumprir suas responsabilidades.
De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos SEJUDH, UO 18101, solicita Crédito Adicional Tipo 100
(REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE PAOE(S) EM UMA MESMA UO, ENTRE GRUPOS E ENTRE
REGIÕES), no valor de R$ 700.536,58 (setecentos mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos),
processo 3670. Os valores dos recursos remanejados são procedentes da Fonte 248 (Recursos Próprios
Compartilhados pela SESP e SEJUDH) e Fonte 361 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs
firmados pela Adm. Direta (ex. anteriores).
A movimentação orçamentária se dará com procedimentos de Suplementação na ação 2441 (Gestão de Políticas
específicas de direitos humanos), Fonte 361, valor R$ 284.887,47, Ação 3323 (Construção de unidades do Sistema
Penitenciário), região 0700 (Sudoeste), Fonte 361 e valor R$ 375.649,11. A Anulação correspondente, ocorrerá na
Ação 3323, região 0600 (Sul), natureza de despesa 4.4.90.00, Fonte 361 e valor R$ 660.536,58.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos foram totalmente alcançados, contribuindo no enfrentamento à violência e orientando pessoas ou grupo vulneráveis diante de
ameaças ou ações de violência.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugiro que as metas para 2018 sejam adequadas ao valores disponíveis para evitar cortes apos meta estabelecida.

Ação:

2442-Política para a promoção da igualdade racial

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Promover a consolidação das políticas públicas de promoção da igualdade racial.
Mapeamento realizado
Unidade
Antonio Santana da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
A meta prevista no PTA 2017 desta ação era a realização do monitoramento, neste sentido, a ação teve êxito inicial de acordo com a
LOA. Outrossim, planejamos criar a Comissão Avaliativa para discutir o Plano Estadual de promoção da Igualdade Racial - PEPIR,
realizar as atividades como: o Encontro das Mulheres de Religião de Matriz Africana, Lavagem da escadaria da Igreja São Benedito com
Povos de Terreiros, Festa Cigana em comemoração a Santa Sara de Kali, 9ª Festa da Banana, na comunidade Quilombola Ribeirão do
Mutuca, do município de Nossa Senhora do Livramento, manifestação contra intolerância religiosa, apoio logístico nas entregas de 904
cestas básicas em comunidade Quilombolas, encontro do Umbandistas, Festa do Pedra Cultural Mutirão do Axê( Cuiabá), estruturação
dos conselhos Municipais de Sinop, Barra do Graças, Cuiabá, bem como, na estruturação do Conselho Estadual. Todavia, a ação também
apoiou a realização da IV Conferência Estadual de promoção da Igualdade Racial - COEPIR, como também, participou de vária
Caravanas da Transformação, na qual foram ministradas Palestras nas Escolas Estaduais para os profissionais da educação e alunos do
ensino médio, junto aos município que receberam o evento como: Jaciara, São José de Quatro Marcos, Porto Alegre do Norte, Confresa,
Alta Floresta, Juina e Tangará da Serra. Diante do planejado, conseguimos executar todo a ação, porém, a mesma foi realizada devido a
parcerias com outras secretarias ou entidades. Apesar de todas as dificuldades orçamentárias conseguimos realizar o planejado através
do auxilio financeiro com parcerias e articulações políticas, com por exemplo com o Centro de Referência de Direitos Humanos,
Secretaria Executiva dos Conselho e outra entidades Privadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

48.821,00

9.810,00

9.810,00

0,00

20,09

361

0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.821,00

13.610,00

9.810,00

0,00

20,09

72,08

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Capacidade de Planejamento:
Os valores inicialmente previstos destinado para esta ação foram de R$ 48.000,00, todavia, esse valor era aquém do necessário. De
acordo com o apresentado na tabela, esse valor apresentado no PTA foi insuficiente, mesmo assim, foram anulados um total de R$
33.000,00, e, posteriormente suplementado R$ 3.200,00, totalizando um total de R$ 19.021,00 disponível para serem utilizados. No
entanto, ainda foram contingenciados um montante de R$ 8.581,00. Em decorrência da insuficiência da dotação inicial e os valores
anulados e contingenciados durante o ano fez com que tivéssemos dificuldades para realizar a ação, por esse motivo não se justifica o
apontamento de altamente deficiente na régua do PPD. Enfatizamos que as anulações durante o ano se justificaram com a necessidade
de suplementação de outras ações prioritárias da pasta, as quais também não possuíam dotação orçamentária suficiente para atender as
suas ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da régua apresentar o resultado regular, conseguimos empenhar somente R$ 10.440,00 da fonte 100 que é de livre aplicação.
Durante o ano houve suplementação de R$ 3.800,00 da fonte 361, o qual não foi empenhado, por conta da não prestação de contas, o
qual será devolvido no ano seguinte. Importante destacar, que durante a elaboração do PTA não sabemos o valor destinado a fonte 361,
pois esses valores são gerados somente após o fechamento do superávit, através do balanço contábil.

Alcance do Objetivo Específico:
Devido as anulações no decorrer do ano, as quais refletiram na execução da ação, foram necessário parcerias que não estavam
previstas no planejamento para que alcançássemos os nossos objetivos previstos. Nossas atividades foram em prol da Promoção de
Politicas Públicas que garantam os Direitos Humanos de Grupo diversos como os do Conselhos de Igualdade Racial, Políticas para as
Mulheres, Idosos, Pessoas com Deficiência, Direitos Humanos, e os do Centro de Referência dos Direitos Humanos- CRDH, os quais
realizaram atendimentos ao Público e promoveram eventos, além promoverem uma participação ativa em diversos eventos de Mato
Grosso, levando assim, mais informação acerca das garantias de Direitos Públicos e, principalmente, a pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade social. Todavia, apesar, de todas os cortes dos orçamentos, conseguimos alcançar bons resultados, sempre
almejando um trabalho respaldado na ética e com o compromisso assumido junto a sociedade mato grossense.

Outros aspectos relevantes:
Salientamos que nossas ações destinadas no planejamento, foram muito prejudicadas, por conta do recurso escasso destinado a nossa
pasta, tendo em vista que, não conseguimos fazer nenhuma publicidade e, tampouco, material gráfico, os quais subsidiam nossos
trabalhos na ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Solicitamos aos órgãos centrais do Estado, SEPLAN e SEFAZ, as adequações referentes a dotação orçamentária destinadas as
secretárias, para que suas ações finalísticas ocorram de acordo com o planejado e executado conforme suas necessidades.
Recomendamos ainda que, a definição dos tetos a serem distribuídos ocorram com a participação de todas as secretarias.

Ação:

2444-Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado
Sobre Drogas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Fortalecer a cobertura de serviços públicos qualificados, na garantia do cuidado às pessoas com questões
Objetivo Específico:
relacionadas ao álcool e outras drogas e seus familiares.
Produto:
Relatório publicado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mario Quidá Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
No ano de 2017, devido ao disposto no Decreto Nº 675, de 30 de agosto de 2016 que ¿estabelece medidas de redução e de controle
das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências¿, foi elaborado o
Projeto de ¿Formação Curso EAD - Novos Paradigmas da Política sobre Drogas¿, a fim de dar continuidade a proposta de formação
iniciada em 2016, tivemos 200 inscritos em todo o estado, sendo ministrado também, em Sinop, o curso na modalidade presencial com 70
inscritos do município e região. Lançamos as propostas para a prevenção solicitando parceria junto a Coordenação dos Programas de
Prevenção da SENAD/FIO CRUZ visando participar dos Projetos de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas (Jogos Elos, Famílias
Fortes e #TAMOJUNTO); entre os dias 28 e 30 de junho foi realizado em Nova Mutum o programa de prevenção ao uso de Álcool e outras
drogas ¿Escola da Família ¿ Qualidade na Interação Familiar¿, com a Dr.ª Lídia Natalia Dobrianskyj Weber, formando 25 multiplicadores
para atuar no município. Levamos a 17 municípios as propostas de Prevenção em Drogas junto com a apresentação de ¿Novos
Paradigmas da Política sobre Drogas: Diálogo com a Educação¿, para professores, técnicos, diretores e coordenadores de Conselhos
Municipais de Educação, atingindo mais 1.450 agentes do governo e sociedade civil organizada. Concluímos que os produtos entregues
não atingiram o objetivo da ação proposta, ou seja não se atingiu todas as regiões planejadas. Das 16 regiões (de saúde) à serem
atingidas foram contemplados 7 polos regionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

12.093,01

570.599,24

570.599,24

0,00

4.718,42

100,00

12.093,01

570.599,24

570.599,24

0,00

4.718,42

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento teve como atividade finalística as ações de articulação e fortalecimento da rede de atenção e cuidado as pessoas que
fazem uso de substancias psicoativas, sendo que estas ações tiveram que ser limitadas ao valor inicial, previsto em PTA 2017 no valor de
R$12.093,01, o que foi insuficiente diante da execução do plano de assessoramento que incluía a execução de tarefas da ação 2445. As
suplementações de dotação final, não tiveram como atividade finalística a execução da ação 2444 estando justificada no quadro de
créditos. As suplementações inicial LOA de R$12.093,01 proporia às ações veio a menor, já a suplementação de dotação final R$
570.599,24 não vieram para execução das ações finalísticas mas sim para o custeio de contratos de manutenção da unidade.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução do planejamento das ações foram satisfatório, sendo que os créditos adicionais estão justificados no quadro de créditos. A
unidade executou as tarefas previstas na ação 2444, sem a necessidade de suprimento financeiro. Obviamente que o contingenciamento
dos gastos diante da grave crise financeira nacional, impossibilitou a finalização em 100% de algumas ações, não impedindo manter o
nível de eficiência das medidas executadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado se levarmos em conta as fases do planejamento inicial, já que o resultado esperado para o fortalecimento
da cobertura de serviços públicos qualificados passa pela articulação com os gestores municipais. Esses contatos foram realizados e os
resultados começaram a aparecer em forma de encaminhamentos mais humanizados, principalmente quanto ao enfrentamento a
judicialização. Com a publicação do Decreto 675 de 30 de agosto de 2016, não foi mais possível articular in loco as informações do novo
paradigma sobre a prevenção na questão do uso de drogas, porem continua-se a articulação por outros meios. Essa avaliação positiva
exige a ampliação, quando for possível, de orçamento. De forma geral a ação proporcionou a intersetorialidade com as regiões planejadas,
o que possibilitou diagnósticos mais eficientes da rede de cuidado, maximizando recursos e fortalecendo politicas publicas locais ao
proporcionar a valorização dos serviços da rede indo ao encontro da proposta de fortalecimento da Políticas Públicas Sobre Drogas

Outros aspectos relevantes:
A dimensão continental do Estado somada a complexa questão da drogadição, exige lançarmos mão de metodologias cada vez mais
criativas. Um ponto a ser buscado é a qualificação das equipes multiplicadoras através de formação continuada, meta ainda a ser
cumprida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Ampliar a recursos para continuarmos a difundir no Estado o paradigma atual das políticas sobre drogas, articulando intersetorialmente
para o planejamento e implementação de ações que promovam a diminuição dos fatores de risco e o fortalecimento dos fatores de
proteção social, em especial para crianças e adolescentes.

Ação:

2445-Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e
da Prevenção ao Uso de Álcool e out

Programa de Governo:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Fomentar a implementação de ações Intersetoriais do Conselho Estadual, da Proteção e da Prevenção ao Uso
Objetivo Específico:
de Álcool e outras Drogas
Produto:
Relatório publicado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mario Quidá Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Contemplando essa ação foram feitos junto a Gerência de Gestão de Bens Apreendidos, ligado a Superintendência de Políticas sobre
Drogas (Supod), o recebimento de veículos encaminhados ao pátio desta Superintendência pela Polícia Federal e Policia Civil entre
carros, motos e Caminhões; entrega de 82 veículos ref. ao leilão 001/2017 com recibo de entrega e termo de transferência, veículos estes
que foram a leilão em 15 de agosto de 2017 e que arrecadaram aos cofres públicos o valor de R$ 683.983,44; atualização do banco de
dados do GEBAP; encaminhamento de pedido de doação de veículo junto ao SENAD; limpeza periódica com roçadeira do pátio onde os
veículos ficam depositados e; instalação de lâmpadas no pátio onde os veículos apreendidos ficam depositados para melhoria da
segurança, entre outros aperfeiçoamentos na estrutura da SUPOD. Concluímos que os produtos entregues atingiram o objetivo da ação
proposta, ou seja, atingiu a meta proposta inicialmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

132.760,00

16.920,00

15.420,00

0,00

11,61

91,13

132.760,00

16.920,00

15.420,00

0,00

11,61

91,13

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar do recurso inicialmente previsto para a execução da ação tenha sido de R$ 132.760,00 a dotação final foi apenas de R$ 31.110,00
e o valor empenhado foi de R$ 15.420,00. Comprovando assim que, o orçamento sofreu grande corte, cortes esses realizados por
determinação superior. As suplementações inicial teve como objeto também atender as demandas de custeio de contratos de manutenção
da unidade. Para a atividade finalística foi destinado o valor de R$ 15.420,00. Estes cortes não foram suficientes para impedir a realização
da ação, de forma geral o enfrentar as violências e violações aos direitos humanos foi realizada.

Capacidade de Execução - COFD:
Dentre as medidas previstas nessa ação, foi possível fomentar a criação e dar suporte técnico aos Conselhos Municipais de Políticas
sobre Drogas através da sensibilização dos gestores municipais e das equipes de profissionais que atuam na rede de tratamento e
prevenção ao uso de álcool e outras drogas bem como a capacitação dos conselheiros municipais e estaduais da política sobre drogas.
Foi realizado ações alusivas à Semana Nacional de Prevenção às Drogas, bem como divulgação nos meios de comunicação, distribuição
de cartilhas e também foi possível a realização de um Fórum Estadual para dialogar sobre a temática. Bem como a participação em 100%
na Caravana da
Transformação do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo Especifico foi parcialmente alcançado, devido a todos os acontecimentos descritos no PPD e no COFD. Apesar do
contingenciamento e cortes orçamentários, podemos afirmar que a execução da ação, embora que ainda de forma parcial foi significativa
para promoção da dignidade humana e para garantia e consolidação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade e em
situação de violação de direitos.

Outros aspectos relevantes:
O cumprimento da ação ficou prejudicado devido o Decreto n.675/2016 que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas
de custeio e de pessoal no âmbito da administração pública direta e indireta.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
É de suma importância que o planejamento das ações e o orçamento sejam condizentes com a real necessidade da unidade de forma que
o seu cumprimento seja realizado na sua totalidade. É necessário também que se garanta orçamento suficiente para a realização da ação
e que não haja cortes no decorrer da execução.

Ação:

2456-Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Garantir a plena gestão dos conselhos, comitês, comissões e forum de direitos humanos, dando condições
Objetivo Específico:
institucionais para o pleno funcionamento e participação social no elaboração, monitoramento e avaliação de
políticas públicas.
Produto:
Conselho e comitê estruturados
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Hugo Leonardo Schmitz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
8,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

8,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
Os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação, porem foram insuficientes para uma maior divulgação no interior
do estado dos trabalhos realizados pelos Comites e Conselhos.
Ainda assim a Secretaria Executiva dos Conselhos planejou para o ano de 2017: Fortalecer, apoiar e estruturar os Conselhos de Direitos e
Comitê existentes no Estado, sendo estes, Conselho Estadual da Defesa da Pessoa com Deficiência, Conselho de Direito da Pessoa
Idosa, Conselho de Direito da Mulher, Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana e Comitê de Estadual de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, bem como apoiar a implantação dos conselhos de direitos nos municípios do interior do estado. Atuar junto aos
Conselhos e comitê em suas atividades e na realização eventos e campanhas para fortalecimento de temáticas referentes aos Conselhos
e Comitê. Criação do Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais.
Entre as atividades realizadas destacamos os principais: Durante o ano de 2017 houve reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos
e comitê foram num total de 75 reuniões, com diversos segmentos e parcerias de orgãos governamentais e não governamentais. No mês
de Agosto e setembro, foram realizadas a primeira e segunda reunião para criação e ativação do CEPCT-MT - Comitê Estadual dos
Povos e Comunidades Tradicionais, que visa instituir políticas em prol de Comunidades e povos tradicionais do Estado de Mato Grosso;
Campanhas orientativas como Coração Azul, realizadas em vias públicas atingindo diretamente transeuntes em locais estratégicos e de
grande movimento como Aeroporto, Trevo do Lagarto-VG, praças, Parques das Águas, Univag, escolas estaduais, bem como em
municípios do interior do estado. Realização de reuniões no mês de março e maio/2017, de membros do CETRAP e Consul da Bolívia com
a finalidade de realizar um Curso sobre Migrações Fronteiriças, bem como início de uma parceria para a prevenção e enfrentamento ao
tráfico de pessoas na fronteira, sendo tal trabalho desenvolvido junto as forças policiais, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar de Mato
Grosso, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Agência Brasileira de Inteligência. Capacitação dos profissionais /Multiplicadores de
Paranaíta, nos dias 19 e 20 de abril de 2017, com o Tema: Enfrentamento à exploração sexual infanto Juvenil. Abertura da Campanha
Coração Azul e do Curso sobre Abordagem sobre Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes ¿ Cáceres/MT, com apoio da Ação
Global para Prevenir e Abordar o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes em Cáceres/MT no dia 05 de julho de 2017. Oficinas
sobre Enfrentamento ao Trafico de Pessoas em Várzea Grande - MT em 27/07/2017. Seminário sobre Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas e Trabalho Infantil, 16 e 17 de agosto de 2017 em Tangará da Serra. Participação dos Coordenadores do CETRAP no I
Seminário Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes - 19 e 20/09/2017 - Rio de Janeiro.
Realização do I SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS DE MT com apoio da OAB-MT, juntamente com os
parceiros ESA, CAAMT, CEDCA, CETRAP, AMPARA, SETAS, SESP e ATAME nos dias 28 e 29/09/2017. Campanha FAÇA BONITO em
realizado nos dias 15/05 em Tangará da Serra, e 18/05/2017 em Cuiabá, com apoio do CEDCA-MT. 16 Dias de Ativismo pelo fim da
Violência Contra a Mulher do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso ¿ CEDM/ MT, Mutirão do Conselho Estadual de
Direitos da Mulher e Parceiros, realizados nos bairros Pedra 90, Planalto, Jardim Vitória (Novo Paraíso) e Dom Aquino, Praça Monumento
Ulisses Guimarães; Seminário de Políticas para Mulheres realizado em 28/04/2017, Semana da Mulher no mês de Março; Roda de
Conversa com a temática "A Reforma da Previdência e o Impacto na Vida das Mulheres¿ em 27/03/2017. Realização de Evento de
Entrega do "Prêmio Marechal Rondon" às pessoas que tiveram destaque na política em prol da pessoa idosa, bem como lançamento do
Livro "Os Idosos são o Futuro"; Marcha Estadual de Luta à Pessoa com Deficiência no dia 04/12/2017 com o apoio da Casa Civil, além da
Participação do CONEDE nas Caravanas da Transformação com intuito de fortalecer a criação dos Conselhos Municipais de Políticas para
Pessoas com Deficiência. Realização da Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial no mês de novembro/2017, com o apoio
dos municípios e órgãos governamentais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

143.656,00

59.240,39

59.240,39

0,00

41,24

100,00

143.656,00

59.240,39

59.240,39

0,00

41,24

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor da Dotação Inicial foi reduzido tornando-o insuficiente, devido as anulações realizadas na fonte 100 para Remanejamento de
Recursos na Própria Unidade, SEJUDH para a realização de outras atividades programadas, conforme justificativa no PTA, este
contingenciamento impossibilitou a realização de algumas atividades e/ou aquisições que se fazem necessária para o bom desempenho
dos Conselhos e Comitês, como exemplo a aquisição de materiais gráficos, camisetas e outros, para realização de campanhas educativas
e orientativas, bem como divulgação dos trabalhos executados pelos referidos Conselhos e Comitês existentes e qual o seu público-alvo. A
redução orçamentária impossibilitou uma melhor estruturação nos Conselhos, que se encontram com móveis antigos, telefones velhos e
quebrados que dificultam um trabalho melhor, tendo em vista a necessidade da realização de contatos tanto com a sede (secretaria), bem
como municípios do interior, tendo em vista sermos uma unidade que trabalhamos com garantias de direitos às pessoas em situação de
vulnerabilidade. Com a redução orçamentária não foi possível a realização da Conferência Estadual da Mulher. Porém, mesmo com o
contingenciamento foi realizado a Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial através de parcerias com órgãos não
governamentais e municipais.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor que foi disponibilizado era insuficiente, porém conseguimos empenhar quase todo o valor disponibilizado, apesar de uma redução
de mais de 50% do valor inicial. Dificultando na confecção de materiais educativos e orientativos. Reduziu o porte do evento a ser
realizado - Conferencia Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que dificultou a vinda de participantes do interior e o seu custeio.

Alcance do Objetivo Específico:
As ações realizadas ao longo do ano foram executadas apesar da redução orçamentária, que dificultou na aquisição de materiais gráficos
que implicou na abrangência das atividades dos conselhos e comitês em mais municípios. O contingenciamento também prejudicou a
realização de viagens necessárias de visitas técnicas para atender denúncias recebidas pelos Conselhos, bem como na articulação da
criação de novos Conselhos Municipais. Mesmo assim foram realizadas campanhas orientativas e educativas em diversos pontos da
cidade, reuniões dos conselhos e Comites para abranger politicas em prol dos Direitos Humanos nas diversas áreas, bem como a
realização de outros eventos como Seminários e Conferencia.

Outros aspectos relevantes:
Como aspectos relevantes levamos em conta que com o contingenciamento orçamentário, não foi possível a aquisição de materiais
gráficos dificultando a divulgação dos Conselhos e Comitês, com panfletos, livros, cartilhas e outros, no sentido de orientar e divulgar o
trabalho executado e seu público-alvo, tendo em vista trabalharmos com garantias de direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade,
se faz necessário a divulgação desse trabalho de extrema importância em todo o Estado. Salientamos também a redução no orçamento
com diárias que impossibilitou a viagem de Conselheiros para atender denúncias no interior, violando os direitos de pessoas em situação
de risco/vulnerabilidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2457-Gestão da informação e das políticas públicas da SEJUDH

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Publicar informações sobre as políticas públicas de direitos humanos, consolidando relatórios apresentados
Objetivo Específico:
pelas equipes setoriais.
Produto:
Relatório publicado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Rooseliane de Magalhães Lotti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,70
Total:

0,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
1,00

1,00

0,70

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
No ano de 2017 foi definido a estrutura dos relatórios, informações a serem apresentadas e forma de apresentação.
Todavia somente no primeiro trimestre de 2018 o relatório será validado e disponibilizado no site da SEJUDH. O Atraso na elaboração do
mesmo decorre das severa restrição orçamentária enfrentada pela SEJUDH no ano de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

34.720,00

3.690,00

3.690,00

0,00

10,63

100,00

34.720,00

3.690,00

3.690,00

0,00

10,63

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial disponibilizada era insuficiente para cumprirmos com essa ação da forma prevista no PPA, sua anulação quase que
integral prejudicou o planejamento. Todavia as anulações foram necessárias para atender as demandas mais urgentes dessa secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da análise ser apresentada como ótima não condiz com a necessidade da ação vez que era necessário uma dotação de no minimo
100.000,00 para cumprir com o planejamento.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar de não termos dotação orçamentária para realizar a ação, conseguimos alcançar mais de 50 % do objetivo que é a elaboração de
um relatório sobre as ações de direitos humanos realizadas pela SEJUDH no ano de 2017 e, como já explicado na meta física, será
disponibilizado até o final do primeiro trimestre de 2018.

Outros aspectos relevantes:
É importante destacar que sabemos da necessidade de termos um relatório anual com as informações sobre ações de direitos humanos,
pois só assim poderemos saber o que exatamente está sendo realizado e quais são as áreas vulneráveis da política. Os obstáculos que
impediram a elaboração do mesmo foram as restrições que fugiram da discricionalidade do responsável pela execução da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os órgãos centrais do Estado (SEPLAN e SEFAZ) deverão adequar as distribuições da dotação orçamentária para as secretarias, só
assim as ações finalísticas poderão ser planejadas e executadas de acordo com suas reais necessidades. Recomendamos que a definição
dos tetos a serem distribuídos ocorram com a participação de todas as secretarias.

Ação:

2458-Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Oferecer melhores condições de atendimento a população em situação de vulnerabilidade.
Centro de referência mantido
Unidade
Eliane Ferreira Marques de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
3,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

3,00

3,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Apesar da meta física ter tido um ótimo desemprenho, é necessário esclarecer que tivemos restrição orçamentárias seríssimas, privando o
CRDH-MT a desenvolver mais ações com referência a projetos, trabalhos de inclusão para a melhoria da população vulnerável, e atingir
parcialmente o objetivo da ação.
Mesmo diante dessa realidade, o CRDH-MT vem executando todas as ações com referência aos atendimentos, que foram no total de 236 (duzentos e trinta e seis) atendimentos psicossocial; Orientação Jurídica: 02 (dois) ; atendimento psicológicos: 24 (vinte e quatro);
atendimento social: 29 (vinte e nove).
O atendimento no CRDH-MT tem como ponto de partida, as atividades que visam a humanização e a emancipação do ser humano, nesse
perspectiva, mesmo sem orçamento, procuramos ofertar palestras com referência ao tema de direitos humanos; participamos de
audiências públicas; reuniões e debates envolvendo o tema e conflitos que envolvam violações de direitos humanos ( reintegração de
posse; discriminações, intolerâncias); damos apoio e participamos de seminários; o CRDH-MT realizou Seminário em 10 de Novembro de
2017 com o Tema: Educação em Direitos Humanos - Desafios do Cenário Atual; disponibilizamos a sala de reuniões para mediar conflitos
e apurar soluções. Além de todas as demandas via Disque 100 - Disque Direitos Humanos.
Mesmo sem recursos o CRDH-MT conseguiu ofertar os seguintes cursos - Curso de oratória gratuito para o empoderamento da mulheres;
- Apoio ao I seminário a tratar de Políticas públicas para a população em situação de rua de Mato Grosso;
- Seminário realizado pelo CRDH-MT e CRDH- Cáceres-MT - Educação em Direitos Humanos: Desafios do Cenário Atual;
- Projeto "direitos Humanos é Legal, realizado em parceria com os setores de saúde e de formação integral de adolescente CASE, no
Complexo Pomeri Cuiabá-MY;
- Curso de Intérprete de Libras, oferecido gratuitamente pelo CRDH-MT, aos interessado em aprender a linguagem de sinais de libras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

155.484,00

334.811,18

321.621,98

0,00

206,85

96,06

155.484,00

334.811,18

321.621,98

0,00

206,85

96,06

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com relação a analise de planejamento é importante esclarecer que apesar da ação ter sido suplementada em mais de cem por cento, tal
suplementação foi totalmente direcionada para cumprir despesas essenciais do centro de referência (segurança, aluguel, diárias, etc).
quando foi disponibilizada a dotação inicial da elaboração do PTA já sabíamos que seria insuficiente para arcar com as despesa mínimas
do seu funcionamento, sendo assim, a suplementação ocorrida ao longo do exercício deverá ser interpretada como ajuste no valor inicial e
não como um adicional de receita. assim, apesar régua de planejamento mostrar que foi altamente deficiente isto não pode ser
considerado como uma falha no planejamento da ação e sim como falha na distribuição do teto orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:
Como demonstra a régua, a execução da dotação disponibilizada se mostra como ótima, no entanto, tal interpretação deverá ser feita com
restrições e levando em conta que tal dotação disponibilizada foi suficiênte somente para cumprir com as nossa despesas essenciais. Os
créditos adicionais que deram origem a suplementação foram todos decorrentes de necessidades urgentes e inadiáveis na manutenção do
CRDH-MT, sendo que nenhum deles foi direcionados a cumprir ações finalísticas.

Alcance do Objetivo Específico:
Perante todas as dificuldades orçamentárias, foi alcançado parcialmente, pois, o CRDH-MT, continuou operacionalizando o seu trabalho,
através dos atendimentos psicossocial, realização do seminário anual, ofertou curso a população de baixa renda ( curso de oratória para
mulheres, com o facilitador servidor publico capacitado em oratória e cerimonial, e curso de libras - com o facilitador professor intérprete de
libra da Central de Interprete de Libras).
Além das atividades que envolve conflitos e violações de direitos humanos, Disque 100, apoio a realização de outros seminários,
audiências públicas e eventos em geral que envolva educação e direitos humanos

Outros aspectos relevantes:
É relevante observar a que mesmo sem orçamento, o CRDH-MT , com muita dificuldade, continuou o trabalho, porém, não justifica a
descontinuidade de investir mais em ações preventivas e necessárias para o coletivo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamentos a devida atenção e mais desempenho orçamentário, as ações de prevenções, que no caso desenvolve os direitos
humanos.

Ação:

4284-Promoção de ações de defesa dos diretos da mulher

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
84
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e promover ações preventivas
Pessoa atendida
Unidade
Debora Aparecida Ribeiro Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

350,00

Meta Física Ação Realizada

350,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

14,29

14,29

Análise da Meta Física:
A meta prevista no PTA era atender 350 pessoas, para isso foram previstas 9 subações, sendo 12 tarefas no total com o objetivo de
fortalecer a rede de enfrentamento a violência contra a mulher e promover ações preventivas, o valor previsto inicialmente que consta na
fonte 100 para a superintendência sofreu várias anulações restando um valor inadequado para desenvolver tais ações e apesar de constar
as fontes 161 e 361 que são referente ao convênio 799659/2013 encerrado em 17/03/2017, é importante salientar que quando estamos
elaborando o PTA ainda não sabemos os valores destinados a fonte 361 porque esses valores só são gerados após o fechamento do
superavit no balanço contábil, mesmo assim esse valor não pode ser utilizado devido a perda de prazo do mesmo e será destinado
integralmente para devolução a fim de regularizar sua prestação de contas.
É fato que a maioria das ações previstas não foram realizadas e isso colaborou para que os resultados ficassem altamente deficiente, as
ações não realizadas foram o Fórum de enfrentamento de violência contra a mulher, Elaboração do projeto de implantação do prédio lilás e
da escola de formação, Mapeamento das organizações e de defesa da mulher e identificação do perfil da mulher de Mato Grosso,
Planejamento da implantação da casa abrigo da mulher em Cáceres e Regiões de Fronteira, Mobilização dos profissionais em Defesa das
politicas para mulheres e apesar da régua indicar um resultado ruim não reflete a realidade, não foi possível atingir a meta como previsto
no PTA mas foi possível cumprir parte do objetivo por meio de ações desenvolvidas com a participação da Superintendência de Política
para Mulheres nas 11 edições da Caravana da transformação nas regiões de Jangada, Alta Floresta, Barra do Garças, Barra do Bugre,
Juína, Tangará da Serra, Rondonópolis, Canarana, Porto alegre, Quatro Marcos, é importante pontuar também que a parceria com outros
órgãos Estaduais, Municipais assim como a Sala da Mulher tornou possível a participação em eventos como o Agosto Lilás em Jaciara,
campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher¿ em apoio ao Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Esses
trabalhos propiciaram o atendimento a mais de mil mulheres no Estado e colaboraram na promoção de ações preventivas a violência
doméstica e familiar por meio de palestras, rodas de conversa e atendimento pessoal, foi possível também promover o fortalecimento a
rede de enfrentamento a violência contra a mulher recrutando voluntárias para o projeto exército Marias da Penha, atualmente esse projeto
encontra-se parado devido a falta de recursos técnicos e financeiro para mantê-lo.
De acordo com o exposto concluímos que o número de pessoas alcançadas foi adequado e até extrapolou, porém é importante frisar que
somente com o previsto no PTA não seria possível realizar tanto. O objetivo de Fortalecer a rede de enfrentamento a violência contra a
mulher e promover ações preventivas foi parcialmente adequado pois não foram desenvolvidas todas as atividades como apresentado
acima.
Fato importante foi a publicação do PLANO ESTADUAL DE POLÍTICA PARA MULHERES no dia 01/11/2017, o primeiro plano de direitos
do Estado que vem como um marco num momento em que há tantos casos de mulheres em situação de violência como demonstrado pelo
mapa da violência divulgado pela Sesp, este é uma ferramenta importantíssima que vem para nortear e orientar ações necessárias na
garantia de direitos das mulheres matogrossenses.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

44.104,02

22.050,00

22.050,00

0,00

50,00

100,00

161

0,00

12.669,27

12.669,27

0,00

0,00

100,00

361

0,00

224.085,34

224.085,34

0,00

0,00

100,00

44.104,02

258.804,61

258.804,61

0,00

586,81

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Apesar da régua indicar 160,01% este não traduz o que ocorreu, na fonte 100 de livre aplicação tivemos uma dotação orçamentária de
44.104,02 que foram anulados metade. A fonte 161 e 361 são fontes destinadas a convenio e se refere ao convênio nº799659/2013
encerrado em 17/03/2017 que teve seu valor integral empenhado. É importante salientar que quando estamos elaborando o PTA ainda
não sabemos os valores destinados a fonte 161 e 361 porque esses valores só são gerados após o fechamento do superavit no balanço
contábil. Mesmo assim esse valor será devolvido com o fim regularizar o a prestação de contas.
As dotações disponibilizadas para elaboração do PTA 2017 foram insuficientes para que a Sejudh cumprisse com o planejado, essa
situação foi comunicada a Seplan na época da elaboração do PTA. Em decorrência da insuficiente de dotação, no decorrer do ano de
2017, foi necessário fazer vários remanejamentos com anulações finalísticas e suplementações em ações de caráter estritamente
essenciais portanto as suplementações que ocorrerão na ação 4284 foram todas devido à necessidade de suplementar ações mais
urgentes, porém devido aos trabalhos desenvolvidos por meio de parceria e a participação nas Caravanas da Transformação foi possível
atingir o objetivo proposto em parte, visto que a maioria das ações não foram realizadas.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da régua indicar resultado ótimo não reflete a realidade pois O valor disponibilizado após as anulações foi insuficiente para realizar
as ações e mesmo o valor em sua integralidade é insuficiente para se alcançar o objetivo proposto. É preciso aumento relevante nas
dotações orçamentárias e que este não sofra anulações. Porém foi possível desenvolver ações que colaboraram no cumprimento de parte
do objetivo devido a parcerias firmadas.

Alcance do Objetivo Específico:
De acordo com o que foi previsto no PTA o cumprimento do objetivo ficou precário visto que a maioria das ações não foram desenvolvidas
entretanto foi possível alcançar parte do objetivo por meio da participação nas 11 edições da Caravana da Transformação e por meio de
parcerias com outros órgão estaduais e municipais assim como com a Assembleia Legislativa. A publicação do Plano Estadual de Política
para as Mulheres foi um fator de grande relevância na contribuição do cumprimento do objetivo proposto também visto que ele é o
norteador para se fortalecer a rede de enfrentamento a violência contra a mulher e na promoção de ações preventivas a essa violência.

Outros aspectos relevantes:
No ano de 2017 não foi possível produzir nenhum material de divulgação sobre o enfrentamento a violência contra mulher, esse fator é
preocupante pois a falta desse material prejudica a propagação de informação e prejudica o trabalho de conscientização e fortalecimento
desse enfrentamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os órgãos centrais do Estado (Sefaz e Seplan) deveriam adequar as dotações orçamentárias distribuídas para as secretarias, pois só
assim as ações finalísticas poderão ser planejadas e executadas de acordo com suas reais necessidades. Recomendamos que as
definições dos tetos ocorram com a participação de todas as secretarias.

Ação:

4448-Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Implementar programa de proteção à pessoas ameaçadas
Programa implementado
Unidade
Zilbo Bertoli Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,80
Total:

0,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,80

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
80,00

Análise da Meta Física:
A articulação para implantação dos Programas de Direitos Humanos em MT evoluiu em relação ao PROVITA apesar de complexa,
abrangente e onerosa, depende de orientação, protocolo e financiamento federal da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República- SDH-PR. Em 2017 conseguimos reestabelecer o contato com a nova direção da SDH - PR, após mudanças estruturais, para
planejar e realizar um Convênio federal futuramente para implantação do Programa em MT. Apesar do Programa ser articulado, não houve
entrega de produto a sociedade, portanto o objetivo da ação ainda não pode ser atingido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho atingiu 80 % da meta de Articulação para implantação dos Programas de Direitos Humanos considerando que não foi
possível a formação de novo grupo de Trabalho pois estes Programas dependem da orientação do governo federal para sua criação e
financiamento através de convenio federal e em 2016 houve uma mudança de gestão na SDH PR que suspendeu o andamento desta
articulação, retornando somente em 2017 em tempo insuficiente para sua efetivação. Somente é verba destinada pelo estado é
insuficiente para os Programas.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta ação foi planejada para Articulação da Implantação destes Programas em MT, considerando sua complexidade, abrangência estadual
e coordenação da SDH - PR. Diante da mudança de Administração da SDH PR ficou suspenso. Verba destinada inicialmente insuficiente
considerando a complexidade, necessita de convênio federal, nos moldes dos demais estados federativos.
De acordo com a SEJUDH houve remanejamento para atender Pedido de Crédito Adicional Suplementar da SEJUDH 18.101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS
HUMANOS, Tipo 100 Remanejamento de Recursos na Própria Unidade, no valor total de R$ 3.216.927,12 (Três
milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e sete reais e doze centavos), com movimentação na Fonte 100,
no total do processo.
A justificativa apresentada pela Secretaria no processo visa atender:
a- ¿execução dos contratos continuados da SEJUDH e as diárias dos servidores no mês de Julho/2017. O NGER está
ciente deste procedimento¿;
b- ¿Suplementação realizada para atender a execução dos contratos continuados da SEJUDH, bem como a
integralização da contrapartida do Convênio nº 823774/2015 que tem por objeto a "Implantação da Central de
Monitoramento Eletrônica de pessoas no Estado de Mato Grosso". O NGER está ciente deste procedimento¿.
Mesmo para atender apenas as despesas relacionadas às justificativas acima mencionadas, contratos, diárias e
contrapartida de convênio, houve expressiva movimentação suplementar em 15 (quinze) ações, cujos maiores recursos
foram direcionadas às descritas abaixo:
a-2444 - Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas( R$ 211.331,85);
b-2466 - Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário (R$ 564.472,79);
c-1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário (R$ 720.620,00);
d-4490 - Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas (R$ 1.240.000,00).
Por outro lado, para suprir as demandas necessárias das suplementações, as anulações também ocorreram em
diversas ações - 15 (quinze) no total. Os maiores impactos foram nas atividades de manutenção da Unidade ¿ 2005
(R$ 627.547,00), 2006 (R$ 1.430.821,00), 2009 (R$ 487.496,00) e 2014 (R$ 195.438,00).
Observando os valores irrisórios utilizados para anulação, como R$ 82,38 ¿ R$ 700,00 ¿ R$ 1.320,00 ¿ R$ 2.300,00 ¿
entre outros, bem quanto ao número de ações com recursos anulados, não é difícil imaginar o grau de dificuldade que a
administração da Unidade encontra para cumprir o previsto no seu Plano de Trabalho em 2017, e estamos ainda na
metade do ano.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação objetiva implantar em MT Programas de Defesa dos DH com a finalidade de Suporte, Acolhimento e Proteção a Vitimas de
Violência e Ameaças. o objetivo de articulação do Programa foi parcialmente atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O Estado de MT deve demonstrar real interesse na Implantação destes Programas de Defesa dos DH para a continuidade da Articulação e
efetivação de Convênio federal para Implantação, importante frisar que somente com verba estadual não será possível a Implantação
deste Programa.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Finalístico
Humanização do Sistema Penitenciário mitigada, causando prejuízo à reinserção social.
Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.
Reeducandos(as) e servidores (as) do sistema penitencário
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Clarindo Alves de Castro - Cel pm

INDICADORES
Descrição
Taxa de cobertura de Equipe de Saúde no Sistema
Penitenciário do estado de Mato Grosso

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

52,00

96,00

35,71

30/12/2017

Anual

Percentual

8,80

9,40

1,72

30/12/2017

Anual

Percentual

55,00

100,00

33,27

31/12/2017

Anual

Percentual

3,50

5,00

4,14

30/12/2017

Fonte: SEJUDH/Ger.de Saúde/Ger.de Int
Percentual de recuperandos em cursos profissionalizantes no
ano
Fonte: Relatórios produzidos pela FUNAC
Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por
Agente (R/A) adequada
Fonte: Mapa populacional penitenciário e Lotacionograma
Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho
formal realizado pela FUNAC
Fonte: FUNAC

Análise de Indicadores do Programa:
Indicador 1117:Os cursos demandados pelo PRONATEC para o exercício teve vagas solicitadas, porém sem possibilidade de execução
devido ao contingenciamento do Ministério da Justiça - demandante nacional. Em relação às vagas do SENAR e SENAI foram vetadas
devido a limitação dos gastos das instituições privadas, o que impossibilitou a implantação dos crusos demandados pela FUNAC.
Indicador 1115: A inserção de recuperandos no mercado de trabalho poderia ter números mais expressivos, porém devido a dificuldade em
ter à disposição tornozeleiras eletrônicas, bem como a dificuldade na disponibilidade de recuperandos qualificados e aptos para o trabalho
estra-muros colaboraram para dificuldade enfrentada para dispor de maior número de recuperandos inseridos nos locais de trabalho.
Indicador 1030: A implementação da Política de Saúde no Sistema Penitenciário (PNAISP) com a respectiva adesão dos municípios em
2017 não ocorreu em função dos municípios não aceitarem as condições descritas na Portaria conjunta MS e MJ no 01 de 2014. A Política
foi apresentada aos gestores na reunião de COSEMS por duas vezes, sendo a primeira no dia 10 de maio no auditório do Tribunal de
Contas e a segunda no dia 08/11/2017 no auditório do Hotel Holiday Inn, e não foi aceita pelo pleno nas duas reuniões, porém ficou
declarado de autonomia de cada município para aderir tendo em vista que a Política de Saúde no Sistema Penitenciário (PNAISP) é
facultativo ao município.
Indicador 1116: O número de Agentes Penitenciários não sofreu alteração desde o exercício anterior, haja vista que encontramos em fase
de convocação para entrega de documentos dos aprovados do último certame realizado. Bem como, salientamos que o processo de
jornada voluntária será retomado, o que poderá melhorar o indicador neste exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

33.335.638,12

76.311.408,19

75.586.825,54

0,00

226,74

161

6.527.585,57

3.828.319,68

129.080,03

0,00

1,98

99,05
3,37

240

0,00

1.166.782,47

1.166.782,47

0,00

0,00

100,00

247

164.194,44

101.429,79

0,00

101.429,79

0,00

0,00

248

28.306.309,94

28.766.148,94

28.484.381,15

0,00

100,63

99,02

361

0,00

13.666.269,13

7.925.676,77

0,00

0,00

57,99
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647
Total

0,00

42.450.486,46

8.558.255,44

0,00

0,00

20,16

68.333.728,07

166.290.844,66

121.851.001,40

101.429,79

178,32

73,32

Execução:
Quanto ao PPD em 140,1% e COFD em 80% ressaltamos que as ações previstas no PTA não foram executados por indisponibilidade
financeira e orçamentária, devido à contingenciamentos, atendendo de forma parcial a manutenção das necessidades básicas das
unidades penais (alimentação, serviços de limpeza fossa, materiais de higiene e limpeza, etc). Entretanto, oportuno mencionar que através
de parcerias com o Poder Judiciário, OAB, Conselho da Comunidade local, entre outros; foi possível realizar em algumas unidades
penitenciárias do Estado pequenas reformas e reparos - à exemplo da Cadeia Pública de Vila Rica, convênio de repasse no valor de R$
350.000,00 à Prefeitura Municipal para execução do projeto. Insta salientar que os recursos oriundos do FUNPEN possibilitaram a previsão
de construção de uma unidade prisional em Alta Floresta.

Resultados:
O Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso conta com 55 unidades prisionais, custodiando atualmente um pouco mais 11.028
recuperandos, num déficit de 4928 vagas (fonte: SAAP/DIPEN/Estatística). A partir dos dados apresentados constata-se que o valor
empenhado foi aquém das necessidades do Sistema Penitenciário, uma vez que só o valor da alimentação fornecida aos reclusos e
servidores retém grande percentual do orçamento destinado à manutenção do Sistema Penitenciário. Fora descontingenciado pelo
Governo Federal recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) à todas as unidades da federação para investimentos e
melhorias no Sistema Penitenciário, sendo o Estado de Mato Grosso beneficiado com o montante direto para investimento na construção
de um Centro de Detenção Provisória no município de Alta Floresta, no valor de 8.600.000,00, cujo projeto encontra-se em análise e
aprovação junto ao Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça.
No que tange a saúde no Sistema Penitenciário, ocorreu a implantação do Sistema de Regulação SISREG nas unidades prisionais de
Cuiabá, os profissionais de Saúde do Sistema Prisional foram capacitados pela Secretaria Municipal de Saúde e com isso o Sistema que
permite o controle e regulação dos ambulatoriais especializados no nível Municipal e Estadual. No mais, a implementação da Política de
Saúde no Sistema Penitenciário (PNAISP) com a respectiva adesão dos municípios em 2017 não ocorreu em função dos municípios não
aceitarem as condições descritas na Portaria conjunta MS e MJ nº 01 de 2014.
No que concerne a Escola Penitenciária, 1885 servidores foram capacitados e habilitados nos diversos eventos promovidos pela Escola
Penitenciária, dos quais citamos: 7º Encontro de Diretores; II Fórum de Políticas sobre drogas (Supod), Nivelamento Operacional com
servidores do SOE; Ciclo de Palestras: Desenvolvimento Pessoal; Palestra: Qualidade de vida para os servidores (sindicato); Curso de
Aperfeiçoamento em técnicas operacionais para
profissionais do setor de ações de socioeducativas.; Curso de Informática Básico (40 hs); PAD para Unidades Prisionais; Encontro de
Assistentes Sociais; Curso de Cinotecnia; Curso de Padronização em Procedimentos Operacionais; Direção Defensiva; Palestra:
Desenvolvimento Humano para Reeducandos- Mirassol do
Oeste; Curso de Inteligência Básico, Realinhamento Operacional em Sinop e Rondonópolis e Relações Interpessoais e Gestão de
Pessoas.
Ademais, visando maior segurança tanto dos reclusos quanto dos profissionais do SISPEN se faz necessária a aquisição de diversos
equipamento eletrônicos, tais como scanner corporal, sistema CFTV, bloqueador de celular, entre outros, já previsto no PTA, entretanto,
em razão do contingenciamento e indisponibilidade financeira ainda não foi possível realizar a aquisição.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : A dotação disponibilizada para o sistema durante o ano de 2017 foi aquém de nossas necessidades.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Com a finalidade de se executar as metas previstas no PTA recomenda-se ampliação do teto orçamentário. Recomenda-se, ainda, que o
teto orçamentário seja acrescido com base no valor da suplementação do exercício anterior, ou seja, somar a dotação suplementada ao
valor do orçamento anual.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1125-Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema
Penitenciário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
2017
Projeto
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Minimizar o déficit de vagas, promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo.
Equipamento monitorado
Pessoa
Leonardo da Silva Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2.945,00
Total:

2.945,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2.805,00

Meta Física Ação Realizada

2.879,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2.945,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

104,99

102,29

Análise da Meta Física:
Conforme régua de medição, a meta foi cumprida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

6.000.000,01

9.640.078,70

9.639.231,14

0,00

160,65

99,99

6.000.000,01

9.640.078,70

9.639.231,14

0,00

160,65

99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial que foi disponibilizada foi subestimada na elaboração do PTA LOA 2017, já sabíamos que a dotação necessária seria
mais de 8 milhões. Todavia apesar de solicitarmos mais dotação inicial não obtivemos êxito no pedido, logo a interpretação da régua no
sentido do planejamento ser irregular é devido ao fato da não concessão de orçamento suficiente para realizar a ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme a régua de execução a dotação final é ótima. Todavia a interpretação tem que ser feita com restrições, eis que a dotação final é
aquém do que necessitamos. Existe ainda empenho de novembro e dezembro para ser realizados.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das restrições orçamentárias que enfrentamos durante o ano, os objetivos específicos foram alcançados e conseguimos efetivar a
ativação e o monitoramento de todas as demandas solicitadas tanto pelo judiciário como pela SEJUDH.

Outros aspectos relevantes:
Relevante destacar que o sistema de monitoramento necessita de investimento na sua infraestrutura física, de pessoal, administrativa e
logística, pois corremos risco de prejudicar a prestação de serviço.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que a dotação destinadas a ação seja condizente com as necessidades reais.
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Ação:

2466-Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Manter as atividades essenciais do Sistema Penitenciário
Unidade mantida
Percentual
Carla Patricia de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
Inicialmente é relevante salutar que o teto de gastos repassados pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados NGER, foi de
3.543.583,39 para cumprimento do PTA 2017, corresponde a 50% do necessário para atendimento dos serviços essenciais para o
exercício 2017 sendo suplementado ao longo do exercício conforme demanda, No segundo Semestre do exercício a SEJUDH recebeu os
recursos do Convenio e FUNPEN, um acréscimo em caixa de aproximadamente 10 milhoes destinado a equipar o sistema penitenciário.
Explica-se o índice de PPD como altamente deficiente não significando o mal planejamento e sim o ajustes de repasses no exercício 2017.
Realizamos as aquisições de itens imprescindíveis e essenciais para continuidade dos serviços. Os itens de despesas primordiais desta
Gerência foram a continuidade de prestação de serviço de limpeza de fossa séptica e aquisição de material de higiene e limpeza
inicialmente. Foram mantidos ainda os Contratos funerários, Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto, dedetização, limpeza de
fossa, aquisição de algemas e cadeados, materiais de expediente, gás engarrafado, manutenção do contrato de vigilância e água mineral;
Ainda foi mantido o pagamento de diárias e adiantamento; Algumas aquisições planejadas no PTA 2017, não foram realizadas (aquisição
de colchões, tecidos para uniformes de recuperandos, material elétrico, munições, equipamentos para TI/informático, insumos e
ferramentas para a colônia agrícola penal), tendo em vista contingenciamento de despesas. Com isso os produtos entregues foram
parcialmente satisfatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

3.543.583,39

6.145.953,38

6.120.790,25

0,00

172,73

99,59

161

0,00

530,00

530,00

0,00

0,00

100,00

247

164.194,44

101.429,79

0,00

101.429,79

0,00

0,00

361

0,00

855.883,24

89.003,93

0,00

0,00

10,40

0,00

10.510.486,46

8.558.255,44

0,00

0,00

81,43

3.707.777,83

17.614.282,87

14.768.579,62

101.429,79

398,31

84,33

647

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Conforme o gráfico de Planejamento o PPD foi executado de modo consistente e em sua totalidade, ou seja, observa-se que praticamente
tudo foi executado, contudo a dotação orçamentária planejada e utilizada quase em sua totalidade, foi inferior ao necessário que
precisávamos para concluir as aquisições e manutenções previstas no PTA 2017.
Para visualizar da melhor maneira o fato do planejamento ter sido inferior a real necessidade, demonstramos que existem demandas
pertinentes ao Sistema Penitenciário que vem sendo previstos em alguns PTAS, mas por motivos diversos não são concluídos: Scanner
Corporal, Coletes Balísticos e Manutenção CFTV e bloqueador de celular.
No segundo Semestre do exercício a SEJUDH recebeu os recursos do Convenio e FUNPEN, um acréscimo em caixa de
aproximadamente 10 milhões destinado a equipar o sistema penitenciário. Explica-se o índice de PPD como altamente deficiente não
significando o mal planejamento e sim o ajustes de repasses no exercício 2017. Realizamos as aquisições de itens imprescindíveis e
essenciais para continuidade dos serviços. Os itens de despesas primordiais desta Gerência foram a continuidade de prestação de serviço
de limpeza de fossa séptica e aquisição de material de higiene e limpeza inicialmente. Foram mantidos ainda os Contratos funerários,
Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto, dedetização, limpeza de fossa, aquisição de algemas e cadeados, materiais de
expediente, gás engarrafado, manutenção do contrato de vigilância e água mineral; Ainda foi mantido o pagamento de diárias e
adiantamento; Algumas aquisições planejadas no PTA 2017, não foram realizadas (aquisição de colchões, tecidos para uniformes de
recuperandos, material elétrico, munições, equipamentos para TI/informático, insumos e ferramentas para a colônia agrícola penal), tendo
em vista contingenciamento de despesas. Ressalto que os recursos do FUNPEN com o objetivo de aparelhamento das unidades foi
executado de forma satisfatória atendendo ao seu objetivo.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme observa-se o gráfico de execução do COFD, em análise comparativa da dotação orçamentária final e o valor empenhado, temos
diferença pequena proporção, o que em números torna a execução Bom e em sua totalidade, insta salientar que houve valores
contingenciado.
Apesar de uma boa avaliação do COFD, cabe ressaltar que somente após os valores de Convenio e FUNPEN repassados no segundo
semestre conseguimos planejamos algumas aquisições.

Alcance do Objetivo Específico:
Conforme descrito no resultados da meta fisica, PPD E COFD, obtivemos um nível Bom de execução dos valores empenhados, no
exercício 2017.
mantivemos os contratos e serviços essenciais e imprescindivel para a manutenção da Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2484-Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Promover a formação, capacitação e qualificação os servidores do Sistema Penitenciário com visão
Objetivo Específico:
humanizada.
Produto:
Servidor capacitado
Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Lucimar Pereira Poleto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.250,00
Total:

1.250,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
3.172,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

3.172,00

1.250,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
39,41

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
39,41

Estado de Mato Grosso
A Diretoria de Ensino Penitenciário planejou para 2017 a realização de cursos de capacitação e qualificação, objetivando atender 3.172
servidores.
Realizamos 766 formações das que estavam previstas no PTA 2017 :
1.Capacitação de 589 servidores no curso de formação com ênfase em realinhamento e nivelamento de Agentes Penitenciários. Esta
capacitação tem como objetivo uniformização dos procedimentos operacionais realizados pelos agentes penitenciários. Essa formação dá
amparo para a renovação da carteira funcional dos servidores agentes penitenciários de 19 municípios.
2.Encontro de diretores do sistema penitenciário contou com a participação de 67 gestores, com o objetivo de disseminar e atualizar
conhecimentos de gestão, atualização do Procedimento Operacional Padrão onde estão definidos os procedimentos realizados nas
unidades prisionais e objetiva melhorar a qualidade dos serviços e aumentar a segurança.
3.Ciclo de palestras de Desenvolvimento Pessoal desenvolvidas com servidores da sede da SEJUDH, com objetivo de dar suporte aos
servidores na questão psicólogica dentro do ambiente penitenciário. Total de 35 participantes.
4.Palestra: Qualidade de vida para os servidores realizada no Sindispen (Sindicato do Servidor Penitenciário), com o objetivo de dar
suporte aos agentes penitenciários aposentados, com 15 participantes.
5.Encontro de Assistentes Sociais contou com a participação de 58 assistentes sociais do sistema penitenciário do estado. Participaram
também servidores de outras pastas e estagiários do serviço social. O objetivo foi proporcionar atualização dos assistentes sociais dentro
do sistema penal.
6.Implementação de 02 de Centro de Treinamentos, Cuiabá e Rondonópolis.
Realizamos outras capacitações não previstas no PTA/LOA 2017, com 484 participantes, quais sejam:
1.Cursos de Direção Defensiva em parceria com a Escola Pública de Trânsito do DETRAN. Total participaram 73 servidores. Realizados
em Cuiabá, Água Boa e Barra do Garças.
2.Seleção de agentes penitenciários para a força de intervenção no Estado do Rio Grande do Norte. Sendo 22 agentes selecionados.
3.Curso de Informática Básica, com o objetivo de preparar servidores do sistema penitenciário no uso das ferramentas do LibreOffice
Writer. A formação foi realizada com a colaboração de técnicos da TI-Tecnologia da Informação a SEJUDH, com 09 participantes.
4.Inscrições e certificação dos participantes do II Fórum de Políticas Sobre Drogas, da SUPOD Superintendência de Políticas Sobre
Drogas, sendo 192 pessoas certificadas.
5.Formação, capacitação e nivelamento operacional dos agentes penitenciários do Serviço de Operações Especializadas. Além do
realinhamento e nivelamento dos agentes do SOE, a formação dá suporte para a renovação da funcional e porte de arma. Com
participação de 43 agentes.
6. Apoio no curso de Aperfeiçoamento em técnicas operacionais para profissionais do setor de ações do sistema socioeducativo e
certificação de 33 agentes participantes.
7.Curso de Cinotecnia foi realizado em parceria com o Batalhão de Operações Policiais e Especiais. O objetivo foi capacitar e treinar
agentes penitenciários do Estado de unidades penitenciárias que já possuem o canil e outras que estão se preparando para ter as
instalações de canis. A formação contou com 33 agentes participantes com seus cães.
8.Curso de formação de Procedimentos Administrativos voltado para o Preso. A formação se deu devido à necessidade e solicitação das
unidades de Nova Mutum e Tangará da Serra, sendo 16 agentes penitenciários capacitados.
9.Palestras na unidade de Mirassol do Oeste com o tema de Desenvolvimento Humano voltado para os reeducandos e familiares.
Realizamos 03 palestras para um público de 360 pessoas assistindo no total.
10.Capacitação em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano, voltado para servidores da capital que atuam tanto na sede da
SEJUDH como em unidades prisionais. Participaram servidores tanto do sistema penitenciário como do sistema socioeducativo. No total
45 servidores capacitados.
11.Curso de Oratória para servidores da SEJUDH. Com 15 participantes.
JUSTIFICATIVA:
A meta prevista em 2017 foi de 3.172 servidores capacitados, desses conseguimos capacitar 1.250 servidores. Os principais motivos de
não alcançarmos a meta, foi o fato de não termos realizado o Curso de Formação Inicial, voltado para os candidatos aprovados no último
concurso público da SEJUDH, os quais ainda não foram chamados para tomar posse. Além disso, as restrições orçamentárias enfrentadas
pela SEJUDH no decorrer do ano impossibilitou a realização dos cursos de: Formação Inicial para servidores do sistema penitenciário;
Técnicas em Comboio e Escolta; Inteligência Penitenciária, e Aperfeiçoamento Interestadual.
Das formações não previstas e realizadas só foi possível executar porque contamos com a parceria de órgãos como o DETRAN, BOPE,
Poder Judiciário local, formações de baixo custo, entre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

295.504,40

295.054,40

0,00

295,05

99,85

100.000,00

295.504,40

295.054,40

0,00

295,05

99,85

Capacidade de Planejamento - PPD:
A régua de análise do PPD apontar uma deficiência extrema no planejamento a interpretação deverá ter que ser feita com ressalvas, pois
quando da distribuição da dotação inicial já pelo NGER já sabíamos que necessitaríamos uma suplementação na ação para cumprir
nossas despesas essenciais. Comunicamos esse fato ao NGER que justificou não ser possível disponibilizar mais dotação pelo fato de
que o teto distribuído pela Seplan foi deficitário em relação as necessidades da SEJUDH portanto, a distribuição do teto dentro da
SEJUDH foi proporcional ao déficit. Destacamos que as suplementações que ocorrem no decorrer do ano de 2017 foram todas para
cumprir as referidas despesas essenciais.
Assim não podemos interpretar que ocorreu uma falha no planejamento, mas uma distribuição de teto insuficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
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Estado de Mato Grosso
Apesar da régua de analise do COFD mostrar que tivemos um ótimo desempenho na execução, do mesmo modo que a do PPD, deverá
ser interpretado com ressalvas pois, se executamos tudo aquilo que nos foi disponibilizado o montante foi muito aquém do que o
necessário.
Com efeito, só conseguimos executar durante o ano nossas despesas essenciais e, por conseguinte, essas restrições influenciaram na
execução de tarefas previstas no nosso PTA citadas na nossa meta física.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos não foram alcançados de forma plena em decorrência principalmente do não chamamento de novos servidores
para tomar posse do concurso realizado em 2016. A influencia das restrições orçamentarias só não foram mais severas porque
conseguimos realizar varias ações através de parcerias conforme especificado na análise da meta física.

Outros aspectos relevantes:
É importante ressaltar que a Diretoria de Ensino Penitenciário realizou 1.250 ações e formações durante o ano de 2017, entre ações
previstas e não previstas. Embora não tenhamos alcançado a meta do PTA/LOA 2017 de 3.172 servidores capacitados, devido
principalmente as ressalvas financeiras enfrentadas pela SEJUDH e o adiamento da posse de novos servidores que deverão passar pelo
curso de Formação Inicial de 480 h, isso não impossibilitou que os trabalhos de formação fossem realizados.
Dentre as parcerias e colaboradores mais relevantes citamos:
Escola Pública de Trânsito, do DETRAN;
BOPE - Batalhão de Operações Policiais;
Corpo de Bombeiros Militar do Estado MT;
ACADEPOL - Academia de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso;
CRESS - Conselho Regional do Serviço Social 20ª Região MT;
SINDSPEN - Sindicato dos Servidores Penitenciário do Estado de Mato Grosso;
O empenho dos servidores em participar de formações oferecidas;
O envolvimento e participação dos instrutores credenciados, servidores da SEJUDH, nos cursos oferecidos durante o ano;
Desenvolver cursos com baixo custo;
Catalogação e atualização dos arquivos referentes a todos os cursos realizados pela Diretoria de Ensino Penitenciário.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A capacitação dos servidores do sistema penitenciário é uma ação estratégica para a melhoria dos serviços prestados e deverá receber,
no mínimo, dotação orçamentaria suficiente para realizar suas ações. Sugerimos que a distribuição do teto ocorra considerando as
necessidades reais do setor.

Ação:

2490-Prestação de serviços de saúde aos reeducandos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Prestar serviços de saúde aos recuperandos, de maneira articulada com as Secretarias Estadual e Municipais
Objetivo Específico:
de Saúde.
Produto:
Reeducando atendido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Hozano Jose Delgado

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

18.000,00
Total:

18.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
10.544,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

18.000,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
170,71

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
1.800.000,00

Estado de Mato Grosso
1. Esclarecemos que há uma divergência entre a meta física planejada e a meta física realizada em relação a unidade de medida. A forma
de contabilizar reeducandos atendidos é inviabilizada tendo em vista que o mesmo reeducando pode ser atendido por diversas vezes pelo
mesmo profissional, em especial, os atendimentos de enfermagem. Dessa forma, a forma correta de realizar a mensuração da meta física
é através de número de atendimentos. Por isso, o quantitativo da meta física realizada de 18.000 atendimentos foi superior a meta física
planejada de 10.000 reeducandos atendidos.
2.A implementação da Política de Saúde no Sistema Penitenciário (PNAISP) com a respectiva adesão dos municípios em 2017 não
ocorreu em função dos municípios não aceitarem as condições descritas na Portaria conjunta MS e MJ nº 01 de 2014. A Política foi
apresentada aos gestores na reunião de COSEMS por duas vezes, sendo a primeira no dia 10 de maio no auditório do Tribunal de Contas
e a segunda no dia 08/11/2017 no auditório do Hotel Holiday Inn, e não foi aceita pelo pleno nas duas reuniões, porém ficou declarado
autonomia de cada município para aderir tendo em vista que a Política de Saúde no Sistema Penitenciário (PNAISP) é facultativo ao
município. A Adesão foi apresentada também ao município de Cuiabá no Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá, tendo em vista que a
Secretária Municipal de Saúde manifestou interesse na adesão. No entanto, o Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá apresentou
parecer nº 008/2017 desfavorável a adesão do município de Cuiabá a Política Nacional de Atenção Integral as Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional ¿ PNAISP.
3.Ocorreu a implantação do Sistema de Regulação SISREG nas unidades prisionais de Cuiabá, os profissionais de Saúde do Sistema
Prisional foram capacitados pela Secretaria Municipal de Saúde e com isso o Sistema que permite o controle e regulação dos
ambulatoriais especializados no nível Municipal e Estadual. No entanto, é necessário um esforço da Secretaria de Estado de Saúde e as
demais Secretarias Municipais de Saúde para implantar nas outras unidades penitenciárias que ainda não tem implantado o Sistema
SISREG e também o Sistema E-SUS que é uma das estratégias do Ministério da Saúde para desenvolver, reestruturar e garantir a
integração desses sistemas, de modo a permitir um registro da situação de saúde individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde.
O Sistema Nacional de Gestão Farmacêutica Hórus não foi implantado nas unidades prisionais em função das Unidades de Saúde
Prisionais não terem internet de qualidade e em muitas os computadores apresentam defeitos. Com a execução do Recurso do FUNPEN e
dos Convênios com o Ministério da Justiça esperamos que esses entraves se resolvam no início de 2018 e possibilite a implantação do
Hórus nas Unidades Penitenciárias do Estado. Além disso, foi elaborado Projeto de Rede lógica da Unidade de Saúde da Penitenciária
Ana Maria do Couto May através do processo 387615/2016, pois a Unidade de Saúde não possui internet. No entanto, não houve
instalação em função da SAAS/SEJUDH não possuir os materiais para instalação da Rede Lógica da Unidade de Saúde da Penitenciária
Feminina Ana Maria do Couto May. Sendo assim, será demandado aquisição para o exercício de 2018.
4. Houve atualização do Plano de Ação Estadual de Controle da Tuberculose no Sistema Prisional de Mato Grosso através da Comissão
Estadual composta pelos responsáveis técnicos do Programa Estadual da Tuberculose da Secretaria de Estado de Saúde e
Coordenadoria de ações Programáticas conjuntamente com a Diretoria de Saúde da SEJUDH. Aconteceu também a elaboração do Plano
de Ação do Controle da Tuberculose de Cuiabá, contemplando todas as Unidades Prisionais de Cuiabá, com objetivo a melhoria dos
indicadores principais e consequentemente mitigar a transmissibilidade da doença.
5. Está em curso a elaboração do Projeto Arquitetônico pela Coordenadoria de Obras e Engenharia do Novo Bloco de Saúde da
Penitenciária Central do Estado que está em fase de finalização através do processo 543544/2016. O Projeto Arquitetônico da construção
do Bloco de Saúde do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde está em fase de finalização através do processo
144125/2017 e apenso 123599/2017.
6. Foi deliberado a elaboração de comissão entre as Secretarias de Estado de Saúde, de Justiça e Direitos Humanos, de Trabalho e
Assistência Social e Procuradoria-Geral do Estado para equacionar as questões que envolvem os pacientes que possuem determinação
judicial de cumprimento de medida de segurança no Estado de Mato Grosso, bem como o funcionamento da Unidade II Ciaps Adauto
Botelho destinado a pacientes em cumprimento de medida de segurança. Em 2017 efetivou-se a Equipe de Acompanhamento aos
Pacientes em Medida de Segurança ¿ EAP, regido através de Termo de Cooperação entre SES e SEJUDH, restando apenas a
complementação da equipe com profissional médico e administrativo, como também uma sede própria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

77.738,78

38.820,00

25.882,78

0,00

33,29

66,67

361

0,00

2.186.342,75

703.757,32

0,00

0,00

32,19

77.738,78

2.225.162,75

729.640,10

0,00

938,58

32,79

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação disponibilizada pela SEPLAN para a SEJUDH foi insuficiente para a realização das ações previstas no PTA 2017, insuficiência
comunicada pela SEPLAN através de ofício. No decorrer do ano foi necessário realizar remanejamento, assim anulando a dotação desta
ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação orçamentária (Fonte 100) disponibilizada foi aquém do necessário para a execução da ação e ainda sofreu diversas anulações
no decorrer do ano.
Quanto a Fonte 361, o recurso é referente à três convênios do entre SEJUDH e DEPEN/MJ para aquisição e destinação de equipamentos
de saúde para as Unidades de Saúde do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, conforme resumo abaixo, os quais encontramse vigentes e estão sendo executados.
A) Convênio 775054/2012, vigente até 19/01/2019: 110,23% de execução
Unidades Contempladas: Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, Cadeia Púbica
Feminina de Cáceres, Cadeia Pública Feminina de Colíder, Cadeia Pública Feminina de Nortelândia.
B) Convênio 813711/2014, vigente até 16/05/2018: 74,18% de execução
Unidades Contempladas: Penitenciária Central do Estado, Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT
C) Convênio 822112/2015, vigente até 28/05/2018: 33,67% de execução
Unidades Contempladas: Cadeia Pública de Várzea Grande, Penitenciária de Rondonópolis, Penitenciária de Sinop, Penitenciária de
Água Boa, CDP de Tangará da Serra, CDP de Pontes e Lacerda, CDP de Juína, CP de Peixoto de Azevedo, CP de Primavera, CP de
Cáceres, Cadeia Pública de Barra do Garças, Centro de Custódia da Capital e Gerência de Custódia de Cuiabá-MT;
Ressalta-se que todos os convênios acima citados possuem ampla possibilidade de serem prorrogados.

Alcance do Objetivo Específico:
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Estado de Mato Grosso
1. Tratativas para a adesão à PNAISP pelos municípios em diversas instâncias (COSEMS, ERS, CONCEP, SES, SMS Cuiabá e Conselho
Municipal de Saúde de Cuiabá), com o apoio do DEPEN/MJ;
2. Em 2017 ocorreu a coleta frequente dos resíduos de saúde nas Unidades de Saúde do Sistema Penitenciário, através dos contratos
013/2015/SEJUDH e 001/2017/SEJUDH. A contratação de empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos de saúde atende o Sistema Penitenciário nos polos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Tangará da serra, Pontes e Lacerda, Juína,
Cadeia Pública de Cáceres, Cadeia Pública de peixoto de Azevedo e Centro de Ressocialização de Várzea Grande;
3. Ocorreu ampliação das equipes de saúde, incluindo-se aí a contratação de profissionais médicos para as diversas unidades de saúde
prisionais, por meio de processo seletivo, o que gerou um aumento significativo da oferta dos serviços de saúde, possibilitando dessa
maneira a ampliação do atendimento em saúde às pessoas privadas de liberdade. Foi elaborado proposta de credenciamento de médicos
para o Sistema Penitenciário com objetivo de suprir a necessidade de vagas, bem como resolver questões que envolvem o cumprimento
de carga horária dos profissionais médicos. Essa proposta está em trâmite na Procuradoria-Geral do Estado ¿ PGE.
4. Maior articulação da EAP quanto a desinstitucionalização dos pacientes (em medida de segurança) custodiados pelo Sistema
Penitenciário;
5. Parceria com a SES (com apoio do Ministério da Saúde) para realização de capacitações dos profissionais de saúde das unidades
prisionais sobre Hanseníase e Tuberculose;
6. Parceria com a SES e SMS Cuiabá para a realização de capacitações do SISREG, SISLAC e GAL, bem como disponibilização de
acesso aos profissionais de saúde do sistema penitenciário de Cuiabá, agilizando a solicitação de procedimentos de saúde e otimizando o
acesso a resultados de exames;
7. Está em curso a elaboração do Projeto Arquitetônico pela Coordenadoria de Obras e Engenharia do Novo Bloco de Saúde da
Penitenciária Central do Estado que está em fase de finalização através do processo 543544/2016. O Projeto Arquitetônico da construção
do Bloco de Saúde do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde está em fase de finalização através do processo
144125/2017 e apenso 123599/2017.
8. Realização de exames psicossociais por solicitação do Poder Judiciário, reduzindo o tempo de espera dos recuperando que possuem o
direito ao benefício de progressão de regime;
9. Continuidade às aquisições dos convênios firmados entre SEJUDH e DEPEN/MJ voltados a saúde da população prisional, bem como do
Projeto ¿Sala de Amamentação e Brinquedoteca¿;
10. Parceria do CVV para a realização de Palestras Motivacionais para servidores e recuperandos;
11. Participação de profissionais da Diretoria de Saúde no (seminário de Prisões) ANDEPH
12. Parceria entre SEJUDH, DEPEN e ANOREG Brasil para realização da ação piloto do ¿Projeto Identidade Cidadã¿ na Penitenciária
Feminina Ana Maria do Couto May e reuniões com a ANOREG-MT pra firmar termo de cooperação para continuidade das ações de
registro de nascimento e casamento no sistema prisional do Estado.
13. A manutenção de equipamentos odontológicos encontra-se em fase de licitação através do processo 182524/2016 e apenso
474341/2016 e que atualmente está sobrestado conforme despacho da NGER para realização de empenho no exercício de 2018. O
conserto emergencial de equipamentos odontológicos da Unidade de Saúde de Tangará através de solicitação de Adiantamento (processo
196796/2017), não ocorreu em função do Pedido de Adiantamento ter sido indeferido pois a SEJUDH já tinha realizado adiantamento de
despesa para o conserto do equipamento odontológico do Socioeducativo, e isso configuraria fracionamento de despesa. O processo
532100/2017 para contratação de empresa especializada em realizar manutenção corretiva nos equipamentos odontológicos do Centro de
Detenção Provisória de Tangará da Serra foi sobrestado para ser demandado no exercício de 2018, tendo em vista a publicação do
decreto de contingenciamento de gastos.
14. A aquisição de medicamentos para a População Privada de Liberdade do Sistema Penitenciário está em fase de publicação do Edital
do Pregão, através do processo 94715/2017. A aquisição de materiais hospitalares para as Unidades de Saúde do Sistema Penitenciário
está em fase de publicação do Edital do Pregão, através do processo 55551/2017.
15. Foi realizada visita técnica às Unidades de CDP de Tangará da Serra, Nortelândia e Cadeia Pública Feminina de Tangará.
16. Foi adquirido blocos de laudos para Solicitação/Autorização de Procedimentos Ambulatoriais para atender as demandas das Unidades
Básicas de Saúde do Sistema Penitenciário de Cuiabá-MT.

Outros aspectos relevantes:
Apesar da dotação orçamentária aquém das reais necessidades e das anulações ocorridas no decorrer do ano, algumas ações realizadas,
foram possíveis devido a articulação com outros entes. Segue a relação das ações desenvolvidas pela Diretoria de saúde do Sistema
Penitenciário:
1. Criação da Portaria para a população LGBT no Sistema Penitenciário;
2. Tratativas para a adesão à PNAISP pelos municípios em diversas instâncias (COSEMS, ERS, CONCEP, SES, SMS Cuiabá e Conselho
Municipal de Saúde de Cuiabá), com o apoio do DEPEN/MJ;
3. Contratação de empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde para atender o
Sistema Penitenciário nos polos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Tangará da serra, Pontes e Lacerda, Juína, Cadeia Pública de Cáceres,
Cadeia Pública de peixoto de Azevedo e Centro de Ressocialização de Várzea Grande;
4. Parceria com a SES para a contratação de médicos para as unidades prisionais do Estado;
5. Maior articulação da EAP quanto a desinstitucionalização dos pacientes (em medida de segurança) custodiados pelo Sistema
Penitenciário;
6. Parceria com a SES (com apoio do Ministério da Saúde) para realização de capacitações dos profissionais de saúde das unidades
prisionais sobre Hanseníase e Tuberculose;
7. Parceria com a SES e SMS Cuiabá para a realização de capacitações do SISREG, SISLAC e GAL, bem como disponibilização de
acesso aos profissionais de saúde do sistema penitenciário de Cuiabá, agilizando a solicitação de procedimentos de saúde e otimizando o
acesso a resultados de exames;
8. Articulação para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da PCE;
9. Realização de exames psicossociais por solicitação do Poder Judiciário, reduzindo o tempo de espera dos recuperando que possuem o
direito ao benefício de progressão de regime;
10. Continuidade às aquisições dos convênios firmados entre SEJUDH e DEPEN/MJ voltados a saúde da população prisional, bem como
do Projeto ¿Sala de Amamentação e Brinquedoteca¿;
11. Parceria do CVV para a realização de Palestras Motivacionais para servidores e recuperandos;
12. Participação de profissionais da Diretoria de Saúde no Seminário de Prisões ¿ ANDEPH
13. Parceria entre SEJUDH, DEPEN e ANOREG Brasil para realização da ação piloto do ¿Projeto Identidade Cidadã¿ na Penitenciária
Feminina Ana Maria do Couto May e reuniões com a ANOREG-MT pra firmar termo de cooperação para continuidade das ações de
registro de nascimento e casamento no sistema prisional do Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os órgãos centrais do Estado (SEPLAN e SEFAZ) deverão adequar as distribuições da dotação orçamentária para as secretarias, só
assim as ações finalísticas poderão ser planejadas e executadas de acordo com suas reais necessidades. Recomendamos que a definição
dos tetos a serem distribuídos ocorram com a participação de todas as secretarias.
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Ação:

3323-Construção de unidades do Sistema Penitenciário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
2017
Projeto
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.
Medição entregue
Unidade
Eliana da Silva Godoi

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

0,00

REGIÃO II - NORTE

6,00

REGIÃO III - NORDESTE

0,00

REGIÃO VI - SUL

12,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

0,00
Total:

18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

43,00

Meta Física Ação Realizada

14,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

18,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

41,86

128,57

Análise da Meta Física:
Apesar das obras em andamento nas Unidades Penais de Peixoto de Azevedo e Jovens e Adulto de Várzea Grande, não conseguiu
atingir a meta prevista, devido a escassez orçamentária pela qual passa o atual cenário financeiro em que sofre esta Secretaria de Estado
de Justiça e Direito Humanos para cumprimento de suas atividades.
Região: 0100 ¿ CDP Juína, medições previstas 01 para o PTA 2017. Porém medição entregue 0 e até o momento houve apenas e entrega
provisória da unidade penal, cuja obra encontra-se em trâmite processo administrativo face a supostas falhas na execução do projeto.
Região 0300 ¿ CDP Porto Alegre do Norte, medições previstas 10 para o PTA 2017. Porém nenhuma medição fora realizada, haja vista
que a execução da obra seria por intermédio de TERMO DE COOPERAÇÃO celebrados dentre a SEJUDH com a SECID ¿ Secretaria de
Estado das Cidades, assinado em 28/03/2017, mas o Contrato de Repasse n.º 0395.800-22/2011 não foi prorrogado pelo Governo
Federal, sendo que o Recurso Financeiro foi resgatado pelo Tesouro Nacional.
Região 0200 ¿ CDP de Peixoto de Azevedo, medições previstas 08 para o PTA 2017. Porém fora realizada 06 medições, sendo em
05/07/2017 realizada a 15ª medição total da obra, estando em 61.57% execução do projeto. Em 29/09/2017 ¿ A obra de Peixoto de
Azevedo fora PARALISADA com o total de 61.57% do projeto já executado, sendo o contrato 31/2012/SEJUDH, firmado o 7º aditivo em R$
327.994,38 e 182.908,33 sob seu valor original na data do dia 21/12/2017, para retorno da execução das obras.
Região 0700 ¿ CDP de Sapezal, medições previstas 12 para o PTA 2017. Porém nenhuma medição fora realizada, a execução da obra
seria por intermédio de TERMO DE COOPERAÇÃO celebrado dentre a SEJUDH com a SECID ¿ Secretaria de Estado das Cidades,
assinado em 28/03/2017, mas o Contrato de Repasse n.º 0395.799-93/2012 não foi prorrogado pelo Governo Federal, sendo que o
Recurso Financeiro foi resgatado pelo Tesouro Nacional.
Região 0600 ¿ CDP Várzea Grande, medições previstas 12 para o PTA 2017. Porém fora realizada 12 medições, sendo em 13/12/2017
realizada a 22ª medição total da obra, estando em 48,70% execução do projeto. A execução da obra ocorre por intermédio de TERMO DE
COOPERAÇÃO N.º 05/2015 celebrado dentre a SEJUDH com a SECID ¿ Secretaria de Estado das Cidades.
Previsto no PTA 2017 a construção de unidade penal denominada Sala de Estado Maior para recolhimento dos recuperandos com direitos
a custódia nesse tipo de estabelecimento; elaboração de projeto e licitação de unidade na cidade de Cuiabá para o cumprimento de pena
em regime semiaberto; construção das instalações da Diretoria de Armas e Logística Penitenciária, porém diante a necessidade de
contenção de gastos públicos e redução orçamentária não foi possível o desenvolvimento destas ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

89.960,00

6.118.097,32

6.088.649,04

0,00

6.768,17

161

6.527.585,57

3.827.789,68

128.550,03

0,00

1,97

3,36

248

900.042,97

900.042,97

741.755,94

0,00

82,41

82,41

361

0,00

10.624.043,14

7.132.915,52

0,00

0,00

67,14

647

0,00

8.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.517.588,54

30.069.973,11

14.091.870,53

0,00

187,45

46,86

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos previstos inicialmente na fonte 100 foram suplementando pela SEPLAN no montante de 6.118.097,32 diante a necessidade
de contrapartida nos convênios de construção das unidades penais de Peixoto de Azevedo e Várzea Grande. Sendo empregado quase a
totalidade desta fonte no pagamento das contrapartidas e demais recursos necessários as obras destas unidades.
Os recursos previstos na fonte 161 fora reduzido pela SEPLAN ao montante de 3.827.798,68, sendo empregado valor aquém do disposto
face que algumas ações de construção tais como o CDP de Sapezal e Porto Alegre do Norte tiveram seus convênios não renovados pela
União.
A dotação orçamentária da fonte 248 fora empregada em quase sua totalidade, haja vista a necessidade de aditivos no contrato de
construção do CDP de Peixoto de Azevedo, elevando valor de recursos dispostos ao projeto conforme inicialmente previsto.
A fonte 361 não havia previsão inicial de recursos na Lei Orçamentária Anual 2017, porém, diante a liberação de valores dos convênios
para a construção do CDP cujas obras em execução, sendo empenhado para o pagamento das fases concluídas em 2017, o valor de
7.132.915,52.
Na fonte 647 não fora previsto no PTA/LOA 2017 recursos. Portanto, no decorrer do ano de 2017, fora descontingenciado pelo Governo
Federal recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional a todas as unidades da federação para investimentos e melhorias no Sistema
Penitenciário, sendo o Estado de Mato Grosso beneficiado com o montante direto para investimento na construção de um Centro de
Detenção Provisória no município de Alta Floresta, no valor de 8.600.000,00, cujo projeto encontra-se em análise e aprovação junto ao
Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça.

Capacidade de Execução - COFD:
Em que pese de não conseguir a dotação inicial para execução das obras em andamento para Jovens e Adultos - Várzea Grande e
Peixoto de Azevedo prioritárias desta Secretaria os créditos adicionais ocorreram em tempo hábil.
A dotação disponível na fonte 647 (Recursos de Fundo a Fundo ¿ FUNPEN/DEPEN/MJ para o FUNPEN/SEJUDH/MT). Inclusive os
valores nesta disposta serão empregados na construção do CDP no município de Alta Floresta, cujo projeto encontra-se em fase de
análise e aprovação junto ao DEPEN.
No caso do valor empenhado aquém do previsto final da LOA, deu-se face a não renovação/prorrogação de convênios junto ao Governo
Federal, tais como os dos CDPs de Sapezal e Porto Alegre do Norte.

Alcance do Objetivo Específico:
Face a impossibilidade de conclusão das obras do CDPs de Peixoto de Azevedo e Várzea Grande, não início das obras dos CDPs de
Sapezal e Porto Alegre do Norte diante ao fato da não prorrogação de seus convênios junto ao Governo Federal, impossibilitou a entrega
de novas unidades penais. Assim, não proporcionado a oferta de novas vagas no sistema penitenciário, o qual inclusive diante a situação
da criminalidade e a crescente cultura do encarceramento pela sociedade veio a contribuir ao aumento do deficit de vagas já existente na
realidade penitenciária nacional.

Outros aspectos relevantes:
Torna-se relevante que com a conclusão das obras das unidades penais em execução e sua implantação, aumentara significativamente a
disposição de vagas no sistema penitenciário estadual face a atual população carcerária. Aliando-se a este fato, com a liberação de
valores contingenciados pelo Fundo Penitenciário Nacional (fonte 647) para empregabilidade na construção de novas unidades penais
proporcionará a oferta de novas vagas e conseguinte melhorias nas condições dos cárceres existentes, diante a diminuição de
superlotação nos principais estabelecimentos penais do estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Diante a crise financeira que passa o país principalmente na área prisional, donde o negligenciamento em uma disposição orçamentária
condigna a realidade prisional ao passar dos anos, vem a provocar as mazelas ocorridas no intercárcere, aliado a superlotação diante o
quantitativo de vagas existentes no sistema penitenciário nacional e em nosso cenário estadual. Assim, com um olhar voltado a
disponibilidade de orçamento necessário para a inclusão de novas vagas e, principalmente proporcionando aos recuperandos melhores
acomodações para o cumprimento de suas penas e conseguinte condições para a efetivação no desenvolvimento de programas de
qualificação profissional e educacional, possibilitando a população carcerária postos de trabalhos dentro das unidades, é que atenderemos
ao princípio da imposição penal e segregação do indivíduo de indulé criminosa, ou seja, a ressocialização destes cidadães.

Ação:

4316-Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Melhorar a humanização do Sistema Penitenciário, reestabelecendo vagas interditadas com foco à
Objetivo Específico:
readequação de unidades, buscando uma custódia mais humanizada.
Produto:
Unidade readequada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Eliana da Silva Godoi
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

3,00

REGIÃO III - NORDESTE

2,00

REGIÃO IV - LESTE

1,00

REGIÃO V - SUDESTE

4,00

REGIÃO VI - SUL

6,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

5,00

REGIÃO VIII - OESTE

2,00

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

2,00

REGIÃO X - CENTRO

2,00
Total:

27,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

54,00

Meta Física Ação Realizada

36,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

27,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

75,00

Análise da Meta Física:
Não houve crédito adicional e não houve reformas com o orçamento da Secretaria, foram firmadas parcerias com Conselho da
Comunidade, Poder Judiciária e Sociedade Organizada, juntamente com a utilização de mão de obra dos próprios recuperandos das
unidades atendidas, sendo que o objetivo da ação foram parcialmente alcançados. Segue as regiões que fizeram reformas e ampliação no
ano de 2017:
Região II: CP de Alta Floresta: Realização de pintura em parceria com Conselho da Comunidade; CP de Peixoto de Azevedo: Construído
somente uma garagem para 01 veículo, obra realizada por doações de materiais feitas pela Comunidade local; CDP Feminino de Colíder:
Construção de uma sala de aula, alojamento e refeitório para os servidores ¿ realizada em parceria com Conselho da Comunidade;
Região III: CP de Porto Alegre do Norte: Reforma de duas celas e corredor, construção de um galpão para futuras instalações de um
projeto de costura de tecidos, recursos com o Poder Judiciário e Ministério Público; CP São Félix do Araguaia: Reformas e melhorias, obra
realizada em parceria com Conselho da Comunidade;
Região IV: CP de Canarana: Reforma e melhorias, obra realizada em parceria com Conselho da Comunidade; Região V: CP Feminina de
Rondonópolis: Reformas e melhorias, obra realizada em parceria com o Conselho da Comunidade; CP de Alto Araguaia: Readequação da
sala de aula e sala de corte e costura, reforma e melhorias na unidade, obra realizada em parceria com o Conselho da Comunidade,
Ministério Público e Judiciário; CP Paranatinga: Pintura está realizando em toda a Unidade, recurso do Conselho da Comunidade;
Penitenciária de Rondonópolis: Reformas das celas 07,08 e 09, obra realizada em parceria com Conselho da Comunidade;
Região VI: CP de Chapada dos Guimarães: Reformas e melhorias, obra realizada em parceria com Conselho da Comunidade; CP Santo
Antônio do Leverger: Construção do almoxarifado, biblioteca e banheiro para visitantes, obra em parceria com Conselho da Comunidade;
CP de Nobres: Reformas e melhorias; Recursos: doações de empresas privadas, Prefeitura Municipal, SINDSPEN-MT e Conselho da
Comunidade; CRC: Reformas e Melhorias, recurso da Associação dos Servidores Penitenciários; Penitenciária Feminina Ana Maria do
Couto May: Reforma e construção da Cela Especial; Recursos: Oriundo ASPEFAM/Associação de Servidores da Unidade; Penitenciária
Central do Estado ¿ PCE: Reformas e Melhorias, obra realizada em parceria com Conselho da Comunidade;
Região VII: CP Feminina de Cáceres: Readequação na sala de aula, saúde e educação, pintura, troca de piso, obra realizada em parceria
com Conselho da Comunidade; CP de Comodoro: Reformas e melhorias, recursos foram provenientes do Conselho da Comunidade; CP
de Mirassol D´Oeste: Reformas e melhorias na Unidade, obra realizada em parceria com o Conselho da Comunidade; CP de Pontes e
Lacerda: Reformas e Melhorias, obra realizada em parceria com o Conselho da Comunidade; CP de Vila Bela da Santíssima Trindade:
Construção da serralheria contendo um pequeno barracão ¿ Recurso em parceria com Prefeitura Municipal;
Região VIII: CP Feminina de Tangará da Serra: Construção do alojamento com banheiro dos Agentes e reforma na cozinha, obra realizada
em parceria com o Conselho da Comunidade; CP de Campo Novo Parecis: Reformas e Melhorias, obra realizada em parceria com o
Conselho da Comunidade;
Região IX: CP de Arenápolis: Reformados os pisos dos pátios de banho de sol, pintura em toda unidade e construção da fossa séptica,
obra realizada em parceria com o Conselho da Comunidade; CP Feminina de Nortelândia: Reformas e Melhorias, obra realizada em
parceria com o Conselho da Comunidade;
Região X: CP de Nova Mutum: Reforma no telhado, construção de uma guarita na parte central superior da Unidade, obra realizada em
parceria com Conselho da Comunidade; CP de Sorriso: Reformas e Melhorias, obra realizada em parceria com o Conselho da
Comunidade.
Salienta-se que as obras realizadas nas unidades foram possíveis face a firmação de parcerias e disponibilização de recursos junto a
entidades públicas e privadas, haja vista que os valores dispostos na fonte 100 não foram suficientes a atender as necessidades e quiçá
na contemplação de todos as unidades penais do Estado e tão pouco contemplar ao mínimo das 36 unidades previstas na meta física pós
suplementação de créditos pela SEPLAN. Não

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

222.066,36

357.900,00

357.900,00

0,00

161,17

100,00

647

0,00

23.340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Total

222.066,36

23.697.900,00

357.900,00

0,00

161,17

1,51

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos previstos inicialmente na fonte 100 foram suplementando pela SEPLAN para o montante de 357.900,00 diante a necessidade
de reformas e adequações e todas as 54 unidades penais. Porém, face ao valor ser ínfimo foi prevista a disponibilidade para 36 unidades,
portanto, destas com o valor suplementado foi possível a realização de obras e manutenções de cunho indispensável em apenas 27
unidades, com a contribuição significativa das parecerias realizadas com os Conselhos da Comunidade, Poder Judiciária, Sociedade
Organizada e a utilização de mão de obra dos recuperandos, inclusive carecendo estas das adequações necessárias para o atendimento
das diretrizes penitenciárias nacional e internacional para a humanização do cárcere.
Na fonte 647 não fora previsto no PTA/LOA 2017 recursos. Portanto, no decorrer do ano de 2017, fora descontingenciado pelo Governo
Federal recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional a todas as unidades da federação para investimentos e melhorias no Sistema
Penitenciário, sendo o Estado de Mato Grosso beneficiado com o montante direto para investimentos para a construção, adequação,
ampliação e reformas nas unidades penais e investimentos para a melhoria dos serviços penitenciários. Portanto, do valor vindo do
Governo Federal fora disposto o total de 23.400,000,00, para a ampliação nos números de vagas das unidades penais: Penitenciária de
Sinop (191 novas vagas); CP de Cáceres (191 novas vagas); CP de Várzea Grande (110 novas vagas), cujo projetos encontra-se em
análise e aprovação junto ao Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação disponível na fontes 100 não foi o suficiente para atender na plenitude as carências de reformas, manutenções e adequações
nas unidades penais visando a humanização e melhoria na custódia dos recuperandos. Portanto, as obras realizadas nas 27 unidade
penais só foi possíveis através de parecerias com os Conselhos da Comunidade, Poder Judiciária e Sociedade Organizada, juntamente
com a utilização de mão de obra dos próprios recuperandos das unidades atendidas. E os recursos oriundos de convênios de valores
contingenciados junto ao Fundo Penitenciário Nacional, como o valor previsto na fonte 647 (Recursos de Fundo a Fundo ¿
FUNPEN/DEPEN/MJ para o FUNPEN/SEJUDH/MT). Inclusive os valores nesta disposta serão empregados na ampliação de vagas na
Penitenciária de Sinop, CP de Cáceres e CP de Várzea Grande, cujo projeto encontra-se em fase de análise e aprovação junto ao
DEPEN. Essa demanda não recebeu crédito adicional, sendo que os objetivos específicos foram parcialmente alcançados.

Alcance do Objetivo Específico:
Face a impossibilidade da realização de obras e adequações das unidades penais existentes, a custódia dos recuperandos não ocorre na
plenitude da humanização necessária no intercárcere. Assim, não proporcionado melhorias na segregação dos indivíduos e não
atendendo o caráter ressocializador do instituto da pena, visto que a segregação de indivíduos em condições quase sub-humanas face a
estrutura prisional de nossas unidades, as quais em sua maioria carecem de readequações estruturais visando atender as normas
nacionais e internacionais na área da política penitenciária, portando, não sendo possível o atendimento pleno do objeto específico.

Outros aspectos relevantes:
Torna-se relevante a disponibilidade de valores condignos as necessidades para a execução de obras de adequações, reformas e
manutenção das unidades penais do estado, visando a conseguinte humanização do sistema penitenciário. Aliando-se a este fato, com a
liberação de valores contingenciados pelo Fundo Penitenciário Nacional (fonte 647) para empregabilidade na construção de novas
unidades penais, reforma e adequações das já existentes proporcionará a oferta de novas vagas e conseguinte melhorias nas condições
dos cárceres existentes, diante a diminuição da superlotação nos principais estabelecimentos penais do estado em face a total
humanização do Sistema Penitenciário Estadual.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Visando humanizar o atendimento aos indivíduos sob custódia estatal (recuperandos) se faz necessário a disposição de dotação
orçamentária condigna a realidade vivenciada em nossas prisões, as quais em sua maioria carecem de reformas e adequações para
atenderem o mínimo das recomendações e legislações nacionais e dos organismos internacionais voltados a seara prisional. O que
somente será possível com a elevação dos valores dispostos a ação para que possamos efetivar as reformas e adequações necessárias a
devolver a operacionalidade e segurança das nossas unidades penais, as quais passarão a operar dentro das diretrizes da política
penitenciária nacional e internacional, conseguintemente humanizando nossas prisões e devolvendo a sociedade um cidadão, que ousou
transgredir as normas de comportamento por esta imposta, devidamente ressocializado ao convívio social, pois assim, atenderemos o
verdadeiro papel do instituto da pena, ou seja, a ressocialização e não apenas a segregação do indivíduo do meio social ao qual convive.

Ação:

4490-Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Prover de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários e
Objetivo Específico:
orientadores das unidades Penitenciárias e Socioeducativos.
Produto:
Alimentação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Paulo Alexandre de Jesus Gomes da Silva
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Observa-se que foi fornecida alimentação dentro da quantidade aos recuperandos, adolescentes em conflito com a lei, servidores
plantonistas do sistema penitenciário e socioeducativo de todo o Estado, totalizando 61 (sessenta e um) unidades prisionais e (06) seis
unidades socioeducativas.
Ressalta-se que o papel desta Coordenadoria além de controlar o fornecimento de alimentação pronta, deve-se também fiscalizar as
questões de segurança a alimentar.
Sendo assim é necessário realizar deslocamento in loco onde há fornecimento, e para tal necessita de mais meios, sendo estes diárias e
transporte.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

23.282.042,98

53.602.757,79

53.047.257,93

0,00

227,85

98,96

240

0,00

1.166.782,47

1.166.782,47

0,00

0,00

100,00

248

27.406.266,97

27.866.105,97

27.742.625,21

0,00

101,23

99,56

50.688.309,95

82.635.646,23

81.956.665,61

0,00

161,69

99,18

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar de o Planejamento do PPD demonstrar que houve um ótimo desempenho (120,01%), tal fato não pode prosperar, uma vez que na
data de hoje, 03/01/2017, ainda há falta de orçamento para os alimentos fornecidos em outubro, novembro e dezembro, necessitando
ainda empenhar aproximadamente R$ 20 milhões.
Desta forma, é possível concluir que o teto disponibilizado para esta SEJUDH, mais uma vez foi inferior ao necessário.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve suplementação no valor de R$ 17.960.728,77 na fonte 100, e 1.166,47 na fonte 248, entretanto, os valor total ainda não reflete a
realidade
necessária, o que pode incorrer em ineficiência da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos foram alcançados parcialmente, visto que o orçamento disponibilizado ainda não é o adequado, gerando insatisfação por
parte dos fornecedores de alimentação, uma vez que já forneceram a alimentação às unidades prisionais e socioeducativas, sendo que a
não emissão das notas de empenho geram atrasos nos pagamentos, devido a impossibilidade de solicitar as notas fiscais.

Outros aspectos relevantes:
A não disponibilização de orçamento necessário, afeta negativamente o fornecimento de alimentação, tendo em vista que, além de gerar
atrasos nos pagamentos como já mencionado anteriormente, não permite que seja liberado de diárias, impossibilitando a fiscalização das
empresas contratadas "in loco" pela equipe técnica de Nutricionistas desta SEJUDH. Apesar de existe um fiscal de contrato nomeado por
meio de Portaria, este servidor não é capacitado para avaliar as instalações das cozinhas, e além disso, é uma atividade privativa do
profissional Nutricionista. Além disso, este profissional avalia a qualidade da refeição fornecida, ou seja, é imprescindível incremento no
orçamento, no afã de garantir a qualidade no fornecimento e alimentação, bem como a ordem das unidades prisionais e socioeducativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Adequar o orçamento anual para despesa com alimentação, com o fito de garantir o fornecimento de forma plena, para que o objetivo
específico seja alcançado em sua totalidade.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
Finalístico
Humanização do Sistema Penitenciário mitigada, causando prejuízo à reinserção social.
Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.
Reeducandos(as) e servidores (as) do sistema penitencário
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Clarindo Alves de Castro - Cel pm

INDICADORES
Descrição
Taxa de cobertura de Equipe de Saúde no Sistema
Penitenciário do estado de Mato Grosso

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

52,00

96,00

35,71

30/12/2017

Anual

Percentual

8,80

9,40

1,72

30/12/2017

Anual

Percentual

55,00

100,00

33,27

31/12/2017

Anual

Percentual

3,50

5,00

4,14

30/12/2017

Fonte: SEJUDH/Ger.de Saúde/Ger.de Int
Percentual de recuperandos em cursos profissionalizantes no
ano
Fonte: Relatórios produzidos pela FUNAC
Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por
Agente (R/A) adequada
Fonte: Mapa populacional penitenciário e Lotacionograma
Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho
formal realizado pela FUNAC
Fonte: FUNAC

Análise de Indicadores do Programa:
Indicador 1117:Os cursos demandados pelo PRONATEC para o exercício teve vagas solicitadas, porém sem possibilidade de execução
devido ao contingenciamento do Ministério da Justiça - demandante nacional. Em relação às vagas do SENAR e SENAI foram vetadas
devido a limitação dos gastos das instituições privadas, o que impossibilitou a implantação dos crusos demandados pela FUNAC.
Indicador 1115: A inserção de recuperandos no mercado de trabalho poderia ter números mais expressivos, porém devido a dificuldade em
ter à disposição tornozeleiras eletrônicas, bem como a dificuldade na disponibilidade de recuperandos qualificados e aptos para o trabalho
estra-muros colaboraram para dificuldade enfrentada para dispor de maior número de recuperandos inseridos nos locais de trabalho.
Indicador 1030: A implementação da Política de Saúde no Sistema Penitenciário (PNAISP) com a respectiva adesão dos municípios em
2017 não ocorreu em função dos municípios não aceitarem as condições descritas na Portaria conjunta MS e MJ no 01 de 2014. A Política
foi apresentada aos gestores na reunião de COSEMS por duas vezes, sendo a primeira no dia 10 de maio no auditório do Tribunal de
Contas e a segunda no dia 08/11/2017 no auditório do Hotel Holiday Inn, e não foi aceita pelo pleno nas duas reuniões, porém ficou
declarado de autonomia de cada município para aderir tendo em vista que a Política de Saúde no Sistema Penitenciário (PNAISP) é
facultativo ao município.
Indicador 1116: O número de Agentes Penitenciários não sofreu alteração desde o exercício anterior, haja vista que encontramos em fase
de convocação para entrega de documentos dos aprovados do último certame realizado. Bem como, salientamos que o processo de
jornada voluntária será retomado, o que poderá melhorar o indicador neste exercício.

Execução:
Quanto ao PPD em 140,1% e COFD em 80% ressaltamos que as ações previstas no PTA não foram executados por indisponibilidade
financeira e orçamentária, devido à contingenciamentos, atendendo de forma parcial a manutenção das necessidades básicas das
unidades penais (alimentação, serviços de limpeza fossa, materiais de higiene e limpeza, etc). Entretanto, oportuno mencionar que através
de parcerias com o Poder Judiciário, OAB, Conselho da Comunidade local, entre outros; foi possível realizar em algumas unidades
penitenciárias do Estado pequenas reformas e reparos - à exemplo da Cadeia Pública de Vila Rica, convênio de repasse no valor de R$
350.000,00 à Prefeitura Municipal para execução do projeto. Insta salientar que os recursos oriundos do FUNPEN possibilitaram a previsão
de construção de uma unidade prisional em Alta Floresta.

Resultados:
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O Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso conta com 55 unidades prisionais, custodiando atualmente um pouco mais 11.028
recuperandos, num déficit de 4928 vagas (fonte: SAAP/DIPEN/Estatística). A partir dos dados apresentados constata-se que o valor
empenhado foi aquém das necessidades do Sistema Penitenciário, uma vez que só o valor da alimentação fornecida aos reclusos e
servidores retém grande percentual do orçamento destinado à manutenção do Sistema Penitenciário. Fora descontingenciado pelo
Governo Federal recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) à todas as unidades da federação para investimentos e
melhorias no Sistema Penitenciário, sendo o Estado de Mato Grosso beneficiado com o montante direto para investimento na construção
de um Centro de Detenção Provisória no município de Alta Floresta, no valor de 8.600.000,00, cujo projeto encontra-se em análise e
aprovação junto ao Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça.
No que tange a saúde no Sistema Penitenciário, ocorreu a implantação do Sistema de Regulação SISREG nas unidades prisionais de
Cuiabá, os profissionais de Saúde do Sistema Prisional foram capacitados pela Secretaria Municipal de Saúde e com isso o Sistema que
permite o controle e regulação dos ambulatoriais especializados no nível Municipal e Estadual. No mais, a implementação da Política de
Saúde no Sistema Penitenciário (PNAISP) com a respectiva adesão dos municípios em 2017 não ocorreu em função dos municípios não
aceitarem as condições descritas na Portaria conjunta MS e MJ nº 01 de 2014.
No que concerne a Escola Penitenciária, 1885 servidores foram capacitados e habilitados nos diversos eventos promovidos pela Escola
Penitenciária, dos quais citamos: 7º Encontro de Diretores; II Fórum de Políticas sobre drogas (Supod), Nivelamento Operacional com
servidores do SOE; Ciclo de Palestras: Desenvolvimento Pessoal; Palestra: Qualidade de vida para os servidores (sindicato); Curso de
Aperfeiçoamento em técnicas operacionais para
profissionais do setor de ações de socioeducativas.; Curso de Informática Básico (40 hs); PAD para Unidades Prisionais; Encontro de
Assistentes Sociais; Curso de Cinotecnia; Curso de Padronização em Procedimentos Operacionais; Direção Defensiva; Palestra:
Desenvolvimento Humano para Reeducandos- Mirassol do
Oeste; Curso de Inteligência Básico, Realinhamento Operacional em Sinop e Rondonópolis e Relações Interpessoais e Gestão de
Pessoas.
Ademais, visando maior segurança tanto dos reclusos quanto dos profissionais do SISPEN se faz necessária a aquisição de diversos
equipamento eletrônicos, tais como scanner corporal, sistema CFTV, bloqueador de celular, entre outros, já previsto no PTA, entretanto,
em razão do contingenciamento e indisponibilidade financeira ainda não foi possível realizar a aquisição.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : A dotação disponibilizada para o sistema durante o ano de 2017 foi aquém de nossas necessidades.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Com a finalidade de se executar as metas previstas no PTA recomenda-se ampliação do teto orçamentário. Recomenda-se, ainda, que o
teto orçamentário seja acrescido com base no valor da suplementação do exercício anterior, ou seja, somar a dotação suplementada ao
valor do orçamento anual.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

4347-Ressocialização dos reeducandos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
2017
Atividade
18201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade através da profissionalização, oportunidade
Objetivo Específico:
de trabalho, e assistência às famílias.
Produto:
Reeducando atendido
Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Cintia Nara Selhorst

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.226,00
Total:

1.226,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.500,00

Meta Física Ação Realizada

1.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.226,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

81,73

81,73

Análise da Meta Física:
A ação foi dividida em duas frentes, uma voltada para o atendimento dos recuperandos e outra objetivando modernizar o sistema de TI da
FUNAC.
Com relação aos atendimentos, planejamos atender 1.500 recuperandos no ano de 2017 com a prestação dos seguintes serviços:
Confeccionar documentação; Atendimento de avaliação preliminar e classificação; Inserção no mercado de trabalho; Curso de
capacitação; Matrícula no ensino fundamental e médio; Abertura de contas correntes bancárias.
Do planejado para 2017 conseguimos realizar 1226, assim: Confecção de 35 documentos pessoais (RG,CPF e CTPS); Abertura de 100
contas correntes bancárias; Regularização documental de 139 recuperandos pré-selecionados na unidade de ensino; Inserção de 148
recuperandos no ensino formal; Inserção de 190 recuperandos em cursos profissionalizantes; Acompanhamento e monitoramento de 155
recuperandos em cursos profissionalizantes; Inserção de 2 recuperandos em atividades culturais e educativas. A FUNAC possibilitou que
dois recuperandos participassem do Grupo Teatral Cena Onze; Inserção de 457 novos recuperandos no mercado de trabalho, sendo que
em dezembro de 2017 contamos com 688 recuperandos trabalhando.
Apesar das restrições orçamentárias do ano de 2017, os atendimentos planejados foram realizados dentro do esperado e conseguimos
cumprir 82% do previsto.
De outro modo, com relação a modernização do sistema de TI é importante fazer as seguintes explicações:
1.Em decorrência da urgência na modernização do sistema de TI, mesmo com a dotação insuficiente disponibilizada, planejamos tarefas
dependentes de suplementação no decorrer do ano de 2017;
2.A dotação inicial disponibilizada para cumprir com a modernização de TI foi de R$ 6.325,30, valor muito aquém do necessário para
cumprir com a subação;
3.Em meados de Abril/2017 a FUNAC conseguiu suplementação da qual R$ 77.606,62 seriam destinados aos investimentos em TI.
Todavia, quando da execução e após já ter sido realizado o PED/EMPENHO, não foi disponibilizado concessão pela SEFAZ o que
impossibilitou o empenho e, por conseguinte, frustrou a execução;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.246,60

112.296,60

12.060,00

0,00

59,57

10,74

20.246,60

112.296,60

12.060,00

0,00

59,57

10,74

Capacidade de Planejamento - PPD:
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A deficiência apontada na régua de PPD é decorrente da insuficiência de teto de dotação disponibilizado pela SEPLAN o qual obrigou a
FUNAC a priorizar suas ações essenciais, e, a impossibilidade de empenharmos a suplementação conseguida. Reiteramos que em
meados de Abril/2017 a FUNAC conseguiu suplementação da qual R$ 77.606,62 seriam destinados aos investimentos em TI. Todavia,
quando da execução e após já ter sido realizado o PED/EMPENHO, não foi disponibilizado concessão pela SEFAZ o que impossibilitou o
empenho e, por conseguinte, frustrou a execução.
Com efeito, como já explicado na análise da meta física, na elaboração do PTA/LOA 2017 já prevíamos a necessidade de suplementação
em decorrência do montante de teto distribuído pelos órgão centrais. A análise deverá ser interpretada considerando que as áreas
finalísticas não participam da distribuição do teto e, por cautela, tem que fazer a previsão de ações com dotação insuficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Nossa execução foi altamente deficiente em decorrência da impossibilidade, não disponibilização de concessão pela SEFAZ, de realizar os
empenhos de investimentos.

Alcance do Objetivo Específico:
Nosso objetivo específico foi alcançado no que tange às ações de atendimento ao recuperando. Todavia, a falta de investimento em TI já
está afetando às atividades da FUNAC e essa situação poderá se agravar no ano de 2018.

Outros aspectos relevantes:
É relevante destacar a urgência em melhorar o sistema de TI da FUNAC, pois caso não ocorra melhorais no sistema corremos o risco de
impossibilitarmos o desenvolvimentos das atividades da FUNAC.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que a distribuição do teto pelos órgãos centrais sejam realizados com a participação das unidades finalísticas,
possibilitando que a priorização das ações essenciais no Estado ocorra de forma integrada e aponte as reais ações essênciais.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Finalístico
Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Marcos Roberto Sovinski

INDICADORES
Descrição
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas
de Cidadania

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Mensal

Unidade

150.000,00

210.000,00

Anual

Percentual

5,00

15,00

Anual

Percentual

7,00

5,00

Mensal

Percentual

40,00

75,00

7,00

20/12/2017

Mensal

Percentual

75,00

80,00

76,00

20/12/2017

Anual

Unidade

98.617,00

425.050,00

70.610,00

20/12/2017

Anual

Percentual

3,00

2,30

Fonte: Relatório Interno
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram
empreendedoras
Fonte: Relatório Interno
Percentual da população em situação de pobreza
Fonte: IPEA/PNAD/IBGE
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho
pelo SINE
Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo
Fonte: Relatório Interno
Intermediacao de mão-de-obra
Fonte: Setas
Percentual da população em situação de extrema pobreza
Fonte: PNAD/IBGE

Análise de Indicadores do Programa:
O Resultado do Percentual da População em situação de Pobreza medido pelo IBGE/PNAD não foi publicado até o momento.
Na Intermediação de mão de obra o cenário econômico, com o fechamento de várias empresas, não propiciou o atingimento da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

3.767.151,89

3.671.151,89

3.131.903,69

17.057,82

83,14

85,71

103

7.502.258,09

3.884.758,35

0,00

103.758,09

0,00

0,00

161

2.936.975,48

2.302.890,83

70.463,05

0,00

2,40

3,06

172

33.467.504,70

22.278.876,45

16.853.965,20

745.258,63

50,36

78,27

240

119.559,14

119.559,14

5.034,92

97.230,17

4,21

22,55

262

294,91

294,91

0,00

0,00

0,00

0,00

268

2.219.737,26

2.890.234,63

731.645,46

240.000,00

32,96

27,61

361

0,00

2.361.086,41

669.332,00

0,00

0,00

28,35

372

0,00

52.419,72

0,00

0,00

0,00

0,00

640

0,00

131.423,55

71.259,14

0,00

0,00

54,22

662

0,00

1.680,51

1.680,51

0,00

0,00

100,00
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668
Total

0,00

3.739.887,30

2.283.831,39

0,00

0,00

61,07

50.013.481,47

41.434.263,69

23.819.115,36

1.203.304,71

47,63

59,21

Execução:
Coordenar a política de proteção social de governo e com isso fortalecer, em âmbito estadual, o sistema nacional de garantia de direitos
em um estado que se remodela a modernidade que acompanha os negócios do agro, de expressões planetária, e grande alimentador da
fonte geradora de prosperidade econômica em Mato Grosso deste presente, que assegura incrementos positivos e continuados,
anualmente, ao produto econômico total do estado; e que também, no contrário, se soçobra em territórios que representam 80% do estado
em estagnação econômica e quase subsistentes de uma matriz econômica incapaz de gerar excedentes, é o constante desafio da SETAS
por meio das ações componentes do programa governamental Mato Grosso Equitativo e Inclusivo': oportunizar que os elementos
geradores de prosperidade cheguem, de maneira equânime, a todo cidadão mato-grossense.

Em 2017 os mato-grossenses que demandam políticas públicas para exercício da sua cidadania somam 37% da população do estado, e
desses 38% recebem benefício financeiro do poder público para superação da extrema pobreza e garantia de um patamar mínimo de
existência. Dentre os que possuem rendimentos do trabalho, em 110 mil domicílios as famílias vivem com rendimento médio mensal por
pessoa de até ¼ de salário mínimo, e 37% das pessoas em ocupação produtiva estão em situação de conta própria do trabalho principal.
Tal cenário por si só já exige maciça presença do poder de estado na manutenção das proteções e na equalização das desigualdades
sociais.
Nesta gestão espera-se que em 2018 todo cidadão mato-grossense esteja na plenitude do exercício do seu protagonismo, seja por sua
iniciativa pessoal, ou ter assegurado pelo Poder Público, o seu direito social a uma vida de qualidade e prosperidade.

Resultados:
Visando ampliar a capacidade de proteção social nos municípios, foram capacitados 1.244 (25%) trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social-SUAS nos municípios, e estão em oferta ainda mais 1.597 vagas de capacitação presencial de caráter formativo.
Empreendeu-se ainda uma maior presença do estado nos municípios na busca de apoia-los tecnicamente nas suas funções institucionais
do SUAS, com isso, todos os dias, pelo menos em um município de Mato Grosso, é possível ver uma viatura com o timbre da SETAS
circulando na cidade com técnicos de referência na efetiva prestação de apoio técnico.
Estabelecendo uma forte vinculação direta com o cidadão foi empreendida uma operação de cidadania a povos tradicionais, somos o
estado da federação com o maior numero de Povos Indígenas, com entrega de 1.032 documentos de Registro Civil, para que nenhum
mato-grossense seja deixado para depois dos atuais processos de desenvolvimento, ou que seja excluído do exercício do direito a sua
cidadania no estado.

Neste objeto, atender o cidadão de forma indistinta, a SETAS chega anualmente a uma média de 200 mil atendimentos a 80 mil matogrossenses desde 2015, excluídas as estatísticas de atendimento das Unidades de Atendimento direto ao Cidadão, os Ganhas Tempo de
Cuiabá e Várzea grande que juntos geram em média 75 mil atendimento ao mês.

Ainda na atenção direta ao cidadão foram ofertadas em média 400 refeições ao dia na capital do estado, a preços simbólicos, como um
atrator ao exercício pleno de cidadania. Esse mote que presente em qualquer ação e governo, em especial os eventos que geram grande
movimentação de público, como aos Autos da Paixão, por exemplo, onde as 30 mil pessoas que assistem ao mega espetáculo que reúne
arte e fé, não conseguem ver os mais de 500 trabalhadores, pessoas em regime socioeducativo, mulheres com direitos violados por
violência doméstica, egressos do sistema prisional que recebem uma nova oportunidade para seguir o curso de suas vidas.

Foi empreendida além da ação direta, articulações entre atores e agentes do mundo do trabalho em 28 municípios por meio de 30
unidades de atendimento do SINE, responsável pela intermediação de 7% das vagas de admissões em todo o estado, mas o que se
considera para este intento é que os 60 mil trabalhadores que em média anual em tempos de desemprego procuram colocação no mundo
do trabalho, o público alvo do SINE são as pessoas em situação de trabalho precário e os cerca de 120 mil trabalhadores que todo ano
procuram o SINE para reclamar o direito social do trabalho pelo seguro desemprego.

Estas cenas que parecem ser fragmentos operacionais de ações diretas ou apoiamentos institucionais que conduzem o mato-grossense
mais necessitado da presença do estado em sua vida para superação de fenômenos que o tornam mais vulnerável ao direito violado, em
2017 recebe reforço de uma estratégia de trabalho que na Administração Pública se denomina Pró-Família, hoje atendendo diretamente
um público médio de 85.000 pessoas em 13 mil famílias de um público onde 91% são lares domiciliados por mães com filhos em idade de
0 a 4 anos e de jovens que juntos estima-se pelo menos 56% das pessoas situadas na fronteira entre a vulnerabilidade social e o direito
violado.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2295-Inclusão social para a cidadania

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania
Atendimento realizado
Unidade
Alda Teresa Attilio Rodrigues de Castro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20.000,00
Total:

20.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20.000,00

Meta Física Ação Realizada

20.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada com a realização das principais ações descritas abaixo:
Espetáculo Auto da Paixão de Cristo - Uma ação que visa enaltecer a cultura, e a religiosidade do povo mato-grossense, oferecendo um
entretenimento acessível a toda a população, mas principalmente de trabalhar com a inclusão socioprodutiva da população em situação de
vulnerabilidade e risco social no envolvimento direto no evento. Contemplando um projeto inovador, pois demanda a contratação de
pessoas em situação de grande vulnerabilidade social e de extrema pobreza, estando direta e indiretamente envolvidos no Projeto, tais
como, 40% das pessoas envolvidas na encenação teatral, 30% na construção da cidade cenográfica, 15% na feira gastronômica e 15% na
feira de artesanato. Foram criados 650 empregos diretos e mais 650 indiretos. Tendo um público de aproximadamente 80 mil pessoas no
período do Espetáculo.
Erradicação do Sub-Registro Civil dos Povos Indígenas de Fronteira Internacional (Convênio Federal/ Secretaria Nacional de Direitos
Humanos (SDH) - Projeto que prevê o acesso ao Registro Civil de Nascimento (RCN) e Documentação Básica, (DB), prioritariamente pela
população indígena, residente na fronteira internacional, Brasil e Bolívia, dentro do estado, além de populações indígenas em municípios
pontuais onde se identificam percentuais elevados de pessoas sem registro civil e documentação básica, sendo ações essenciais para o
exercício efetivo de cidadania. Foram realizadas em 04 municípios e 1.032 pessoas atendidas.
Ações Integradas de Cidadania/Caravana da Transformação - é um conjunto de atividades em parceria com diversos entes
governamentais e não governamentais com o objetivo de levar às comunidades de alta vulnerabilidade social do Estado o acesso à
documentação básica e serviços, como: a) Emissão de 2ª via da Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito; b) 1ª e 2ª via de Carteira de
Trabalho; c) Emissão de Hipossuficiência para retirada de 2ª via da Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito; d) Solicitação de CPF cadastro de pessoa física; e) Palestras educativas sobre o Trânsito e Direitos de Cidadania/DETRAN; f) Triagem dos atendimentos para
evitar filas desnecessárias; g) Palestras de educação para o consumo pelo PROCON; h) Fotografia 3x4 para emissão de documentos; i)
Fotocópias; j) Plastificação de Documentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.189.645,38

2.773.645,38

2.610.118,89

17.057,82

119,20

103

938.092,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161

0,00

265.915,35

70.463,05

0,00

0,00

26,50

172

1.302.060,00

467.509,48

457.530,03

0,00

35,14

97,87

361

0,00

1.461.086,41

669.332,00

0,00

0,00

45,81

4.429.798,20

4.968.156,62

3.807.443,97

17.057,82

85,95

76,90

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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94,69

Estado de Mato Grosso
O desempenho (bom de 90,82%) nesta ação foi em virtude da utilização dos recursos para atendimento aos eventos das ações
integradas de cidadania e da caravana da transformação. São ações rotineiras que atenderam milhares de pessoas no Estado.
Porém, recursos tiveram de ser remanejados para atendimento de outras demandas prioritárias de governo em virtude de anulações
realizadas pela SEPLAN. Diante disso não foram atendidas outras atividades da ação.
Esta ação atendeu a emenda Parlamentar.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes para o cumprimento da Subação 1 - Realização de atividades integradas de
Cidadania (Ações Integradas de Cidadania/Caravana da Transformação), considerada a prioritária para esta ação, após o crédito
adicional. As parcerias com a sociedade civil organizada tem proporcionado substancial economicidade de uma forma geral (Ações
Integradas de Cidadania/Caravana da Transformação). A parceria com as Prefeituras proporcionam ganhos nos dois sentidos, pois elas
também são diretamente beneficiadas com realização do evento.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante das metas estipuladas pela ação, ressaltamos a Subação 1 - Realização de atividades integradas de Cidadania (Ações Integradas
de Cidadania/Caravana da Transformação) que é considerada de baixo investimento por atendimento Realizado, é possível pelas
parcerias realizadas, atendeu os objetivos da ação. Mesmo com déficit orçamentário os objetivos da ação foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2298-Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao
Cidadão

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão
Unidade implantada/ modernizada
Unidade
Alda Teresa Attilio Rodrigues de Castro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

9,00

Meta Física Ação Realizada

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

22,22

66,67

Análise da Meta Física:
Unidade de Atendimento Integrado ao Cidadão Ganha Tempo: Prestação de serviços ao cidadão, reunindo, num mesmo espaço físico
com variados serviços em parcerias com órgãos públicos e empresas privadas para atender à população em geral.
Foram realizadas, aproximadamente 900.000 atendimentos em 2017 nas unidades de Cuiabá e Várzea Grande.
A meta física não foi concluída devido as anulações promovidas em detrimento as ações prioritárias de Governo. A complementação foi
reprogramada em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado
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Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
103

5.150.407,65

3.711.907,91

0,00

0,00

0,00

0,00

172

938.000,00

790.769,24

774.603,09

0,00

82,58

97,96

240

Total

105.871,57

105.871,57

0,00

96.819,55

0,00

0,00

6.194.279,22

4.608.548,72

774.603,09

96.819,55

12,51

17,17

Capacidade de Planejamento - PPD:
A baixa execução (altamente deficiente) nesta ação foi em virtude dos recursos tiveram de ser remanejados para atendimento de outras
demandas prioritárias de governo em virtude de anulações realizadas pela SEPLAN. Os recursos orçamentários foram suficientes,
somente, para a manutenção dos já existentes.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários e financeiros, após crédito adicional, não foram suficientes para o cumprimento das metas estipuladas para a
ação. As metas foram reprogramadas para 2018. Com os recursos disponíveis foi possível apenas a manutenção das duas unidades
existentes. Ressaltamos que apesar dos recursos insuficientes as duas unidades fizeram aproximadamente 900.000 atendimento.

Alcance do Objetivo Específico:
Em Cuiabá e Várzea Grande as despesas de custeio e investimentos realizadas foram para manutenção de condicionadores de ar,
limpeza, reformas de materiais permanentes e demais materiais de consumo para expediente. Sendo sua razão medida pela relação do
total dos recursos aplicados no período pelo número de atendimentos realizados, obtendo um valor de R$ 0,92 (noventa e dois centavos)
por atendimento, aproximadamente. Um valor relativamente baixo comparado à proporção de serviços prestados à população.
Diante do objetivo específico estipulado pelo projeto e do contingenciamento dos recursos consideramos que o objetivo foi atendido no
local onde as ações foram realizadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2526-Emprega Rede

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação
Objetivo Específico:
profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam
atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.
Produto:
Pessoa atendida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

626,00
Total:

626,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1.500,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

626,00

41,73

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
41,73

Análise da Meta Física:
A ação não pôde ser realizado totalmente devido as anulações orçamentária para outras ações prioritárias de governo que resultou na
realização em 41,73% (deficiente) da meta prevista.
Foram 156 pessoas qualificadas e disponibilizadas 470 vagas em cursos de qualificação profissional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

330.000,00

218.141,46

163.012,76

0,00

49,40

74,73

330.000,00

218.141,46

163.012,76

0,00

49,40

74,73

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho (deficiente 52,36%) nesta ação foi em virtude dos recursos serem remanejados para atendimento de outras demandas
prioritárias de governo motivando as anulações realizadas pela SEPLAN. Diante disso não foram atendidas outras atividades da ação.
A meta da ação não pôde ser totalmente realizado, pois houve anulação e contingenciamento. Após credito adicional obteve-se um
COFD de 77,61%. Os excessos de interferências tem prejudicado o planejamento e interferindo negativamente na entrega do produto final.

Capacidade de Execução - COFD:
A meta da ação não pôde ser totalmente realizado, pois houve anulação e contingenciamento. Após credito adicional obteve-se um
COFD de 77,61%, porém a execução financeira não foi realizada no momento certo.

Alcance do Objetivo Específico:
A deficiência na execução orçamentária limitou a execução total da ação. Porém, considerando o objetivo da ação e do momento de crise
de emprego atual ela foi parcialmente atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

2528-Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do
servidor

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que
Objetivo Específico:
visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.
Produto:
Servidor atendido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marcos Roberto Sovinski

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

470,00
Total:

470,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
470,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

470,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

470,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atingida com a realização dos eventos: Dia das Mães, da Mulher, dos Pais, do Servidor Público, capacitações em parceria
com SEGES/Escola de Governo e Ginastica Laboral. Foram atendidas todas as unidades da SETAS e seus 470 servidores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

303.868,00

9.999,00

9.999,00

0,00

3,29

100,00

303.868,00

9.999,00

9.999,00

0,00

3,29

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A baixa execução (altamente deficiente) nesta ação foi em virtude dos recursos tiveram de ser remanejados para atendimento de outras
demandas prioritárias de governo em virtude de anulações realizadas pela SEPLAN

Capacidade de Execução - COFD:
Foram realizadas apenas eventos de baixo investimentos atendendo a todos os servidores. A parceria com as secretarias de governo
foram fundamentais nos eventos realizados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado com êxito, pois realizou dentro do possível as atividades que atenderam todas as unidades da
Secretaria. Porém, a qualidade de vida dos servidores poderia ter sido aumentada e como consequência a melhora do clima
organizacional e a maior produtividade da equipe.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3000-Manutenção de apoio às demandas da sociedade

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Projeto
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública
Pessoa atendida
Unidade
Alda Teresa Attilio Rodrigues de Castro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

13.000,00
Total:

13.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
400,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

400,00

13.000,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
3.250,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
3.250,00

Estado de Mato Grosso
As subações não foram totalmente realizadas devido as anulações orçamentária para outras ações prioritárias de governo. Porém, a meta
física de atendimento superou em muito a meta estabelecida para a ação, que no planejamento foi previsto o atendimento as entidades
sem fins lucrativos e casos emergenciais de extrema necessidade, conforme o objetivo da ação. Com a implantação do PRO-FAMILIA,
contempla o objetivo da ação, e atende as famílias em extrema vulnerabilidade economia e social ocorreu o aumento considerável da
meta física. Em ocorrendo a execução orçamentária e financeira as metas serão executadas em 2018.
O Objetivo Específico da ação é: Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública.
Criado pela LEI º 10.523, o Programa Pró-Família, destinado a ações de transferência de renda com condicionalidades. Têm, dentre outros
objetivos: I - promover segurança de rendimentos e melhoria de qualidade de vida da família beneficiária. Considera-se beneficiário do
Programa, dentre outras: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza: as famílias com renda mensal per capita de até 1/3 (um
terço) do salário mínimo.
O Programa abrangerá todos os municípios do Estado de Mato Grosso e terá por finalidade reduzir as desigualdades sociais, mediante
ações de promoção da cidadania, bem como inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de situações de
pobreza e risco social.
Em 2017 participaram do Programa 100 municípios e foram beneficiadas mais de 13.000 famílias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

800.000,00

430.000,00

400.000,00

0,00

50,00

93,02

172

9.747.763,37

5.836.506,32

4.557.786,44

0,00

46,76

78,09

361

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.547.763,37

7.166.506,32

4.957.786,44

0,00

47,00

69,18

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho (deficiente 47,00%) nesta ação foi em virtude dos recursos serem remanejados para atendimento de outras demandas
prioritárias de governo e de anulações realizadas pela SEPLAN. Diante disso não foram atendidas outras atividades da ação.
Esta ação atendeu a emenda Parlamentar.

Capacidade de Execução - COFD:
A meta da ação não pôde ser totalmente realizado, pois houve anulação e contingenciamento. O que justifica um COFD de 69,18%. Em
ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
A deficiência na execução orçamentária limitou a execução total da ação. Porém, considerando o objetivo da ação ela foi plenamente
atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3353-Ampliação da Rede de Atendimento SINE

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Projeto
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.
Pessoa atendida
Unidade
Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA
Região de PLanejamento
ESTADO

Meta
212.000,00
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Total:

212.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

215.000,00

Meta Física Ação Realizada

215.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

212.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

98,60

98,60

Análise da Meta Física:
A meta da ação foi realizada de acordo com as informações do Sistema Nacional de Emprego/SINE, com total de mais de 212.000
atendimentos em toda a rede do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

2.936.975,48

2.036.975,48

0,00

0,00

0,00

0,00

172

19.980,00

19.881,66

19.743,50

0,00

98,82

99,31

2.956.955,48

2.056.857,14

19.743,50

0,00

0,67

0,96

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho (altamente deficiente 0,67%) nesta ação foi em virtude da não realização dos Recursos da FTE 161. Mesmo com a
ausência da FTE 161 os postos do SINE em todo o Estado não deixaram prestar atendimento ao cidadão. As despesas foram assumidas
pelo Programa 036 Gestão SETAS e em parceria com as Prefeituras Municipais.

Capacidade de Execução - COFD:
A não realização da FTE 161 obrigou a proceder ajustes inicialmente previstos no planejamento orçamentário do Programa 036 Gestão
SETAS para acomodar novas despesas.

Alcance do Objetivo Específico:
A deficiência na execução orçamentária não limitou a execução total da ação. Porém, considerando o objetivo da ação e do momento de
crise de emprego atual ela foi plenamente atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3392-Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Projeto
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente
Objetivo Específico:
estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e
profissional
Produto:
Pessoa qualificada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

822,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.500,00

Meta Física Ação Realizada

1.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

822,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

54,80

54,80

Análise da Meta Física:
A meta da ação foi parcial (54,80%) de acordo com as informações do relatório anual SETAS. Foram realizadas 822 atendimento, sendo:
352 pessoas que concluíram os cursos;
470 pessoas em processo de conclusão andamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

455.000,00

395.000,00

97.500,00

0,00

21,43

103

63.757,62

42.850,44

0,00

0,00

0,00

0,00

172

2.292.369,22

437.529,14

91.929,14

0,00

4,01

21,01

2.811.126,84

875.379,58

189.429,14

0,00

6,74

21,64

Total

24,68

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho (altamente deficiente 21,88%) nesta ação em virtude dos recursos serem remanejados para atendimento de outras
demandas prioritárias de governo motivando as anulações realizadas pela SEPLAN. Diante disso não foram realizadas os demais
atendimentos prevista na meta da ação.
Esta ação atendeu a emenda Parlamentar.

Capacidade de Execução - COFD:
A meta da ação não pôde ser totalmente realizado, pois houve anulação e contingenciamento. Após crédito adicional atingiu melhor
execução de 70,26% do orçamento. Em ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
A deficiência na execução orçamentária limitou a execução total da ação, ficando em pouco mais de 50% da prevista. Porém,
considerando o objetivo da ação e do momento de crise de emprego atual ela foi parcialmente atingida.

Outros aspectos relevantes:
Em 2017, ano de grave crise financeira e baixa criação de postos de trabalho, a qualificação é imprescindível para a manutenção no
emprego e para colocação no mercado de trabalho.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3782-Empreender para incluir

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Projeto
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Oferecer oportunidade de acesso ao credito à família em situação de vulnerabilidade e/ou risco social,
Objetivo Específico:
possibilitando a criação ou o fortalecimento de micro empreendimentos formais e informais, possibilitando a
esta a inclusão produtiva.
Produto:
Microempreendedor financiado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Samir Aidamus do Prado

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

700,00

Meta Física Ação Realizada

700,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O Projeto não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em
ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

322.506,51

72.506,51

24.284,80

0,00

7,53

103

1.350.000,00

130.000,00

0,00

103.758,09

0,00

0,00

1.672.506,51

202.506,51

24.284,80

103.758,09

1,45

24,59

Total

33,49

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Projeto não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em
ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2018.
Esta ação atendeu a emenda Parlamentar.

Capacidade de Execução - COFD:
O Projeto não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em
ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
O Projeto não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em
ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Finalístico
Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Marcos Roberto Sovinski

INDICADORES
Descrição
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas
de Cidadania

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Mensal

Unidade

150.000,00

210.000,00

Anual

Percentual

5,00

15,00

Anual

Percentual

7,00

5,00

Mensal

Percentual

40,00

75,00

7,00

20/12/2017

Mensal

Percentual

75,00

80,00

76,00

20/12/2017

Anual

Unidade

98.617,00

425.050,00

70.610,00

20/12/2017

Anual

Percentual

3,00

2,30

Fonte: Relatório Interno
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram
empreendedoras
Fonte: Relatório Interno
Percentual da população em situação de pobreza
Fonte: IPEA/PNAD/IBGE
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho
pelo SINE
Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo
Fonte: Relatório Interno
Intermediacao de mão-de-obra
Fonte: Setas
Percentual da população em situação de extrema pobreza
Fonte: PNAD/IBGE

Análise de Indicadores do Programa:
O Resultado do Percentual da População em situação de Pobreza medido pelo IBGE/PNAD não foi publicado até o momento.
Na Intermediação de mão de obra o cenário econômico, com o fechamento de várias empresas, não propiciou o atingimento da meta.

Execução:
Coordenar a política de proteção social de governo e com isso fortalecer, em âmbito estadual, o sistema nacional de garantia de direitos
em um estado que se remodela a modernidade que acompanha os negócios do agro, de expressões planetária, e grande alimentador da
fonte geradora de prosperidade econômica em Mato Grosso deste presente, que assegura incrementos positivos e continuados,
anualmente, ao produto econômico total do estado; e que também, no contrário, se soçobra em territórios que representam 80% do estado
em estagnação econômica e quase subsistentes de uma matriz econômica incapaz de gerar excedentes, é o constante desafio da SETAS
por meio das ações componentes do programa governamental Mato Grosso Equitativo e Inclusivo': oportunizar que os elementos
geradores de prosperidade cheguem, de maneira equânime, a todo cidadão mato-grossense.

Em 2017 os mato-grossenses que demandam políticas públicas para exercício da sua cidadania somam 37% da população do estado, e
desses 38% recebem benefício financeiro do poder público para superação da extrema pobreza e garantia de um patamar mínimo de
existência. Dentre os que possuem rendimentos do trabalho, em 110 mil domicílios as famílias vivem com rendimento médio mensal por
pessoa de até ¼ de salário mínimo, e 37% das pessoas em ocupação produtiva estão em situação de conta própria do trabalho principal.
Tal cenário por si só já exige maciça presença do poder de estado na manutenção das proteções e na equalização das desigualdades
sociais.
Nesta gestão espera-se que em 2018 todo cidadão mato-grossense esteja na plenitude do exercício do seu protagonismo, seja por sua
iniciativa pessoal, ou ter assegurado pelo Poder Público, o seu direito social a uma vida de qualidade e prosperidade.

Resultados:
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Visando ampliar a capacidade de proteção social nos municípios, foram capacitados 1.244 (25%) trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social-SUAS nos municípios, e estão em oferta ainda mais 1.597 vagas de capacitação presencial de caráter formativo.
Empreendeu-se ainda uma maior presença do estado nos municípios na busca de apoia-los tecnicamente nas suas funções institucionais
do SUAS, com isso, todos os dias, pelo menos em um município de Mato Grosso, é possível ver uma viatura com o timbre da SETAS
circulando na cidade com técnicos de referência na efetiva prestação de apoio técnico.
Estabelecendo uma forte vinculação direta com o cidadão foi empreendida uma operação de cidadania a povos tradicionais, somos o
estado da federação com o maior numero de Povos Indígenas, com entrega de 1.032 documentos de Registro Civil, para que nenhum
mato-grossense seja deixado para depois dos atuais processos de desenvolvimento, ou que seja excluído do exercício do direito a sua
cidadania no estado.

Neste objeto, atender o cidadão de forma indistinta, a SETAS chega anualmente a uma média de 200 mil atendimentos a 80 mil matogrossenses desde 2015, excluídas as estatísticas de atendimento das Unidades de Atendimento direto ao Cidadão, os Ganhas Tempo de
Cuiabá e Várzea grande que juntos geram em média 75 mil atendimento ao mês.

Ainda na atenção direta ao cidadão foram ofertadas em média 400 refeições ao dia na capital do estado, a preços simbólicos, como um
atrator ao exercício pleno de cidadania. Esse mote que presente em qualquer ação e governo, em especial os eventos que geram grande
movimentação de público, como aos Autos da Paixão, por exemplo, onde as 30 mil pessoas que assistem ao mega espetáculo que reúne
arte e fé, não conseguem ver os mais de 500 trabalhadores, pessoas em regime socioeducativo, mulheres com direitos violados por
violência doméstica, egressos do sistema prisional que recebem uma nova oportunidade para seguir o curso de suas vidas.

Foi empreendida além da ação direta, articulações entre atores e agentes do mundo do trabalho em 28 municípios por meio de 30
unidades de atendimento do SINE, responsável pela intermediação de 7% das vagas de admissões em todo o estado, mas o que se
considera para este intento é que os 60 mil trabalhadores que em média anual em tempos de desemprego procuram colocação no mundo
do trabalho, o público alvo do SINE são as pessoas em situação de trabalho precário e os cerca de 120 mil trabalhadores que todo ano
procuram o SINE para reclamar o direito social do trabalho pelo seguro desemprego.

Estas cenas que parecem ser fragmentos operacionais de ações diretas ou apoiamentos institucionais que conduzem o mato-grossense
mais necessitado da presença do estado em sua vida para superação de fenômenos que o tornam mais vulnerável ao direito violado, em
2017 recebe reforço de uma estratégia de trabalho que na Administração Pública se denomina Pró-Família, hoje atendendo diretamente
um público médio de 85.000 pessoas em 13 mil famílias de um público onde 91% são lares domiciliados por mães com filhos em idade de
0 a 4 anos e de jovens que juntos estima-se pelo menos 56% das pessoas situadas na fronteira entre a vulnerabilidade social e o direito
violado.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2301-Promoção dos direitos à criança e ao adolescente

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22603-FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas publicas da criança e do adolescente.
Município atendido
Unidade
Marile Cordeiro Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi atingida com a manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS que se encontra instalado em sala cedida pela
SETAS. As despesas administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.
Foi realizada assessoria aos 141 municípios prestando serviços aos conselhos municipais dos direitos das crianças e adolescentes e
conselheiros tutelares.
Realização de campanhas em 41 municípios com visita ¿in loco¿ e aos demais nos temas de enfrentamento ao abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes, enfrentamento e prevenção ao trabalho infantil, enfrentamento e prevenção ao trafico de crianças e
adolescente e campanhas de arrecadação para o fundo da infância e adolescência.
E realização:
- Encontro Estadual dos 27 anos do ECA e lançamento do sistema SIPIA/CT ¿ com a participação de 141 municípios e 400 conselheiros
de direitos e tutelares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

172

1.000.000,00

1.000.000,00

190.948,06

745.258,63

19,09

74,96

240

13.687,57

13.687,57

5.034,92

410,62

36,78

37,92

372

0,00

52.419,72

0,00

0,00

0,00

0,00

640

0,00

131.423,55

71.259,14

0,00

0,00

54,22

1.013.687,57

1.197.530,84

267.242,12

745.669,25

26,36

59,14

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas FTE 172. Porém, com execução do crédito adicional para a realização de outras
ações prioritárias de Governo não foi possível realizar as demais ações previstas no PTA 2017. O que justifica o índice PPD de 26,36%.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários e financeiros, após o credito adicional, não forma suficientes para atender todas as demandas da ação. E não
foram disponibilizados no momento certo, o que justifica um COFD de 59,14%.

Alcance do Objetivo Específico:
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Diante da meta estipuladas pelo projeto, de manter o Conselho administrativamente, o objetivo foi atingido.
Mediante as outras subações, que atendem diretamente as demanda sociais, deixaram de serem cumpridas ou por falta de recursos
orçamentários e financeiro ou por não ter disponibilidade no momento adequado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Finalístico
Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Marcos Roberto Sovinski

INDICADORES
Descrição
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas
de Cidadania

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Mensal

Unidade

150.000,00

210.000,00

Anual

Percentual

5,00

15,00

Anual

Percentual

7,00

5,00

Mensal

Percentual

40,00

75,00

7,00

20/12/2017

Mensal

Percentual

75,00

80,00

76,00

20/12/2017

Anual

Unidade

98.617,00

425.050,00

70.610,00

20/12/2017

Anual

Percentual

3,00

2,30

Fonte: Relatório Interno
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram
empreendedoras
Fonte: Relatório Interno
Percentual da população em situação de pobreza
Fonte: IPEA/PNAD/IBGE
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho
pelo SINE
Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo
Fonte: Relatório Interno
Intermediacao de mão-de-obra
Fonte: Setas
Percentual da população em situação de extrema pobreza
Fonte: PNAD/IBGE

Análise de Indicadores do Programa:
O Resultado do Percentual da População em situação de Pobreza medido pelo IBGE/PNAD não foi publicado até o momento.
Na Intermediação de mão de obra o cenário econômico, com o fechamento de várias empresas, não propiciou o atingimento da meta.

Execução:
Coordenar a política de proteção social de governo e com isso fortalecer, em âmbito estadual, o sistema nacional de garantia de direitos
em um estado que se remodela a modernidade que acompanha os negócios do agro, de expressões planetária, e grande alimentador da
fonte geradora de prosperidade econômica em Mato Grosso deste presente, que assegura incrementos positivos e continuados,
anualmente, ao produto econômico total do estado; e que também, no contrário, se soçobra em territórios que representam 80% do estado
em estagnação econômica e quase subsistentes de uma matriz econômica incapaz de gerar excedentes, é o constante desafio da SETAS
por meio das ações componentes do programa governamental Mato Grosso Equitativo e Inclusivo': oportunizar que os elementos
geradores de prosperidade cheguem, de maneira equânime, a todo cidadão mato-grossense.

Em 2017 os mato-grossenses que demandam políticas públicas para exercício da sua cidadania somam 37% da população do estado, e
desses 38% recebem benefício financeiro do poder público para superação da extrema pobreza e garantia de um patamar mínimo de
existência. Dentre os que possuem rendimentos do trabalho, em 110 mil domicílios as famílias vivem com rendimento médio mensal por
pessoa de até ¼ de salário mínimo, e 37% das pessoas em ocupação produtiva estão em situação de conta própria do trabalho principal.
Tal cenário por si só já exige maciça presença do poder de estado na manutenção das proteções e na equalização das desigualdades
sociais.
Nesta gestão espera-se que em 2018 todo cidadão mato-grossense esteja na plenitude do exercício do seu protagonismo, seja por sua
iniciativa pessoal, ou ter assegurado pelo Poder Público, o seu direito social a uma vida de qualidade e prosperidade.

Resultados:
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Visando ampliar a capacidade de proteção social nos municípios, foram capacitados 1.244 (25%) trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social-SUAS nos municípios, e estão em oferta ainda mais 1.597 vagas de capacitação presencial de caráter formativo.
Empreendeu-se ainda uma maior presença do estado nos municípios na busca de apoia-los tecnicamente nas suas funções institucionais
do SUAS, com isso, todos os dias, pelo menos em um município de Mato Grosso, é possível ver uma viatura com o timbre da SETAS
circulando na cidade com técnicos de referência na efetiva prestação de apoio técnico.
Estabelecendo uma forte vinculação direta com o cidadão foi empreendida uma operação de cidadania a povos tradicionais, somos o
estado da federação com o maior numero de Povos Indígenas, com entrega de 1.032 documentos de Registro Civil, para que nenhum
mato-grossense seja deixado para depois dos atuais processos de desenvolvimento, ou que seja excluído do exercício do direito a sua
cidadania no estado.

Neste objeto, atender o cidadão de forma indistinta, a SETAS chega anualmente a uma média de 200 mil atendimentos a 80 mil matogrossenses desde 2015, excluídas as estatísticas de atendimento das Unidades de Atendimento direto ao Cidadão, os Ganhas Tempo de
Cuiabá e Várzea grande que juntos geram em média 75 mil atendimento ao mês.

Ainda na atenção direta ao cidadão foram ofertadas em média 400 refeições ao dia na capital do estado, a preços simbólicos, como um
atrator ao exercício pleno de cidadania. Esse mote que presente em qualquer ação e governo, em especial os eventos que geram grande
movimentação de público, como aos Autos da Paixão, por exemplo, onde as 30 mil pessoas que assistem ao mega espetáculo que reúne
arte e fé, não conseguem ver os mais de 500 trabalhadores, pessoas em regime socioeducativo, mulheres com direitos violados por
violência doméstica, egressos do sistema prisional que recebem uma nova oportunidade para seguir o curso de suas vidas.

Foi empreendida além da ação direta, articulações entre atores e agentes do mundo do trabalho em 28 municípios por meio de 30
unidades de atendimento do SINE, responsável pela intermediação de 7% das vagas de admissões em todo o estado, mas o que se
considera para este intento é que os 60 mil trabalhadores que em média anual em tempos de desemprego procuram colocação no mundo
do trabalho, o público alvo do SINE são as pessoas em situação de trabalho precário e os cerca de 120 mil trabalhadores que todo ano
procuram o SINE para reclamar o direito social do trabalho pelo seguro desemprego.

Estas cenas que parecem ser fragmentos operacionais de ações diretas ou apoiamentos institucionais que conduzem o mato-grossense
mais necessitado da presença do estado em sua vida para superação de fenômenos que o tornam mais vulnerável ao direito violado, em
2017 recebe reforço de uma estratégia de trabalho que na Administração Pública se denomina Pró-Família, hoje atendendo diretamente
um público médio de 85.000 pessoas em 13 mil famílias de um público onde 91% são lares domiciliados por mães com filhos em idade de
0 a 4 anos e de jovens que juntos estima-se pelo menos 56% das pessoas situadas na fronteira entre a vulnerabilidade social e o direito
violado.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2529-Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da
Objetivo Específico:
proteção socioassistencial aos usuários
Produto:
Unidade mantida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marile Cordeiro Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

730,00

Meta Física Ação Realizada

730,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A ação não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo
a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

172

658.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268

240.000,00

240.000,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

898.000,00

240.000,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo
a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo
a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo
a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2534-Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e
Objetivo Específico:
benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:
Município atendido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Demárcio Eurides Guimarães

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

83,00
Total:

83,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

141,00

Meta Física Ação Realizada

141,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

83,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

58,87

58,87

Análise da Meta Física:
COFINANCIAMENTO é o financiamento cooperado, partilhado entre os entes federados, da organização sistêmica da política de
Assistência Social em Mato Grosso, e tem por finalidade o provimento de proteção social, de vigilância socioassistêncial e defesa de
direitos, intentando proteção à vida, redução de danos, prevenção e minimização de incidência de riscos.
A ação teve sua meta realizada com repasse de recursos aos municípios, tendo um coeficiente de 58,87%. Foram transferidos recursos
para 83 municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.978.000,00

8.169.362,89

6.746.081,75

0,00

75,14

82,58

8.978.000,00

8.169.362,89

6.746.081,75

0,00

75,14

82,58

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho (Regular 75,14%) nesta ação em virtude dos recursos serem remanejados para atendimento de outras demandas
prioritárias de governo motivando as anulações realizadas pela SEPLAN. Diante disso não foram realizadas os demais atendimentos
prevista na meta da ação.
Em ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
A meta da ação não pôde ser totalmente realizado, porém após credito adicional houve execução orçamentária e financeira de 82,58%
devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
Os serviços mais destacados são as visitas domiciliares e acompanhamentos psicossociais a usuários do SUAS, serviços de convivência
sociofamiliar e de fortalecimento de vínculos sociais e afetivos na família; atendimento a famílias e indivíduos que tiveram direitos violados
ou encontram-se em situação e rompimento de vínculos familiares; auxílio funerário e auxílio alimentação a pessoas em situação de
desproteção social ou em vulnerabilidade circunstancial, por exemplo.
Com a execução parcial destas ações os objetivos não foram plenamente alcançados.

Outros aspectos relevantes:
Fundo Estadual de Assistência Social ¿ FEAS
Criado pela Lei nº 11.362, de 12 de abril de 1996, Decreto 2215/96, tem como finalidade destinar recursos para os fundos municipais para
o atendimento e o apoio técnico e financeiro aos programas, projetos, serviços e benefícios de assistência social e enfrentamento à
pobreza, em âmbito regional ou local.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

2537-Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e
Conselheiros do SUAS

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Desenvolver competência e capacidades específicas requeridas para a melhoria continuada da qualidade da
Objetivo Específico:
gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços sócio assistenciais
Produto:
Profissional capacitado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Demárcio Eurides Guimarães

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A ação não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo
a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.020.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.020.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo
a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo
a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação não pôde ser realizado, pois não houve execução orçamentária e financeira devido a anulação e contingenciamento. Em ocorrendo
a execução financeira as metas serão executadas em 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

4008-Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e
Objetivo Específico:
benefícios na esfera da execução do SUAS
Produto:
Município atendido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marile Cordeiro Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

141,00
Total:

141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
141,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

141,00

141,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
Realização do INTEGRA-SUAS
É a presença física do Estado no Território. Ação derivada do acompanhamento dos serviços socioassistenciais e de gestão do SUAS nos
municípios, o Integra-SUAS consiste de oficinas regionalizadas, integradas, abrangendo todos os conteúdos dos subsistemas do SUAS,
destinadas a trabalhadores das proteções, das unidades de acolhimento, dos CRAS e CREAS, gestores municipais, podendo receber
também, como ouvintes, estudantes de cursos referenciados no sistema.
Realização dev8 Encontros de Gestores Municipais da Assistência Social de Mato Grosso (Comissão Intergestores Bipartite - CIB) em
2017 em Cuiabá/MT e contou com a presença mais de 270 participantes entre gestores, trabalhadores e conselheiros do SUAS, além de
representantes de instituições de ensino superior, conselhos de classe, dentre outros convidados dos 141 municípios do Estado.
Participação nas Conferências Municipais de Assistência Social nos municípios de Juscimeira, Glória D¿ Oeste e miniconferências do
CRAS Jardim Araça em Cuiabá, São José dos Quatro Marcos e Sinop com a presença da servidora da SETAS Leicy Lucas de Miranda
Vitório como convidada na condição de palestrante magno.
Realização, no período de 25 a 29/09/2017, a primeira etapa do curso de Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS, cujo
publico alvo são Conselheiros Municipais de Assistência Social e Secretários Executivos dos Conselhos Municipais.
Realização do acompanhamento e orientação aos municípios na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistencias da PSE e PSB e dos sistemas dos SUAS e a Realização do Encontro Técnico dos Gestores da Proteção Social Básica
e Especial.
Realização de Encontro de Gestores com a participação de 286 representantes dos 141 municípios do Estado.
Realização do Encontro Técnico do Prontuário do SUAS com a capacitação de 414 técnicos dos 141 municípios do Estado.
Realização do Encontro Estadual a Violência a Exploração Sexual da Criança e Adolescente com a capacitação de 150 técnicos dos 141
municípios do Estado.
Realização da Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos para os coordenadores municipais do CadÚnico
com a capacitação de 107 técnicos capacitados - Recursos do BIRD.
Realização do evento ¿Os desafios da Assistência Social no Ano de 2017¿ para os gestores, trabalhadores e conselheiros do SUAS.
Lar da Criança
É uma instituição que funciona em regime de Abrigo. Atualmente, estão acolhidas 20 pessoas, entre crianças e adolescentes, na faixa
etária de 3 a 22 anos, de ambos os sexos, alguns portadores de deficiências, tendo por finalidade acolher e assegurar proteção integral
em caráter provisório e excepcional.
Tem como área de abrangência os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A matriz institucional é o Poder Judiciário e a fonte de
financiamento o Governo do Estado de Mato Grosso, sendo a SETAS o órgão responsável pela sua gestão. Mantém-se ainda com
doações feitas pela Sociedade Civil, Empresas Privadas e Instituições Religiosas.
Todas as crianças passam por controle semanal que inclui os procedimentos Médicos, odontológicos, psicológicos, equoterapia,
hidroginástica, nutricionista, fisioterapia. E mais educação formal e atividades recreativas.
Comissão Intergestores Bipartite-CIB
A CIB constitui-se como espaço de articulação dos gestores municipais e estaduais da política de assistência social, caracterizando-se
como instância de negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do SUAS. Durante esse ano de 2017 após
pactuado o calendário na CIB tivemos o encontro bimestral nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro, totalizando cinco
reuniões ordinárias e uma extraordinária em outubro.
Foram pautas desses encontros assuntos como: Cofinanciamento de 2017; Operacionalização do Plano de Regionalização dos Serviços
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes do Estado de Mato Groso; Relatório Anual de Gestão; Resultado da Atualização do
cadastro da Gestão Municipal no SIG-PBF; INTEGRASUAS; Ação de fiscalização do Ministério Público Federal sobre averiguação PBF;
efeitos sociais do atraso no repasse do Governo Federal e efeitos que a PEC 241/2016 trará aos programas sociais; Pacto de
aprimoramento do SUAS; Marco Regulatório; Benefício de Prestação Continuada/BPC com o Decreto 8.805 e Programa de Primeira
Infância no SUAS.
Atualização semanal do Blog: capacitasuasmatogrosso.blogspot.com.br (Educação Permanente).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

172

3.581.920,00

3.891.069,51

2.861.222,11

0,00

79,88

268

608.833,19

1.279.330,56

557.390,68

0,00

91,55

43,57

662

0,00

1.680,51

1.680,51

0,00

0,00

100,00

668

Total

73,53

0,00

840.000,00

666.915,75

0,00

0,00

79,39

4.190.753,19

6.012.080,58

4.087.209,05

0,00

97,53

67,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos foram utilizados para a Gestão do Sistema Único da Assistência Social que tem por função a proteção social, a vigilância
socioassistêncial e a defesa dos direitos. Porém, os recursos foram suficientes possibilitando a realização de todas as medidas do projeto,
o que justifica o PPD de 99,59%.

Capacidade de Execução - COFD:
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Os recursos orçamentário e financeiro não foram suficientes para o cumprimento do objetivo estipulado para este projeto, após o crédito
adicional. Com a suplementação não foi possível exercer as funções que preceitua o SUAS. Com a viabilização da FTE 668, foi possível
darmos um acréscimo à dotação inicialmente prevista, atingindo o objetivo básico proposto, o que justifica o índice PPD regular de
69,42%.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi atingido no seu nível básico. O acompanhamento técnico foi realizado nos 141 municípios (100%), mas não da forma
presencial como vinha ocorrendo. As visitas técnicas foram realizadas quando existiam apontamentos de não conformidade do SUAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4009-Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda
Município atendido
Unidade
Demárcio Eurides Guimarães

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

141,00
Total:

141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
141,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

141,00

141,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi atingida com diversas atividades desenvolvidas na ação, dentre elas:
- Realização de capacitação Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Famílias para gestores, trabalhadores, conselheiros do
Sistema Único da Assistência Social - SUAS com 123 participantes;
- Atendimento para emissão do Registro Civil de Nascimento (RNC) e Documento Básico (DB), prioritariamente para população indígena
residente na fronteira Brasil/Bolívia, dentro do Estado, além das populações indígenas em municípios pontuais onde se identificam
percentuais elevados de pessoas sem registro civil e documentação básica. Ações essenciais para o exercício da cidadania ¿ 1.032
pessoas atendidas em quatro municípios (Porto Esperidião, Conquista D¿ Oeste, Rondolândia e Campinápolis);
- Realização de oficina sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos em 53 municípios e participação de 107 técnicos;
- Realização do Encontro Técnico Integra SUAS em 6 polos com a participação de 76 municípios e 606 técnicos;
- Realização da capacitação Gestores do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família com a participação de 116 municípios e 123
técnicos;
- Realização da capacitação do Sistema de Gestão de Benefícios ¿ SIBEC com a participação de 75 municípios e 89 técnicos;
- Realização da capacitação do Sistema de Cadastro Único com a participação de 85 municípios e 133 técnicos;
Análise PPD
A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas FTE 268 e somente com a Suplementação na FTE 668 que foi possível realizar
a meta inicial estipulada. Os atendimentos forma realizados através de visita técnica, por telefone, e-mail e ofícios de orientação, como
também na realização de capacitação, oficinas e encontro técnicos com os trabalhadores, conselheiros e demais colaboradores do
Sistema Único da Assistência Social ¿ SUAS, visando a melhoria no processo de gerenciamento do Cadastro Único e do Programa Bolsa
Família para que as famílias beneficiadas permanecessem ativas e que tanto os Municípios e o Estado não fossem prejudicados com a
redução dos recursos oriundos do Índice de Gestão Descentralizada do IGD-PBF. Após crédito adicional é que justifica o índice PPD de
135,64%.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

262

294,91

294,91

0,00

0,00

0,00

0,00

268

1.320.204,07

1.320.204,07

174.254,78

0,00

13,20

13,20

0,00

2.899.887,30

1.616.915,64

0,00

0,00

55,76

1.320.498,98

4.220.386,28

1.791.170,42

0,00

135,64

42,44

668

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial da LOA foi prevista considerando apenas FTE 268 e somente com a Suplementação na FTE 668 que foi possível realizar
a meta inicial estipulada. Os atendimentos forma realizados através de visita técnica, por telefone, e-mail e ofícios de orientação, como
também na realização de capacitação, oficinas e encontro técnicos com os trabalhadores, conselheiros e demais colaboradores do
Sistema Único da Assistência Social ¿ SUAS, visando a melhoria no processo de gerenciamento do Cadastro Único e do Programa Bolsa
Família para que as famílias beneficiadas permanecessem ativas e que tanto os Municípios e o Estado não fossem prejudicados com a
redução dos recursos oriundos do Índice de Gestão Descentralizada do IGD-PBF. Após crédito adicional é que justifica o índice PPD de
135,64%.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes para o cumprimento do objetivo estipulado para este projeto, após o crédito
adicional na FTE 668. O que justifica um COFD de 42,44%. Sem o qual não se cumpriria as metas estabelecidas na ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo do projeto foi atingido com atendimento as Secretariais Municipais de Assistência Social com orientações para uma melhor
gestão do Programa Transferência de Renda e do CadÚnico. E com as constantes e rotineiras capacitações, oficinas, encontros técnicos
com os trabalhadores, conselheiros e demais colaboradores do Sistema Único da Assistência Social ¿ SUAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4010-Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades
Objetivo Específico:
e desenvolvimento social das famílias
Produto:
Acompanhamento realizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Demárcio Eurides Guimarães

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

730,00
Total:

730,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
730,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

730,00

730,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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Análise da Meta Física:
A meta foi atingida com a distribuição gratuita de cesta de alimentos que é um benefício eventual concedido para atender necessidades
advindas de situações de vulnerabilidade temporária as famílias encaminhadas pela Defensoria Pública do Estado MT, Juizado da 1ª Vara
Especializada da Infância e Juventude, Juizado da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude, Juizado da 1ª Vara Especializada de
Violência Doméstica, Juizado da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica, Juizado da 6ª Vara Criminal, Promotoria de Justiça da
Infância e da Juventude de Cuiabá, Procuradoria Geral do Estado, SEJUDH, Núcleo de Ações Voluntárias/Casa Civil-MT e Extra Judicial.
Na maioria dos casos são famílias que vem de um processo de exclusão histórico que discrimina e enfraquecem pessoas e grupos que é
decorrência de crises econômicas, baixos níveis de educação, condições de descaso, entre outros.
O Restaurante Prato Popular-RPP atende uma média de 600 a 700 pessoas em situação de insegurança alimentar por dia, com custo
para o beneficiário no valor de R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos). Em 2017 foram servidas mais de 139.000 (cento e trinta e
nove mil) refeições a aposentados, população em situação de vulnerabilidade social.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.295.444,11

1.438.107,75

981.109,32

0,00

42,74

68,22

2.295.444,11

1.438.107,75

981.109,32

0,00

42,74

68,22

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este projeto mantem o Restaurante Prato Popular e atende as notificações judiciais em atendimento as necessidades básicas das famílias
em situação de insegurança alimentar.
Foi programada situação, em 2017, de continuidade da crise econômica e desemprego em massa. Condição que exigiria do governo ação
de combate a insegurança, principalmente a alimentar, que é um dos objetivos desta ação.
A dotação inicial da LOA foi prevista foi possível atingir a meta proposta atendendo toda a demanda tanto dos benefícios eventuais com a
manutenção do Restaurante Prato Popular. O que justifica o índice PPD de 42,84%.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários e financeiros, mesmo com credito adicional e atendendo toda as demandas, foram suficientes para o
cumprimento do objetivo estipulado para este projeto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo do projeto foi atingido com atendimento de toda a demanda tanto dos benefícios eventuais com a manutenção do Restaurante
Prato Popular no atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4282-Manutenção do Conselho Estadual de Assistêcia Social

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

412-Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
2017
Atividade
22607-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social
Conselho mantido
Unidade
Marile Cordeiro Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS mantido. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETAS. As despesas
administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

268

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.700,00

50.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.700,00

50.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS mantido. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETAS. As despesas
administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.

Capacidade de Execução - COFD:
Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS mantido. O CEAS encontra-se instalado em sala anexa a SETAS. As despesas
administrativas (Gestão) estão na responsabilidade da SETAS.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante da meta estipuladas pelo projeto, de manter o Conselho administrativamente, foi atingida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

131

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
Finalístico
Baixa democratização do acesso ao esporte e lazer.
Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos
esse direito.
População do estado de Mato Grosso.
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Paulo Mario Moura Pereira da Silva

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

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

Anual

Percentual

10,00

15,00

3,58

31/12/2017

Anual

Percentual

7,99

9,25

0,00

31/12/2017

Anual

Unidade

503,00

542,00

269,00

31/12/2017

Fonte: Secretaria do Esporte e do Lazer
Percentual de atendimento de práticas esportivas e de lazer
para crianças, jovens e idosos
Fonte: SECEL/Adjunta de Esporte e Lazer
Pessoas atendidas por ação de esporte e lazer, convênio ou
doações
Fonte: SECEL

Análise de Indicadores do Programa:
O primeiro indicador deve ser desconsiderado, pois primeiro não há no censo um número exato da população de crianças, jovens e idosos
para servir de base de calculo, depois, os eventos para adultos não registram a idade de seus participantes, logo poderia haver
participantes jovens e idosos não registrados. Este indicador deve ser alterado na próxima revisão de PPA para numero de eventos que
atendam os públicos infantil, juvenil e idosos.
O segundo indicador tinha meta de atendimento de 516 pessoas (físicas ou jurídicas) com apoio ou fomento de atividades de esporte ou
lazer. Meta que na próxima revisão de PPA deve ser alterada para "atendimentos", pois uma pessoa pode ser atendida por mais de uma
ação da pasta, o que deve ser contabilizado. Neste sentido, foram realizados 269 atendimentos (conforme descrito na ação 1613), muito a
quem da meta por conta das severas restrições financeiras impostas ao FUNDED nesta ação.
O terceiro indicador também deverá ser alterado na próxima revisão do PPA por conta da dificuldade de auferimento do dado em questão,
sendo muito mais significativo parametrizar o número de eventos realizados para o público adulto que tentar descobrir a porcentagem de
pessoas alcançadas pelos eventos de esporte e lazer em relação ao total da população estadual. Neste ano o número estimado de
pessoas atingidas direta ou indiretamente pelas ações da pasta esteve em torno de 120 mil, que representa 3,58% da população estadual
de 3,345 milhões segundo censo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

11.144.671,10

8.847.358,65

8.529.174,21

0,00

76,53

96,40

101

12.055.344,49

2.916.175,35

1.823.434,22

0,00

15,13

62,53

107

4.334.321,00

4.334.321,00

1.856.316,97

1.972.050,21

42,83

78,58

161

146.250,00

146.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173

2.562.080,59

118.565,00

45.565,00

0,00

1,78

38,43

30.242.667,18

16.362.670,00

12.254.490,40

1.972.050,21

40,52

85,16

Total

Execução:
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Verifica-se que o melhor desempenho da pasta ocorreu na fonte 100, onde foram destinados 2,4 milhões para a folha de pagamentos, 200
mil para pagamento de obrigações previdenciárias e 8 milhões de reais em emendas parlamentares. Os valores para folha e previdência
foram anulados, pois a SEDUC pagou tais obrigações utilizando-se de recursos de sua Unidade Orçamentária, suplementando
posteriormente a ação correspondente com os recursos do FUNDED. Ao longo do exercício foi recebido um suplemento de 10,6 milhões
de reais relativos ao orçamento da Arena Pantanal, que mais tarde foi reduzido para 4,6 milhões dos quais foram empenhados 4,1. Os
demais 4,2 milhões empenhados na fonte 100 são referentes a emendas parlamentares atendidas neste exercício. Apesar do excelente
desempenho frente aos valores disponíveis, verifica-se um considerável desfalque frente ao planejado, principalmente ao considerarmos a
suplementação relativa aos recursos da arena pantanal, que elevariam para 21,7 milhões o valor previsto para esta fonte, o que
naturalmente se refletiu na gestão deste enorme aparelho público, que encontra-se cada vez mais precária.
Na fonte 101 o absurdo valor contingenciado ao longo do ano e anulado ao final impediu o alcance de metas das ações dotadas destes
recursos, tendo sido empenhado apenas algumas compras de material esportivo e contratos de apoio a eventos. Fazendo cair a meta em
relação ao planejado, fechando o exercício com 62% do recurso disponível empenhado (muitos projetos tiveram que ser cancelados por
conta de contingenciamento e anulações).
Na fonte 107 os recursos disponíveis foram utilizados em 78,58% (demonstrando o bom desempenho da pasta). Porém, o bloqueio de
quase 2 milhões de reais dos recursos desta fonte frustrou algumas ações previstas.
Na fonte 173 os recursos previstos foram frustrados em quase mais de 95%, impossibilitando a execução de qualquer projeto previsto,
sendo utilizados apenas para pagamentos de diárias de servidores.

Resultados:
Considera-se bom o resultado atingido quanto à eficiência, já que foram executados 85% dos recursos disponíveis.
Quanto à eficácia das ações, também considera-se bom o desempenho, pois foi possível apoiar e fomentar 269 entidades realizadoras de
eventos esportivos e/ou de lazer, executar em sua plenitude os jogos escolares e outros eventos esportivos específicos de cada
modalidade, e ainda sustentar (ainda que de forma distante da ideal) o maior complexo esportivo do estado (Arena Pantanal e Aecim
Tocantins), disponibilizando-o para a comunidade e para eventos de grande porte como o Grand Prix de Volei, o PBR de montaria indoor,
grandes jogos de futebol, rugby e futebol americano e ainda eventos em parceria com outras secretarias, como o "Vem pra Arena e a
Caravana da Transformação". Tudo isso considerando uma frustração de quase 50% dos recursos previstos.
Já quanto à efetividade das ações, evidentemente houve impacto do corte de recursos para a satisfação do público alvo do FUNDED
(evidenciado por exemplo pelas inúmeras reclamações que recebemos ao cancelarmos os Jogos de Seleções Municipais e pelo não
empenho do Bolsa Atleta 2017 no exercício vigente), porém, houve impacto positivo com as ações realizadas.
Com o apoio e fomento prestados às entidades municipais e esportivas do estado e ainda com os eventos realizados pela própria equipe
da SAEL, acredita-se que se tenha alcançado parcialmente o objetivo de democratizar a prática do esporte no estado de Mato Grosso.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : A anulação dos recursos referentes ao Bolsa Atleta 2017 fez com que, mesmo estando devidamente selecionados e
homologados através de publicação no DOE, os candidatos aptos não pudessem receber seus pagamentos, que serão realizados em
2018 através de dotações orçamentárias deste ano.
Orçamentárias : Em virtude de contingenciamentos, muitos atendimentos no interior do estado precisaram ser reduzidos ou cancelados por
não se ter recursos para pagamento de diárias aos servidores.
Financeiras : Em função de ausência de recursos financeiros, houve dificuldade em realização de procedimentos de adiantamentos para
suprimento de alimentação e segurança da comitiva mato-grossense tanto para os jogos escolares da juventude (fase nacional) quanto
para os jogos da pessoa com deficiência (fase nacional). Obrigando servidores a desembolsarem recursos próprios em vista de crianças
com necessidades de alimentação e medicamentos.
Orçamentárias : Suspensão dos Jogos de Seleções Municipais em virtude do contingenciamento de recursos para o evento, pretende-se
finalizar o evento até Março de 2017.
Orçamentárias : O projeto Esporte na Escola, de grande vulto para a secretaria adjunta de esporte e lazer, não foi realizado por falta de
previsão orçamentária e impossibilidade de realização de crédito adicional para a realização da ação. Com a previsão na lei orçamentária
de 2018, há espectativa de realização deste projeto.
Financeiras : Ausência de recursos financeiros prejudicou a adimplência de contratos de prestação de serviços para a Arena Pantanal e
para o Ginásio Aecim Tocantins, obrigando a equipe gestora a controlar paralisações e revoltas, prejudicando assim o desempenhar das
atividades de limpeza, vigilância e de diversos tipos de manutenção destes importantes aparelhos públicos esportivos do estado de Mato
Grosso.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
3299-Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a
diversidade.

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Projeto
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Promover a inclusão social para menores, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, grupos tradicionais e
Objetivo Específico:
pessoas em área de risco através da promoção de atividades esportivas e de lazer.
Produto:
Atividade esportiva e de lazer promovidas
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

146.250,00

146.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.250,00

196.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
Finalístico
Baixa democratização do acesso ao esporte e lazer.
Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos
esse direito.
População do estado de Mato Grosso.
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Paulo Mario Moura Pereira da Silva

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

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

Anual

Percentual

10,00

15,00

3,58

31/12/2017

Anual

Percentual

7,99

9,25

0,00

31/12/2017

Anual

Unidade

503,00

542,00

269,00

31/12/2017

Fonte: Secretaria do Esporte e do Lazer
Percentual de atendimento de práticas esportivas e de lazer
para crianças, jovens e idosos
Fonte: SECEL/Adjunta de Esporte e Lazer
Pessoas atendidas por ação de esporte e lazer, convênio ou
doações
Fonte: SECEL

Análise de Indicadores do Programa:
O primeiro indicador deve ser desconsiderado, pois primeiro não há no censo um número exato da população de crianças, jovens e idosos
para servir de base de calculo, depois, os eventos para adultos não registram a idade de seus participantes, logo poderia haver
participantes jovens e idosos não registrados. Este indicador deve ser alterado na próxima revisão de PPA para numero de eventos que
atendam os públicos infantil, juvenil e idosos.
O segundo indicador tinha meta de atendimento de 516 pessoas (físicas ou jurídicas) com apoio ou fomento de atividades de esporte ou
lazer. Meta que na próxima revisão de PPA deve ser alterada para "atendimentos", pois uma pessoa pode ser atendida por mais de uma
ação da pasta, o que deve ser contabilizado. Neste sentido, foram realizados 269 atendimentos (conforme descrito na ação 1613), muito a
quem da meta por conta das severas restrições financeiras impostas ao FUNDED nesta ação.
O terceiro indicador também deverá ser alterado na próxima revisão do PPA por conta da dificuldade de auferimento do dado em questão,
sendo muito mais significativo parametrizar o número de eventos realizados para o público adulto que tentar descobrir a porcentagem de
pessoas alcançadas pelos eventos de esporte e lazer em relação ao total da população estadual. Neste ano o número estimado de
pessoas atingidas direta ou indiretamente pelas ações da pasta esteve em torno de 120 mil, que representa 3,58% da população estadual
de 3,345 milhões segundo censo.

Execução:
Verifica-se que o melhor desempenho da pasta ocorreu na fonte 100, onde foram destinados 2,4 milhões para a folha de pagamentos, 200
mil para pagamento de obrigações previdenciárias e 8 milhões de reais em emendas parlamentares. Os valores para folha e previdência
foram anulados, pois a SEDUC pagou tais obrigações utilizando-se de recursos de sua Unidade Orçamentária, suplementando
posteriormente a ação correspondente com os recursos do FUNDED. Ao longo do exercício foi recebido um suplemento de 10,6 milhões
de reais relativos ao orçamento da Arena Pantanal, que mais tarde foi reduzido para 4,6 milhões dos quais foram empenhados 4,1. Os
demais 4,2 milhões empenhados na fonte 100 são referentes a emendas parlamentares atendidas neste exercício. Apesar do excelente
desempenho frente aos valores disponíveis, verifica-se um considerável desfalque frente ao planejado, principalmente ao considerarmos a
suplementação relativa aos recursos da arena pantanal, que elevariam para 21,7 milhões o valor previsto para esta fonte, o que
naturalmente se refletiu na gestão deste enorme aparelho público, que encontra-se cada vez mais precária.
Na fonte 101 o absurdo valor contingenciado ao longo do ano e anulado ao final impediu o alcance de metas das ações dotadas destes
recursos, tendo sido empenhado apenas algumas compras de material esportivo e contratos de apoio a eventos. Fazendo cair a meta em
relação ao planejado, fechando o exercício com 62% do recurso disponível empenhado (muitos projetos tiveram que ser cancelados por
conta de contingenciamento e anulações).
Na fonte 107 os recursos disponíveis foram utilizados em 78,58% (demonstrando o bom desempenho da pasta). Porém, o bloqueio de
quase 2 milhões de reais dos recursos desta fonte frustrou algumas ações previstas.
Na fonte 173 os recursos previstos foram frustrados em quase mais de 95%, impossibilitando a execução de qualquer projeto previsto,
sendo utilizados apenas para pagamentos de diárias de servidores.

Resultados:
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Considera-se bom o resultado atingido quanto à eficiência, já que foram executados 85% dos recursos disponíveis.
Quanto à eficácia das ações, também considera-se bom o desempenho, pois foi possível apoiar e fomentar 269 entidades realizadoras de
eventos esportivos e/ou de lazer, executar em sua plenitude os jogos escolares e outros eventos esportivos específicos de cada
modalidade, e ainda sustentar (ainda que de forma distante da ideal) o maior complexo esportivo do estado (Arena Pantanal e Aecim
Tocantins), disponibilizando-o para a comunidade e para eventos de grande porte como o Grand Prix de Volei, o PBR de montaria indoor,
grandes jogos de futebol, rugby e futebol americano e ainda eventos em parceria com outras secretarias, como o "Vem pra Arena e a
Caravana da Transformação". Tudo isso considerando uma frustração de quase 50% dos recursos previstos.
Já quanto à efetividade das ações, evidentemente houve impacto do corte de recursos para a satisfação do público alvo do FUNDED
(evidenciado por exemplo pelas inúmeras reclamações que recebemos ao cancelarmos os Jogos de Seleções Municipais e pelo não
empenho do Bolsa Atleta 2017 no exercício vigente), porém, houve impacto positivo com as ações realizadas.
Com o apoio e fomento prestados às entidades municipais e esportivas do estado e ainda com os eventos realizados pela própria equipe
da SAEL, acredita-se que se tenha alcançado parcialmente o objetivo de democratizar a prática do esporte no estado de Mato Grosso.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : A anulação dos recursos referentes ao Bolsa Atleta 2017 fez com que, mesmo estando devidamente selecionados e
homologados através de publicação no DOE, os candidatos aptos não pudessem receber seus pagamentos, que serão realizados em
2018 através de dotações orçamentárias deste ano.
Orçamentárias : Em virtude de contingenciamentos, muitos atendimentos no interior do estado precisaram ser reduzidos ou cancelados por
não se ter recursos para pagamento de diárias aos servidores.
Financeiras : Em função de ausência de recursos financeiros, houve dificuldade em realização de procedimentos de adiantamentos para
suprimento de alimentação e segurança da comitiva mato-grossense tanto para os jogos escolares da juventude (fase nacional) quanto
para os jogos da pessoa com deficiência (fase nacional). Obrigando servidores a desembolsarem recursos próprios em vista de crianças
com necessidades de alimentação e medicamentos.
Orçamentárias : Suspensão dos Jogos de Seleções Municipais em virtude do contingenciamento de recursos para o evento, pretende-se
finalizar o evento até Março de 2017.
Orçamentárias : O projeto Esporte na Escola, de grande vulto para a secretaria adjunta de esporte e lazer, não foi realizado por falta de
previsão orçamentária e impossibilidade de realização de crédito adicional para a realização da ação. Com a previsão na lei orçamentária
de 2018, há espectativa de realização deste projeto.
Financeiras : Ausência de recursos financeiros prejudicou a adimplência de contratos de prestação de serviços para a Arena Pantanal e
para o Ginásio Aecim Tocantins, obrigando a equipe gestora a controlar paralisações e revoltas, prejudicando assim o desempenhar das
atividades de limpeza, vigilância e de diversos tipos de manutenção destes importantes aparelhos públicos esportivos do estado de Mato
Grosso.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1612-Capacitação profissional na área esportiva e de lazer.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Projeto
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Oportunizar capacitação e qualificação profissional.
Pessoa capacitada
Unidade
Jocilene Rodrigues de Oliveira e Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

199,00
Total:

199,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

350,00

Meta Física Ação Realizada

350,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

199,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

56,86

56,86

Análise da Meta Física:
Chegou a ser montada uma equipe de avaliação das necessidades de capacitação dos servidores e da comunidade esportiva em Mato
Grosso, porém, com a situação econômica difícil, optou-se por não contratar uma empresa para realização de cursos como havia sido
previsto, desta forma, realizou-se apenas algumas capacitações nas fases regionais dos Jogos Escolares e em parceria com a Federação
de Voleibol, que trouxe o Técnico José Roberto Guimarães para uma palestra.
Os servidores participaram ainda de capacitações providas pela SEDUC, SEGES e SEPLAN.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

173

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

616.000,00

45.565,00

45.565,00

0,00

7,40

100,00

616.000,00

45.565,00

45.565,00

0,00

7,40

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi planejada a contratação de uma empresa para gerir as necessidades de capacitação do esporte em MT, no entanto, em virtude do
cenário de contenção de gastos, optou-se por não dar sequencia a este projeto, realizando apenas as capacitações necessárias aos
demais projetos a serem executados e aproveitando as oportunidades surgidas ao longo do ano.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos desta ação foram utilizados para pagamento de locomoção, estadia e diárias de servidores para participação ou
ministramento de capacitações em jogos escolares, caravana da transformação, jogos de seleções municipais e encontros esportivos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi parcialmente cumprido. Houve a realização de uma palestra para a comunidade esportiva com o técnico da seleção brasileira
de vôlei. Foram realizados treinamentos em vários eventos esportivos realizados e apoiados pela SAEL e alguns servidores participaram
de capacitações disponibilizadas por outros órgãos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

1613-Descentralização da Política de Esporte e Lazer

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Projeto
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Incentivar e fortalecer o desenvolvimento desportivo através do apoio e fomento às prefeituras, federações,
Objetivo Específico:
associações e entidades desportivas.
Produto:
Entidade incentivada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

269,00
Total:

269,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

212,00

Meta Física Ação Realizada

212,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

269,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

126,89

126,89

Análise da Meta Física:
Muito embora hajam sido atendidas apenas 79 entidades com repasses diretos de recursos, a escassez de recursos vigente no executivo
estadual forçou a SAEL a buscar apoiar a comunidade esportiva mato-grossense através de atendimentos pontuais utilizando-se de
contratos próprios que barateassem o custo deste apoio.
Neste sentido, foram apoiadas 20 eventos com disponibilização de ônibus e 28 eventos com disponibilização de micro-ônibus. 18 eventos
com custeio de hospedagem, 10 com passagens aéreas, 2 eventos com custeio de arbitragem e 41 eventos com premiações esportivas.
Além disso, 71 entidades foram contempladas com doação de materiais esportivos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.331.555,10

3.542.113,39

3.527.875,10

0,00

151,31

99,60

101

5.879.079,00

919.251,35

869.215,80

0,00

14,78

94,56

107

1.620.921,00

1.620.921,00

620.929,80

879.222,81

38,31

83,72

9.831.555,10

6.082.285,74

5.018.020,70

879.222,81

51,04

96,44

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Fonte 100: As emendas destinadas aos municípios foram ampliadas ao longo do ano e por isso se superou em quase 50% a quantidade
de repasses prevista.
Fonte 101: Haviam sido programados repasses em apoio a eventos esportivos e de lazer para os municípios e entidades esportivas, mas
em função do cenário econômico restritivo, o constante contingenciamento destes valores impediu em grande escala a execução desta
ação, fazendo com que fossem repassados apenas 870 mil reais aproximadamente.
Fonte 107: Os recursos reservados para aquisição de materiais esportivos para atender às demandas de municípios e entidades
esportivas previam um investimento de 1,6 milhões de reais no fomento da atividade esportiva, porém, em função do cenário econômico
restritivo, o constante contingenciamento destes valores impediu em grande escala a execução desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O recurso disponibilizado para o atendimento das demandas esportivas da comunidade mato grossense foi quase completamente
utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi cumprido, porém, não na escala que havia sido prevista. Considerando-se a escassez de recursos que vigora atualmente no
governo do estado, avalia-se positivamente o desempenho da SAEL nesta ação.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

1615-Desenvolvimento do esporte de rendimento - Bolsa Atleta.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Projeto
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Incentivar o desporto de rendimento através do apoio a atletas e equipes esportivas e paraesportivas
Objetivo Específico:
matogrossenses.
Produto:
Bolsa concedida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

150,00

Meta Física Ação Realizada

150,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não foi concedida nenhuma bolsa, muito embora já haja sido publicada a lista de 75 beneficiários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi previsto pagamentos de 180 bolsas de até 800 reais por mês aos atletas beneficiados pelo programa, no entanto, apenas 75
candidatos foram classificados, por isso, estima-se gastar apenas 720 mil reais. O referente valor não foi empenhado, muito embora já
haja sido publicada a lista dos classificados.

Capacidade de Execução - COFD:
Em função de delongas no processo de seleção dos atletas beneficiados e da dificuldade em se garantir recursos para a execução do
programa Bolsa Atleta 2017, não foram empenhados os valores referentes às bolsas a serem pagas aos 75 classificados. Ainda há
expectativa de empenho dos valores antes da abertura do orçamento 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo não foi alcançado pois nenhuma bolsa foi paga até o momento.

Outros aspectos relevantes:
Se o empenho não for realizado, as bolsas de 2017 terão que ser pagas com o orçamento de 2018, prejudicando o programa no ano
consecutivo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2459-Promoção de atividades esportivas do desporto educacional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promover a Integração, o intercâmbio e a confraternização dos estudantes do Estado de Mato Grosso, através
Objetivo Específico:
da prática esportiva, desta forma, proporcionando seu desenvolvimento integral e estimulando seu pleno
exercício de cidadania.
Produto:
Evento realizado
Unidade de Medida:
Número
Responsável pela Ação: Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

18,00
Total:

18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

26,00

Meta Física Ação Realizada

26,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

18,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

69,23

69,23

Análise da Meta Física:
Foram realizados os 10 eventos regionais, 3 estaduais e 2 nacionais que completam os jogos escolares da juventude.
Também foram realizados 3 etapas dos Jogos de Seleções Municipais (JORENS), porém, por questões de indisponibilidade financeira, as
demais etapas da competição precisaram ser canceladas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

172.506,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107

2.713.400,00

2.713.400,00

1.235.387,17

1.092.827,40

45,53

76,23

2.885.906,50

2.713.400,00

1.235.387,17

1.092.827,40

42,81

76,23

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação haviam sido previstas a realização de 2 grandes eventos: Os Jogos Escolares da Juventude (realizados com corte de gastos e
economia de recursos) e os Jogos de Seleções Municipais (que foram iniciados, mas que acabaram não tendo continuidade por falta
recursos). A não realização do segundo culminou na não execução do recurso conforme o planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Fonte 100: Não foi possível viabilizar o repasse via emenda por falta de recursos financeiros.
Fonte 107: Muito embora estivessem liberados orçamentariamente, muitas vezes não foi possível empenhar alguns contratos,
adiantamentos e contratações emergenciais por falta de recursos financeiros disponíveis para pagamento, o que não só prejudicou a
qualidade da realização dos eventos como também, culminou na não utilização de parte do recurso disponível.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi parcialmente atendido, pois, das duas ações planejadas para o seu alcance, apenas uma foi plenamente realizada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

140

Estado de Mato Grosso

Ação:

3034-Promoção de atividades para a prática esportiva e de lazer.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Projeto
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promover a integração sócio cultural e desportiva.
Atividade realizada
Unidade
Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

19,00
Total:

19,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

76,00

Meta Física Ação Realizada

76,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

19,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

25,00

25,00

Análise da Meta Física:
Não foram realizados os eventos esportivos previstos, tão somente foram adquiridos materiais esportivos e premiações para apoio a
eventos de outras entidades e realizados 19 eventos de lazer através das caravanas do projeto Caravana da Transformação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.012.102,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

2.468.587,99

460.135,00

428.890,00

0,00

17,37

93,21

3.480.690,34

460.135,00

428.890,00

0,00

12,32

93,21

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Através dos recursos previstos para esta ação deveriam ter sido realizados diversos eventos: Jogos Abertos MT, Campeonato Estadual de
Futebol Feminino, Campeonato Estadual de seleções amadoras municipais, Centro de iniciação esportiva, Projeto Caminhando para uma
vida Saudável, centro de Convivência dos Atletas nos JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE E JOGOS DE SELEÇÕES ESTUDANTIS e
atividades de lazer. Além de aquisições de material esportivo e premiações para prestação de apoio a eventos estaduais.
Destes, apenas o apoio aos eventos foi executado, os demais permaneceram apenas na fase de elaboração do projeto, pois não foram
liberados recursos para sua efetiva execução.

Capacidade de Execução - COFD:
Através da compra de material esportivo e premiações para apoio ao esporte e lazer em Mato Grosso, foram empregados quase a
totalidade dos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado, porém, em muito menor escala do que se imaginava, pois não foram realizados os eventos previstos e a própria
disponibilidade de recursos para apoio aos eventos estaduais de federações e municípios foi debilitada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3298-Elaboração de instrumentos de gestão da Política de Esporte e Lazer.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Projeto
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Elaborar os instrumentos de apoio para a melhoria da gestão da política esportiva e de lazer.
Instrumento de gestão da política esportiva e de lazer elaborado
Unidade
Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,00

75,00

Análise da Meta Física:
A assessoria técnica do Gabinete elaborou e colocou em discussão no Conselho Estadual do Desporto (CONSED-MT), após várias
seções e alterações, o plano setorial de políticas para o esporte foi aprovado para discussão com a sociedade através de consulta pública
online e fóruns a serem realizados em 2018. Além desta, foram atualizadas também a resolução que rege o CONSED-MT, o Regimento
Interno da SEDUC e ainda o Termo de uso da Arena Pantanal e do Aecim Tocantins.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

173

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

203.596,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203.596,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Haviam sido previstos recursos para material de expediente, locomoção e diárias para discussão e elaboração de um documento que
expressasse a política de esporte e lazer do estado de Mato Grosso. Uma vez que o projeto acabou sendo discutido apenas com
entidades representativas na capital do estado, os recursos não foram necessários.

Capacidade de Execução - COFD:
Não foram necessários os recursos para o desenvolvimento das fases da ação realizadas. Será preciso recurso para a realização de
fóruns de discussão no interior do estado, já previstos no PTA 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi apenas parcialmente alcançado pois apesar de terem sido elaborados alguns documentos e reformas legislativas, o principal
resultado da ação (o Plano Estadual de Esporte e Lazer) ainda está em fase de discussão com as entidades envolvidas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3299-Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a
diversidade.

Programa de Governo:
Exercício:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Projeto
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promover a inclusão social para menores, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, grupos tradicionais e
Objetivo Específico:
pessoas em área de risco através da promoção de atividades esportivas e de lazer.
Produto:
Atividade esportiva e de lazer promovidas
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

19,00
Total:

19,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

38,00

Meta Física Ação Realizada

38,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

19,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
Apesar da carência de recursos disponíveis para esta ação, as parcerias com grupos como Lions e Rotary, as parcerias com outras áreas
da SEDUC e entidades governamentais como Casa Civil de Governo, além de um esforço da própria equipe da Superintendência de
Esporte e Lazer da SAEL, foi possível realizar 19 eventos para diversidade, inclusive: vivências esportivas nas Caravanas da
Transformação, semana da pessoa com deficiência, participação nas paralimpíadas escolares, vivências com esporte para pessoas com
deficiência na escola Arena da Educação e para o público em geral no ginásio Aecim Tocantins, dentre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.042.275,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

2.007.677,50

52.290,00

52.290,00

0,00

2,60

100,00

3.049.953,05

52.290,00

52.290,00

0,00

1,71

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação foram planejados diversos projetos esportivos e de lazer para públicos diversos, tais quais Pessoas com Necessidades
Especiais, Indígenas, Quilombolas, Ribeirinhos, dentre outros.
A execução desta ação foi, contudo, prejudicada pelo contingenciamento de recursos que atingiu esta ação desde o mês de Março de
2017 na quase totalidade de seus recursos. Desta forma, muitas ações previstas foram canceladas e ou suspensas até a liberação dos
recursos, que não chegou a acontecer em 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução desta ação foi prejudicada pelo contingenciamento de recursos que atingiu esta ação desde o mês de Março de 2017 na
quase totalidade de seus recursos. Desta forma, muitas ações previstas foram canceladas e ou suspensas até a liberação dos recursos,
que não chegou a acontecer em 2017. O valor executado nesta ação faz referência às paralimpíadas escolares para a qual o a adjunta de
esporte e lazer levou uma delegação 45 pessoas, disponibilizando passagens aéreas, hotelaria, alimentação e diárias para os servidores
que os acompanharam.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi parcialmente cumprido, pois foram realizados eventos e possibilitadas participações em eventos através da adjunta
de esporte e lazer, porém, não com a mesma escala previamente planejada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3300-Reestruturação de espaços esportivos e de lazer

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Projeto
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Disponibilizar espaços esportivos e de lazer para a população.
Espaço esportivo e de lazer reestruturado
Unidade
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

38,00

Meta Física Ação Realizada

37,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

2,63

2,70

Análise da Meta Física:
Foi realizada apenas uma adequação na Arena Pantanal para que esta pudesse abrigar a escola Governador José Fragielli "Arena da
Educação". Em função de uma previsão insuficiente de recursos, do insucesso do processo licitatório para compra de ATI's e do
contingenciamento que impactou nesta ação desde o início do ano, não foram realizadas outras obras de reforma, adequação ou
ampliação de aparelhos esportivos com recursos próprios.
Tão somente foram dados encaminhamentos aos convênios com municípios através de emendas parlamentares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

5.524.805,75

4.875.245,26

4.571.299,11

0,00

82,74

93,77

101

0,00

1.484.499,00

473.038,42

0,00

0,00

31,87

173

1.368.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.893.275,75

6.359.744,26

5.044.337,53

0,00

73,18

79,32

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Fonte 100: Foram destinadas diversas emendas para esta ação, às quais foi dado andamento de forma satisfatória.
Fonte 101: Não havia sido previsto recurso para compra de Academias da Terceira Idade (ATI's) na ação original, porém, em virtude de
atrasos no processo licitatório iniciado em 2016, foi remanejado recurso de outras ações para suplementar a 3300 para que se pudesse
empenhar a compra das ATI's. Mesmo com o recurso à disposição, a gestão da SEDUC optou por não realizar este empenho de mais de
quase 5 milhões de reais, permitindo que o recurso fosse posteriormente anulado.
Fonte 173: Havia sido previsto recurso para realização do Mapeamento das estruturas esportivas do estado de MT, para reestruturação da
piscina do complexo da Arena Pantanal e Aecim Tocantins, para a instalação de ATI's nos municípios, e para reestruturação de espaços
físicos esportivos e de lazer. Em função da não priorização destas ações e da entrada da gestão da Arena Pantanal no escopo da
Superintendência responsável pela ação, nenhuma destas ações foi plenamente executada.

Capacidade de Execução - COFD:
Fonte 100: Foram destinadas diversas emendas para esta ação, às quais foi dado andamento de forma satisfatória.
Fonte 101: Não havia sido previsto recurso para compra de Academias da Terceira Idade (ATI's) na ação original, porém, em virtude de
atrasos no processo licitatório iniciado em 2016, foi remanejado recurso de outras ações para suplementar a 3300 para que se pudesse
empenhar a compra das ATI's. Mesmo com o recurso à disposição, a gestão da SEDUC optou por não realizar este empenho de mais de
quase 5 milhões de reais, permitindo que o recurso fosse posteriormente anulado.
Fonte 173: O Mapeamento das estruturas esportivas do estado de MT foi postergado para 2018 em função de dificuldades para se firmar
um convênio com o IBGE para realização da pesquisa.
Para reestruturação da piscina do complexo da Arena Pantanal e Aecim Tocantins foram feitos projetos, mas em função da escassez de
recursos (Contingenciamento) optou-se por tentar levantar recursos através de parcerias com o setor privado ou captação do recurso junto
ao governo federal. Para a instalação de ATI's nos municípios ocorreu uma suplementação de recursos para empenhar um grande
contrato de compra, porém, a escassez de recursos não permitiu o empenho. E para reestruturação de espaços físicos esportivos e de
lazer foram feitos alguns projetos, mas em função dos baixos valores de recursos disponíveis, nenhum projeto poderia ter sido
implementado.
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Alcance do Objetivo Específico:
Não foram alcançados os objetivos desta ação em 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4343-Construção de espaços esportivos e de lazer

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

284-Fortalecimento do Esporte e Lazer
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Disponibilizar espaços esportivos e de lazer para a população.
Espaço esportivo e de lazer construído
Unidade
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

11,00

Meta Física Ação Realizada

11,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não foram iniciadas construções de aparelhos esportivos com recursos provenientes do FUNDED em 2017, tão somente repasses de
recursos a municípios através de emendas parlamentares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.061.425,85

430.000,00

430.000,00

0,00

40,51

173

324.013,65

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.385.439,50

453.000,00

430.000,00

0,00

31,04

94,92

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram programados recursos insuficientes para obras de grande vulto, sendo desta maneira impossível atender a grande maioria das
demandas chegadas na SAEL para construção de quadras, ginásios e campos de futebol.

Capacidade de Execução - COFD:
Quanto às emendas parlamentares, as emendas que não foram remanejadas para outras ações foram devidamente empenhadas.
Já os recursos previstos para construção não foram executados em função da previsão orçamentária insuficiente para o atendimento da
maioria das demandas, do contingenciamento dos valores que impactou a ação desde o segundo quadrimestre e ainda da anulação dos
recursos no último quadrimestre.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação não foi alcançado, pois foram não disponibilizados espaços esportivos na escala prevista, mas tão somente
repassados recursos provenientes de emendas parlamentares aos municípios beneficiados.

Outros aspectos relevantes:
145

Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
403-Economia Criativa
Finalístico
Desarticulação de uma cadeia de valor criativa (criação-produção-distribuição-consumo- de bens e serviços).
Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.
População do estado de Mato Grosso
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Regiane Berchieli

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

1,66

2,00

1,66

23/02/2018

Anual

Percentual

1,92

2,00

1,92

23/02/2018

Anual

Percentual

18,50

20,00

18,50

23/02/2018

Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas
Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego
Percentual dos empreendimentos criativos
Fonte: RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos
Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores são elaborados com base em informações extraídas das bases de dados da RAIS e CAGED, até a presente data não foi
possível realizar tal apuração. Dessa maneira repetiu-se os dados apurados em 2016.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

3.393.910,35

781.660,00

133.260,00

0,00

3,93

101

800.000,00

58.272,78

46.999,25

5.000,00

5,87

88,22

104

968.192,00

111.691,99

3.600,00

108.091,99

0,37

100,00

145

3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

0,00

102.504,49

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

220.612,05

125.869,99

0,00

0,00

57,05

5.165.802,35

1.274.741,31

309.729,24

113.091,99

6,00

26,66

Total

17,05

Execução:
A execução orçamentária do programa foi fortemente afetada pela crise fiscal pela qual o Estado passou em 2017. O cenário restritivo de
recursos levou a equipe a priorizar a execução de ações que não necessitassem de novas contratações, haja visto a indisponibilidade dos
recursos orçamentários e financeiros, de maneira que, procurou-se potencializar ainda mais o arranjo com as instituições parceiras,
conseguindo assim resultados práticos bastante favoráveis, mesmo com baixa execução orçamentária.

Resultados:
Foram realizadas diversas atividades que contribuíram significativamente para o auxílio do desenvolvimento da economia criativa em Mato
Grosso e para que, atualmente, o Estado seja reconhecido nacionalmente como um dos ecossistemas de economia criativa e inovação do
Brasil. O desenvolvimento dessas atividades e os seus respectivos resultados foram alcançados através da articulação interna e externa
com diversos apoiadores, em especial o SEBRAE MT. Os resultados práticos foram: novas edições das Maratonas de Negócios Criativos,
inclusive com duas edições no interior do estado, criação do ciclo de incubação de empreendimentos Arena+, que totalizaram cerca de 2
mil atendimentos, diversas parcerias e participação em eventos do setor e assinatura de contrato de auxílio financeiro para restauração do
Grande Hotel, futuro Centro de Referência da Economia Criativa.

Principais restrições e providências adotadas:
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Orçamentárias : O contingenciamento orçamentário das dotações previstas para o Programa 403 ao longo do ano de 2017 inviabilizou
uma série de contratações previstas em PTA, gerando a análise desfavorável do PPD do Programa.
De acordo com a Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos (relatório da LOA extraído do Fiplan), entre
08/02/2017 a 25/08/17, houve a anulação por Decreto de R$ 4.038.750,36.
Dessa feita, novas contratações restaram inviáveis, e quase todas as ações executadas se deram através de parcerias firmadas no
decorrer do ano.
Financeiras : A crise fiscal como já citada afetou diretamente ações que não foram possíveis de serem realizadas em 2017. Mesmo assim
a equipe estratégica auxiliou de perto a equipe técnica para que os parceiros externos contribuíssem mais na execução do que foi possível
realizar. Também houve um forte emprenho do próprio governador do Estado para com o BNDES na concretização da assinatura do termo
de auxílio financeiro para a restauração do Grande Hotel, futuro Centro de Referência da Economia Criativa.
Financeiras : O ano de 2017 foi caracterizado pela ausência e demora de repasse financeiro às Unidades Orçamentárias, o que impacta
diretamente na execução dos Programa. De fato, a utilização dos contratos vigentes sem a respectiva contraprestação financeira por
período prolongado de tempo impede a continuidade das ações que dependem de aporte estatal, gerando ambiente de dificuldade de
execução dos valores empenhados.
Ademais, a dificuldade de receber por parte dos credores do Estado normalmente é noticiada no mercado, dificultando também novas
contratações, ainda que se tenha dotação orçamentária. Em verdade, até mesmo orçamentos oriundos da iniciativa privada para novas
contratações são de difícil acesso.
Assim, a tão noticiada crise financeira atingiu o desempenho do Programa 403 - Economia Criativa.
Administrativas : O programa 403 é um programa intersetorial de governo coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura, cuja
coordenação técnica fica a cargo da Superintendência de Desenvolvimento de Economia Criativa.
Ocorre que entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017 houve a mudança do titular da Superintendência, fazendo com que a retomada
de alguns processos tomasse algum tempo, o que, conjugado com as anulações orçamentárias e falta de fluxo de caixa, inviabilizaram a
execução a contento.

Outros aspectos relevantes:
x

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2149-Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

403-Economia Criativa
2017
Atividade
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Promover a economia criativa de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sociocultural
Objetivo Específico:
sustentável.
Produto:
Empreendimento fomentado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Leopoldo Rodrigues de Mendonça

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

19,00
Total:

19,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

19,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

76,00

76,00

Análise da Meta Física:
Não. A meta permaneceu a mesma inicial.
Produtos entregues:
1- XVIII Feneart - Feira Nacional de Negócios do Artesanato de Recife;
2- Feira Brasil Original de São Paulo;
3- XXVIII Expominas - Feira de Artesanato de Belo Horizonte;
4- Participação no 09º Salão do Artesanato de Brasília;
5- Participação na Feira Internacional do Turismo em Cuiabá;
6- Participação no Festival Internacional de Pesca em Cáceres;
7- Participação na 53ª Feira Agropecuária - Expoagro em Cuiabá.
8- Participação no Encontro Nacional dos CRC's;
9- Participação na 1ª Feira de Artesanato da Orla do Porto - Cuiabá;
10- Participação em 8 edições da Caravana da Transformação do Governo de Mato Grosso, na orientação e cadastramento dos artersãos
bem como na divulgação dos produtos artesanais;
11- Participação no Congresso Nacional da Infância e Juventude em Cuiabá;
12- Participação no evento Autos da Paixão de Cristo em Cuiabá.
Foram adequados, mesmo que a quantidade prevista não tenha sido atingida, entendemos que houve êxito no alcance do objetivo da
ação.
Vale destacar que a participação nas Caravanas da Transformação facilitou o fomento e divulgação num maior número de municípios,
contribuindo para uma maior divulgação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

570.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

800.000,00

58.272,78

46.999,25

5.000,00

5,87

88,22

800.000,00

628.272,78

46.999,25

5.000,00

5,87

7,54

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não, o desempenho ficou aquem do inicialmente planejado. O valor orçado inicialmente atenderia as expectativas da unidade, porém, no
decorrer da execução, por dificuldades internas foi necessário rever as tarefas desta ação buscando eventos com menor demanda de
recursos, havia orientação estratégica de redução de despesas.
Desta forma foi possível alcançar um bom resultado da meta física.
Não houve superestimação de orçamento, apenas readequação da estratégia para execução.

149

Estado de Mato Grosso
Capacidade de Execução - COFD:
Houve orientação estratégica para redução de gastos, sendo assim a unidade optou por uma estratégica diversa para executar as tarefas
com custo menor.
As alternativas utilizadas não atingiram a totalidade do público alvo almejado e o alcance da meta física inicial, que poderia ser realizado
mas com custos maiores.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado. A ação contribuiu com a promoção e divulgação dos produtos artesanais, possibilitando o acesso a
novos mercados e fomentando a economia criativa

Outros aspectos relevantes:
Não houveram outros aspectos a serem destacados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem recomendações.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
403-Economia Criativa
Finalístico
Desarticulação de uma cadeia de valor criativa (criação-produção-distribuição-consumo- de bens e serviços).
Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.
População do estado de Mato Grosso
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Regiane Berchieli

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

1,66

2,00

1,66

23/02/2018

Anual

Percentual

1,92

2,00

1,92

23/02/2018

Anual

Percentual

18,50

20,00

18,50

23/02/2018

Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas
Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego
Percentual dos empreendimentos criativos
Fonte: RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos
Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores são elaborados com base em informações extraídas das bases de dados da RAIS e CAGED, até a presente data não foi
possível realizar tal apuração. Dessa maneira repetiu-se os dados apurados em 2016.

Execução:
A execução orçamentária do programa foi fortemente afetada pela crise fiscal pela qual o Estado passou em 2017. O cenário restritivo de
recursos levou a equipe a priorizar a execução de ações que não necessitassem de novas contratações, haja visto a indisponibilidade dos
recursos orçamentários e financeiros, de maneira que, procurou-se potencializar ainda mais o arranjo com as instituições parceiras,
conseguindo assim resultados práticos bastante favoráveis, mesmo com baixa execução orçamentária.

Resultados:
Foram realizadas diversas atividades que contribuíram significativamente para o auxílio do desenvolvimento da economia criativa em Mato
Grosso e para que, atualmente, o Estado seja reconhecido nacionalmente como um dos ecossistemas de economia criativa e inovação do
Brasil. O desenvolvimento dessas atividades e os seus respectivos resultados foram alcançados através da articulação interna e externa
com diversos apoiadores, em especial o SEBRAE MT. Os resultados práticos foram: novas edições das Maratonas de Negócios Criativos,
inclusive com duas edições no interior do estado, criação do ciclo de incubação de empreendimentos Arena+, que totalizaram cerca de 2
mil atendimentos, diversas parcerias e participação em eventos do setor e assinatura de contrato de auxílio financeiro para restauração do
Grande Hotel, futuro Centro de Referência da Economia Criativa.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : O contingenciamento orçamentário das dotações previstas para o Programa 403 ao longo do ano de 2017 inviabilizou
uma série de contratações previstas em PTA, gerando a análise desfavorável do PPD do Programa.
De acordo com a Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos (relatório da LOA extraído do Fiplan), entre
08/02/2017 a 25/08/17, houve a anulação por Decreto de R$ 4.038.750,36.
Dessa feita, novas contratações restaram inviáveis, e quase todas as ações executadas se deram através de parcerias firmadas no
decorrer do ano.
Financeiras : A crise fiscal como já citada afetou diretamente ações que não foram possíveis de serem realizadas em 2017. Mesmo assim
a equipe estratégica auxiliou de perto a equipe técnica para que os parceiros externos contribuíssem mais na execução do que foi possível
realizar. Também houve um forte emprenho do próprio governador do Estado para com o BNDES na concretização da assinatura do termo
de auxílio financeiro para a restauração do Grande Hotel, futuro Centro de Referência da Economia Criativa.
Financeiras : O ano de 2017 foi caracterizado pela ausência e demora de repasse financeiro às Unidades Orçamentárias, o que impacta
diretamente na execução dos Programa. De fato, a utilização dos contratos vigentes sem a respectiva contraprestação financeira por
período prolongado de tempo impede a continuidade das ações que dependem de aporte estatal, gerando ambiente de dificuldade de
execução dos valores empenhados.
Ademais, a dificuldade de receber por parte dos credores do Estado normalmente é noticiada no mercado, dificultando também novas
contratações, ainda que se tenha dotação orçamentária. Em verdade, até mesmo orçamentos oriundos da iniciativa privada para novas
contratações são de difícil acesso.
Assim, a tão noticiada crise financeira atingiu o desempenho do Programa 403 - Economia Criativa.
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Administrativas : O programa 403 é um programa intersetorial de governo coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura, cuja
coordenação técnica fica a cargo da Superintendência de Desenvolvimento de Economia Criativa.
Ocorre que entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017 houve a mudança do titular da Superintendência, fazendo com que a retomada
de alguns processos tomasse algum tempo, o que, conjugado com as anulações orçamentárias e falta de fluxo de caixa, inviabilizaram a
execução a contento.

Outros aspectos relevantes:
x

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2287-Assessoramento em Economia Criativa

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

403-Economia Criativa
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Desenvolver e fortalecer iniciativas criativas em Mato Grosso.
Pessoa atendida
Unidade
Edilberto Angelo Magalhães

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO V - SUDESTE

423,00

REGIÃO VI - SUL

1.127,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

376,00
Total:

1.926,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.500,00

Meta Física Ação Realizada

1.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.926,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

128,40

128,40

Análise da Meta Física:
As metas físicas foram alcançadas a partir das seguintes ações: Maratona de negócios criativos (1817 atendimentos); Ideação - Programa
de Pré-aceleração de negócios criativos (46 atendimentos); Lab Criativo (23 atendimentos); Consultorias Arena + (40 atendimentos).
Saliente-se as ações realizadas no interior, nas cidades de Rondonópolis e Sinop, foram através de duas edições da Maratona de
Negócios Criativos. Notou-se a alta demanda e carência desse tipo de ação no interior, e o alto impacto dessas ações no interior do
Estado.
O Programa tinha condições de alcançar um número muito maior de pessoas não fossem as restrições orçamentárias e financeiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.031.808,00

211.660,00

133.260,00

0,00

12,92

62,96

104

68.192,00

68.192,00

3.600,00

64.592,00

5,28

100,00

1.100.000,00

279.852,00

136.860,00

64.592,00

12,44

63,58

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
As diversas anulações orçamentárias e as restrições financeiras já descritas por ocasião da análise do programam justificam a qualificação
altamente deficiente da capacidade de planejamento. Infelizmente, a tão noticiada crise financeira impactou as ações do Programa 403 Economia Criativa. Entretanto, saliente-se que a meta física foi atingida, inclusive com ações no interior, o que indicam o sucesso do
Programa, em que pese as severas restrições havidas no exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
As entregas havidas dependeram da execução integral dos poucos recursos colocados à disposição para a execução do programa, razão
pela qual o índice COFD está ótimo. Saliente-se que apesar dos empenhos terem sido executados a contento, não houve o repasse
financeiro, havendo estoque de restos a pagar em decorrência de atrasos no repasse das cotas do órgão finalístico.

Alcance do Objetivo Específico:
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Dentro dos valores disponíveis, as ações para o desenvolvimento da Economia Criativa foram realizadas a contento. Com certeza, muito
do que foi planejado não foi executado em razão da ausência de recursos. Outras ações foram realizadas sem o fornecimento de alguns
produtos inicialmente previstos. Entre essas entregas podemos destacar o Programa de Pré-aceleraçaõ de negócios criativos, a
implantação do coworking Arena + e as maratonas de negócios criativos.
Ademais, o coworking previsto, apesar de implantado (Arena +), não subsistiu e foi desmontado em razão da impossibilidade de viabilizar
a contratação de pessoa jurídica para gerir o espaço (restrições orçamentárias e financeiras). Dessa feita, algumas das ações que se
mostraram bastante necessárias e úteis à sociedade serão descontinuadas em razão da incapacidade orçamentária e financeira. Assim,
em que pese o atendimento dos objetivos previstos, as restrições devem ser minoradas de forma a se manter qualidade e eficiência do
Programa.

Outros aspectos relevantes:
AS entregas realizadas foram em muito viabilizadas por fortes parcerias entre Governo do Estado e Sebrae/MT; Permissionários da Arena
Pantanal; estreitamento de relacionamento entre SEC, SEDEC, SEDUC e SECITEC; coletivo de food trucks, etc.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que haja gestão orçamentária e financeira de forma a viabilizar a execução durante o ano.

Ação:

3301-Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

403-Economia Criativa
2017
Projeto

Unidade Responsável:

23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Promover a articulação dos diversos atores envolvidos nos segmentos da economia criativa para o seu
Objetivo Específico:
desenvolvimento.
Produto:
Parceria realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Edilberto Angelo Magalhães

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

7,00

Meta Física Ação Realizada

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

114,29

114,29

Análise da Meta Física:
O resultado bom desta meta se deu por conta do apoio aos eventos: MT Lab Audiovisual, Film Comission, Vem pra Arena, Programa
Células Empreendedoras, Startup Weekend, Hackacity, Eventos realizados no Arena +, que somados impactaram cerca de 90 mil
pessoas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.362.102,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

900.000,00

43.499,99

0,00

43.499,99

0,00

0,00

304

0,00

102.504,49

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

220.612,05

125.869,99

0,00

0,00

57,05

3.262.102,35

366.616,53

125.869,99

43.499,99

3,86

38,95

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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A qualificação altamente deficiente da capacidade de planejamento se justifica pelas diversas anulações orçamentárias e as restrições
financeiras já descritas por ocasião da análise do programa. A tão noticiada crise financeira impactou as ações do Programa 403 Economia Criativa. Entretanto, mesmo com este cenário, a meta física foi atingida, com a realização de diversas parcerias, o que
demonstra o sucesso do programa e a capacidade da equipe gestora dele de se articular para realizar as atividades planejadas, mesmo
com as severas restrições no exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A qualificação altamente deficiente do COFD não é coerente com a realidade de 2017, pois o resultado da meta física foi "bom", sendo
realizado um pouco acima do previsto, devido a grande quantidade de parcerias realizadas pela equipe gestora do programa 403 Economia Criativa, que fizeram com que fossem apoiados diversos eventos sem a necessidade de aporte financeiro direto. A não
realização de algumas subações se justificam pelas diversas anulações orçamentárias e as restrições financeiras já descritas por ocasião
da análise do programa.

Alcance do Objetivo Específico:
Dentro dos valores disponíveis, as ações para a Articulação para o Desenvolvimento da Economia Criativa foram realizadas a contento.
Com certeza, muito do que foi planejado não foi executado em razão da ausência de recursos. Outras ações foram realizadas sem o
fornecimento de alguns produtos inicialmente previstos e/ou apoio financeiro direto. Entre essas entregas podemos destacar o apoio ao
MT Lab, Film Comission, Vem pra Arena, Programa Células Empreendedoras, Hackacity, Startup weekend e eventos no Arena+, que
somados impactaram cerca de 50 mil pessoas. Entretanto, mesmo com o objetivo específico realizado a contento, as restrições
orçamentarias prejudicaram muito esta ação. Se em 2018 essas restrições continuarem a acontecer, poderá impactar a qualidade e
eficiência do Programa.

Outros aspectos relevantes:
As entregas realizadas foram em muito viabilizadas por fortes parcerias entre Governo do Estado e Sebrae/MT; Permissionários da Arena
Pantanal; estreitamento de relacionamento entre SEC, SEDEC, SEDUC e SECITEC; coletivo de food trucks; Articulação interna com
outros setores da SEC, etc.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que haja gestão orçamentária e financeira de forma a viabilizar a execução durante o ano.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
403-Economia Criativa
Finalístico
Desarticulação de uma cadeia de valor criativa (criação-produção-distribuição-consumo- de bens e serviços).
Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.
População do estado de Mato Grosso
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Regiane Berchieli

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

1,66

2,00

1,66

23/02/2018

Anual

Percentual

1,92

2,00

1,92

23/02/2018

Anual

Percentual

18,50

20,00

18,50

23/02/2018

Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas
Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego
Percentual dos empreendimentos criativos
Fonte: RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos
Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores são elaborados com base em informações extraídas das bases de dados da RAIS e CAGED, até a presente data não foi
possível realizar tal apuração. Dessa maneira repetiu-se os dados apurados em 2016.

Execução:
A execução orçamentária do programa foi fortemente afetada pela crise fiscal pela qual o Estado passou em 2017. O cenário restritivo de
recursos levou a equipe a priorizar a execução de ações que não necessitassem de novas contratações, haja visto a indisponibilidade dos
recursos orçamentários e financeiros, de maneira que, procurou-se potencializar ainda mais o arranjo com as instituições parceiras,
conseguindo assim resultados práticos bastante favoráveis, mesmo com baixa execução orçamentária.

Resultados:
Foram realizadas diversas atividades que contribuíram significativamente para o auxílio do desenvolvimento da economia criativa em Mato
Grosso e para que, atualmente, o Estado seja reconhecido nacionalmente como um dos ecossistemas de economia criativa e inovação do
Brasil. O desenvolvimento dessas atividades e os seus respectivos resultados foram alcançados através da articulação interna e externa
com diversos apoiadores, em especial o SEBRAE MT. Os resultados práticos foram: novas edições das Maratonas de Negócios Criativos,
inclusive com duas edições no interior do estado, criação do ciclo de incubação de empreendimentos Arena+, que totalizaram cerca de 2
mil atendimentos, diversas parcerias e participação em eventos do setor e assinatura de contrato de auxílio financeiro para restauração do
Grande Hotel, futuro Centro de Referência da Economia Criativa.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : O contingenciamento orçamentário das dotações previstas para o Programa 403 ao longo do ano de 2017 inviabilizou
uma série de contratações previstas em PTA, gerando a análise desfavorável do PPD do Programa.
De acordo com a Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos (relatório da LOA extraído do Fiplan), entre
08/02/2017 a 25/08/17, houve a anulação por Decreto de R$ 4.038.750,36.
Dessa feita, novas contratações restaram inviáveis, e quase todas as ações executadas se deram através de parcerias firmadas no
decorrer do ano.
Financeiras : A crise fiscal como já citada afetou diretamente ações que não foram possíveis de serem realizadas em 2017. Mesmo assim
a equipe estratégica auxiliou de perto a equipe técnica para que os parceiros externos contribuíssem mais na execução do que foi possível
realizar. Também houve um forte emprenho do próprio governador do Estado para com o BNDES na concretização da assinatura do termo
de auxílio financeiro para a restauração do Grande Hotel, futuro Centro de Referência da Economia Criativa.
Financeiras : O ano de 2017 foi caracterizado pela ausência e demora de repasse financeiro às Unidades Orçamentárias, o que impacta
diretamente na execução dos Programa. De fato, a utilização dos contratos vigentes sem a respectiva contraprestação financeira por
período prolongado de tempo impede a continuidade das ações que dependem de aporte estatal, gerando ambiente de dificuldade de
execução dos valores empenhados.
Ademais, a dificuldade de receber por parte dos credores do Estado normalmente é noticiada no mercado, dificultando também novas
contratações, ainda que se tenha dotação orçamentária. Em verdade, até mesmo orçamentos oriundos da iniciativa privada para novas
contratações são de difícil acesso.
Assim, a tão noticiada crise financeira atingiu o desempenho do Programa 403 - Economia Criativa.
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Administrativas : O programa 403 é um programa intersetorial de governo coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura, cuja
coordenação técnica fica a cargo da Superintendência de Desenvolvimento de Economia Criativa.
Ocorre que entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017 houve a mudança do titular da Superintendência, fazendo com que a retomada
de alguns processos tomasse algum tempo, o que, conjugado com as anulações orçamentárias e falta de fluxo de caixa, inviabilizaram a
execução a contento.

Outros aspectos relevantes:
x

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2203-Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

403-Economia Criativa
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Articular parcerias e projetos para o desenvolvimento da Economia Criativa
Medida de apoio realizada
Percentual
Claudia Marisa Rosa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista era executar a tarefa da Ação 2203, visando apoiar iniciativas de Desenvolvimento da Economia Criativa em parceria
com a Secretaria de Estado de Cultura e outras Secretarias. Tendo em vista anulação do orçamento planejado, as atividades foram
executadas na Ação 3227. Todavia, não há comprometimento do objetivo proposto, conforme demonstra-se nas atividades desenvolvidas:
I) IX Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Secitec acrescentou no regulamento da MECTI uma categoria para trabalhos
nas áreas da Economia Criativa. O evento ocorreu juntamente com 14ª SNCT&I de 24 a 26/10/17, onde foram apresentados 30 trabalhos
finalistas, dentre esses, 06 trabalhos foram premiados. O aluno e professor responsável de cada um dos 06 trabalhos premiados
receberam como premiação um smartphone e um óculos de realidade virtual. II) Organização e atuação como agente de aceleração do
Programa Trilhas de Ideação (setembro a novembro/17) A Secitec apoiou o evento através do Parque Tecnológico que atuou na mentoria
e apoio na realização das etapas do evento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Tendo em vista a anulação do orçamento pelo Decreto orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017, as atividades desta ação foram
executadas na Ação 3227.

Capacidade de Execução - COFD:
Tendo em vista a anulação do orçamento pelo Decreto orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017, as atividades desta ação foram
executadas na Ação 3227.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado em nível satisfatório, pois foi executado na Ação 3227.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
404-Fortalecimento da Política Cultural
Finalístico
Baixa democratização cultural.
Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.
População do estado de Mato Grosso
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Regiane Berchieli

INDICADORES
Descrição
Percentual do valor gasto em editais setoriais em relação à
receita total da SEC

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

25,00

25,00

4,60

31/01/2018

Anual

Unidade

100,00

141,00

74,00

31/01/2018

Anual

Percentual

35,00

50,00

45,00

31/01/2018

Anual

Unidade

214.957,00

146.562,00

214.957,00

31/01/2018

Anual

Unidade

27,50

37,50

Fonte: SECEL
Número de municípios do Estado adesos ao Sistema Nacional
de Cultura
Fonte: IBGE/Ministério da Cultura/SECEL
Percentual de projetos artístico-culturais aprovados
Fonte: SECEL
Média de habitantes por equipamento cultural
Fonte: SECEL / IBGE
Média de ações artístico-culturais realizadas por região de
planejamento
Fonte: SECEL

Análise de Indicadores do Programa:
Ao longo de 2017 os as ações realizadas geraram as informações necessárias para a apuração dos indicadores descritos no quadro
acima.
O indicador relacionado ao número de municípios do estado aderidos ao Sistema Nacional de Cultura teve uma expansão mas não atingiu
a meta estipulada por fatores descritos na ação 2290, em especial a reduzida equipe para atender todo o estado e algumas restrições de
logística e diárias. Ainda assim foram realizadas diversas ações de contato, aproximação e assessoria com municípios do estado. Usado
os recurso disponíveis de como rede sociais e contatos telefônico para apresentação e esclarecimentos sobre os Sistemas Nacional e
Estadual de Cultura.
O indicador percentual de projetos artístico-culturais aprovados diz respeito as ações de fomento a projetos culturais via editais de seleção
pública ao qual é destinado aos vários segmentos culturais. Os dados são obtidos através da relação entre o total de inscritos nos editais e
o total de projetos aprovados e que receberão apoio financeiro da Secretaria de Estado de Cultura para a realização de atividades culturais
destinadas a sociedade em geral. Foram executados parte do CirculaMT e Pontos de Cultura. Outro indicador que está relacionado a este
é o de valor gasto em editais setoriais que teve um índice baixo porque não foram realizados editais setoriais ao longo de 2017.
Os demais indicadores permaneceram o mesmo pois não houve acréscimo de equipamentos culturais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

6.717.913,94

22.777.043,41

22.356.240,06

0,00

332,79

98,15

104

14.267.770,05

12.515.496,97

10.586.731,74

1.408.433,05

74,20

95,32

161

2.530.000,00

549.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173

4.929.068,58

1.603.010,56

1.563.010,56

0,00

31,71

97,50

304

0,00

447.123,46

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

3.110.929,65

1.700.900,00

0,00

0,00

54,67

28.444.752,57

41.003.304,05

36.206.882,36

1.408.433,05

127,29

91,44
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Execução:
Os dados orçamentários demonstram que o planejado inicialmente para o programa Fortalecimento da Política Cultural não
corresponderam as expectativas apesar de ter ocorrido uma execução de mais de 20% do planejado isto só ocorreu por causa do
montante elevado de emendas parlamentares. Situação bem diferente quando excluídas do programa, demonstrando apenas 68% de
execução.
O ano de 2016, foi marcado também pela aprovação da nova lei do fundo de cultura (Lei 10.379/2016 - Fundo Estadual de Política
Cultural) que com sua aprovação no início de março fez com que fosse abandonada a legislação anterior e a nova lei, no que diz respeito
as origens de recursos, iniciaria sua efetiva aplicação normativa somente em 2017. Ficamos neste intervalo de período (março a
dezembro) sem a entrada de recursos para a execução orçamentária e financeira. A consequêcia se mostrou evidente ao, em especial as
que continham recursos do fundo.
A frustração na arrecadação da fonte 173 (FUNDESTEC) e as retenções ocorridas na fonte 104 (Fundo de cultura) prejudicaram a
execução das ações deste programa fazendo com que os recursos que ingressaram fossem destinados prioritariamente às despesas de
custeio e manutenção da secretaria.
Quanto aos recursos de convênio, houve a execução com o Governo Federal do edital de pontos de cultura no qual foram executados
apenas metade dos recursos. Na análise da execução dos recursos disponíveis, conforme demonstrado no quadro acima a Secretaria de
Estado de Cultura executou os recursos disponíveis da maneira mais otimizada possível, levando em consideração as demandas, as
prioridades e os recursos técnicos e humanos, estes últimos bastante escassos no início do exercício e mesmo não sendo suprido na sua
totalidade, foram repostos em parte ao longo do ano.

Resultados:
A execução das diversas ações e medidas deste programa produziram os efeitos esperados dados as restrições. A justificativa usada na
elaboração do programa trata da baixa incidência de práticas culturais entre a população, baixa oferta de equipamentos culturais (teatros,
cinemas, museus, etc.), baixa acessibilidade aos equipamentos culturais, oferta restrita de opções culturais na região, baixo
desenvolvimento do capital cultural da população, falta de conexão entre as redes culturais, desestímulo ao surgimento de novas redes,
baixo incentivo à diversidade cultural em suas linguagens e manifestações estéticas e desmotivação da área cultural. Tudo isso foi atacado
com medidas e ações que surtiram o efeito esperado algumas em maior outras em menor grau.
Os trabalhos de expansão do Sistema Estadual de Cultura, incluindo o Fórum de Gestores Municipais realizado no mês de abril,
integraram a Secretaria com um grande número de municípios do estado. Projetos como o #vempraarerena e o edital de Pontos de
Cultura, permitiram levar o acesso à cultura e o fomento às atividades culturais a todas em todas as regiões do estado.
Para complementar este resultado, as emendas parlamentares, através dos deputados estaduais, conseguiram atingir inúmeros
municípios em todas as regiões do estado levando cultura a toda população de Mato Grosso.
O Sistema Estadual de Bibliotecas utilizando as rotas da Caravana da Transformação executaram verdadeiras transformações nos
municípios visitados ao longo de 2017 realizando diagnósticos para reativação, informatização e modernização de bibliotecas públicas em
quase 100 dos 141 municípios de Mato Grosso incluindo as ações de "Biblioteca Itinerante".
O setor de Patrimônio Cultural, também neste exercício foi fortemente impactado pelas restrições, conseguiu realizar ações de visitas
técnicas em imóveis tombados, todas realizadas com equipe multidisciplinar composta por arquiteto, engenheiro civil, restaurador/
conservador e historiador, implantação do Sistema Estadual de Museus e a execução dos editais de chamamento público para a gestão
dos equipamentos culturais da Secretaria de Cultura (Museu Histórico, Museu da Pré História, Museu de Arte Sacra e Museu de Arte).
Dadas as atividades descritas e tantas outras realizadas ao longo do ano e não listadas aqui o programa Fortalecimento da Política
Cultural contribuiu em grande medida ao alcance da diretriz ligada a ele. Principalmente no que diz respeito a "Descentralização", pois toda
atividade realizada pela Secretaria de Estado de Cultura visa colher o máximo de resultado e ter o maior alcance possível nos municípios
de todas as regiões de Mato Grosso.

Principais restrições e providências adotadas:
Financeiras : Tanto o secretário da pasta Leandro Carvalho como a secretaria adjunta a de Cultura Regiane Berchieli tomaram todas as
providências necessárias junto SEPLAN e SEFAZ para minimizar o impacto da falta de recursos na realização das políticas da Secretaria
de Estado de Cultura, que são financiadas quase integralmente com recursos do Fundo Estadual de Política Cultural. Foram feitas
solicitações e reuniões com os secretários titulares, adjuntos e técnicos da SEPLAN e SEFAZ e em algumas situações com a CASA CIVIL
e diretamente com o Governador.
Gerenciais : fffff
Gerenciais : Por fim, a secretaria ajunta cultura trabalhou bastante com a Secretaria de Gestão e também com outras secretarias para a
estruturação das equipes com novos membros e isto permitiu dar andamento a vários projetos que não poderiam ser executados por falta
de recursos humanos.
Orçamentárias : Tanto o secretário da pasta Leandro Carvalho como a secretaria adjunta a de Cultura Regiane Berchieli tomaram todas as
providências necessárias junto SEPLAN e SEFAZ para minimizar o impacto da falta de recursos na realização das políticas da Secretaria
de Estado de Cultura, que são financiadas quase integralmente com recursos do Fundo Estadual de Política Cultural. Foram feitas
solicitações e reuniões com os secretários titulares, adjuntos e técnicos da SEPLAN e SEFAZ e em algumas situações com a CASA CIVIL
e diretamente com o Governador.

Outros aspectos relevantes:
Registra-se também os vários encontros com o setor audiovisual que permitiram a elaboração do edital para o setor.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
x
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2288-Gestão do Patrimônio Cultural

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

404-Fortalecimento da Política Cultural
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão, preservação e restauração
dos equipamentos culturais do Estado.

Objetivo Específico:

Produto:
Equipamento cultural preservado e restaurado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fernanda Quixabeira Machado

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

8,00

Meta Física Ação Realizada

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

12,50

12,50

Análise da Meta Física:
Das ações propostas para 2017 foi realizada a contratação de empresa para elaboração do projeto arquitetônico e concluída a capitação
de recurso com a assinatura do contrato de 4.000,00 (quatro milhões de reais) com o BNDS para restauração do Grande Hotel, bem
como a conclusão do projeto arquitetônico de Reforma do anexo da Casa Barão de Melgaço para instalação da Biblioteca Pública
Estadual Estevão de Mendonça. As obras de Manutenção do Casarão da Fundação Cultural de Rosário-Oeste, Museu da Guerra do
Paraguai em Barão de Melgaço: não foi realizada por falta de recurso e Teatro ¿Heitor Vila Lobos de Nova Xavantina: não foram
realizadas em função do contingenciamento orçamentário do Estado. Ao todo foram realizadas 19 vistorias técnicas por uma equipe
multidisciplinar formada por 1 arquiteto, 1 engenheiro civil , 1 restaurador/ conservador e 2 historiadores; sendo que alguns dos imóveis
listados foram revisitados diversas vezes no período, sempre objetivando tratativas relativas à sua conservação. Diversos outros imóveis
não tombados também foram vistoriados, tais como: Antiga sede da Receita Federal ¿ Cuiabá, Edifício Moitará (atual sede da SEC/MT) ¿
Cuiabá, Memorial Rondon ¿ Santo Antônio do Leverger / Dist. De Mimoso. 2¿ emissões de pareceres e relatórios técnicos: 60 pareceres,
203 processos trabalhados, 07 relatórios técnicos, 12 notificações, 11 termos de referência e 01 exploração estratigráfica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

115.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

5.116.731,43

1.938.358,24

630.362,43

1.298.780,83

12,32

98,56

161

2.530.000,00

339.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173

387.068,57

467.876,56

467.876,56

0,00

120,88

100,00

8.148.800,00

2.745.934,80

1.098.238,99

1.298.780,83

13,48

75,89

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A área de Patrimônio Cultural que inclui a restauração de bens móveis requer investimentos altos. Os prédios sob responsabilidade da
Secretaria de Estado de Cultura encontram-se em péssimo estado de conservação. Ao todo são oito prédios, dos quais sete são
Tombados: Palácio da Instrução; Museu Histórico; Casa Cuiabana; Residência dos Governadores, Cine-Teatro, Museu da Pré-História,
Museu de Arte Sacra. Em virtude do tempo de uso, essas construções necessitam de reparos constantes. Os recursos inicialmente
previstos destinados a realização de ações de preservação do patrimônio cultural foram insuficientes em face da demanda estadual. O
planejamento foi feito de acordo com as necessidades, no entanto, o contingenciamento orçamentário dificultou a realização das medidas
planejadas. Em virtude das dificuldades financeiras encontradas, a alternativa foi focar nas tarefas que dependiam mais de conhecimento
técnico como vistorias, fiscalização, análise técnica e produção de trabalho científico.

Capacidade de Execução - COFD:
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Das atividades planejadas priorizou-se as obras de manutenção do Prédio da Secretária de Estado de Cultura que abriga a Galeria LavaPés, assim como o Palácio da Instrução e Casa Cuiabana. Tais espaços abrigam acervos importantes do Estado e servem para realizar
ações culturais que no ano de 2017 beneficiaram mais de 10.000 (dez mil cidadãos), sendo a maioria alunos de escolas públicas.

Alcance do Objetivo Específico:
A área de Patrimônio Cultural tem por objetivos: planejar, organizar, coordenar, supervisionar, preservar e restaurar os
equipamentos culturais do Estado. Ao realizar as tarefas de manutenção nos prédios tombados pelo Estado, fiscalização e vistorias,
consideramos os objetivos específicos da ação alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2289-Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

404-Fortalecimento da Política Cultural
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão e apoio às bibliotecas
públicas do Estado.
Produto:
Biblioteca de referência implantada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ivan Moreira de Almeida
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
Mesmo com o contingenciamento ocorrido no ano de 2017, com o re planejamento das ações foi possível alcançar um nível de execução
satisfatório, cumprindo com as metas propostas para o atendimento ao interior do Estado.
99 municípios visitados / 102 bibliotecas vistoriadas
18 municípios na região oeste
18 municípios na região nordeste
05 municípios na baixada cuiabana
17 municípios na região norte
14 municípios na região do baixo Araguaia
13 municípios na região noroeste
14 Municípios na região Sudeste
27 bibliotecas reativadas
102 bibliotecas mapeadas
1 Diagnostico das bibliotecas desativadas elaborado
1 Plano de Ação elaborado
11 Bibliotecas Revitalizadas
16 Bibliotecas reabertas
49 visita técnica em bibliotecas desativadas
5 capacitação realizadas para agentes de bibliotecas publicas
49 notificação solicitando a reabertura das bibliotecas
Atualização da plataforma Software Biblivre versão 5.0
18 ações realizadas em parceria com a biblioteca itinerante
51 Bibliotecas monitoradas
102 Bibliotecas Fiscalizadas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

173

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

550.000,00

132.194,00

132.194,00

0,00

24,04

100,00

550.000,00

132.194,00

132.194,00

0,00

24,04

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As ações planejadas não atingiram suas metas estipuladas em virtude de contingenciamento financeiro, que produziram uma redução
significativa na capacidade operacional do setor, obrigado a alterar sua forma de atuação, focando principalmente no atendimento as
Bibliotecas Públicas distribuídas em vários municípios do Estado. Desta forma as ações que estavam programadas para a Biblioteca
Pública Estadual Estevão de Mendonça, foram realizadas de forma paliativa e de forma a consumir um menor quantitativo orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:
Mesmo com o contingenciamento ocorrido no ano de 2017, com o re planejamento das ações foi possível alcançar um nível de execução
satisfatório, cumprindo com as metas propostas para o atendimento ao interior do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
Mesmo com o contingenciamento financeiro, foi possível realizar visitas a 111 municípios do Estado de Mato Grosso, desenvolvendo as
atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão e apoio às Bibliotecas Públicas do Estado.
Foi possível também atender a todos as edições das Caravanas realizadas em 2017, levando a disciplina do Livro e Leitura aos municípios
visitados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2290-Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

404-Fortalecimento da Política Cultural
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Fortalecer o Sistema Estadual de Cultura, através da institucionalização dos Órgão Gestores de Cultura e
Objetivo Específico:
Conselho de Cultura nos municípios do Estado.
Produto:
Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Tatiana Laura da Silva Guedes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

5,00

REGIÃO II - NORTE

9,00

REGIÃO III - NORDESTE

3,00

REGIÃO IV - LESTE

8,00

REGIÃO V - SUDESTE

11,00

REGIÃO VI - SUL

5,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

13,00

REGIÃO VIII - OESTE

4,00

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

3,00

REGIÃO X - CENTRO

4,00

REGIÃO XI - NOROESTE II

3,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

6,00
Total:

74,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
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55,00

55,00

74,00

134,55

134,55

Análise da Meta Física:
A região Sudoeste continua sendo a que possui mais resultado devido ao trabalho de acompanhamento dos trabalhos de implantação do
CPF da Cultura municipal e por ser a região do estado com mais municípios..
As regiões Norte, Leste e Noroeste 1 tiveram aumento nos municípios que cadastraram no Sistema Nacional de Cultura motivados
principalmente pelos encontros regionais realizados em Peixoto de Azevedo, Alta Floresta e Querência.
Outra ação que permitiu criar vínculos com os municípios foi o encontre Estadual de Gestores Municipais de Cultura realizado no mês de
abril pela Secretaria de Estado de Cultura contando com a presença inúmeros de todas as regiões do estado.
Com a consolidação das novas administrações municipais conseguimos tratar mais de perto dos assuntos de apresentação e
sensibilização quanto a importância de se implantar o CPF da Cultura municipal além da adesão e implantação dos sistemas municipais de
cultura quanto a estruturação de conselhos e órgãos gestores da cultura local.
Os trabalhos só foram restringidos devido as restrições orçamentárias e de pessoal que não permitiram realizar mais encontros regionais
ao longo do ano.
Todos estes trabalhos através da realização encontros e reuniões nos municípios apresentando o modelo de gestão do CPF da Cultura e
prestando assessoria. Também através de participação nos fóruns municipais de cultura e demais eventos que contavam com a presença
dos gestores municipais de cultura da região.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

6.602.913,94

22.777.043,41

22.356.240,06

0,00

338,58

98,15

104

9.051.038,62

10.491.596,48

9.956.369,31

24.109,97

110,00

95,12

161

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.442.000,01

1.002.940,00

962.940,00

0,00

39,43

96,01

304

0,00

447.123,46

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

3.110.929,65

1.700.900,00

0,00

0,00

54,67

18.095.952,57

38.039.633,00

34.976.449,37

24.109,97

193,28

92,01

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
No ano de 2017 todas as ações foram programadas de acordo com a disponibilidade orçamentária apresentada na elaboração e no início
do exercício. No entanto dentro desta ação também são inclusas as emendas parlamentares que na LOA inicial eram de aproximadamente
6,6 milhões e foram executadas mais de 21,3 milhões isso dá um PPD mais de 300% explicando assim a grande diferença em relação ao
planejado.
Mas constata-se que excluindo o montante referente as emendas parlamentares esta ação executou o orçamento dentro do planejado com
uma pequena variação, resultado do convênio de expansão dos pontos de cultura feito com o MinC.

Capacidade de Execução - COFD:
A Secretaria de Estado de Cultura executou o que estava planejado em seu plano de trabalho anual da melhor forma possível
Feitas as alterações necessárias, devido ao incremento de orçamento nas emendas parlamentares e os ajustes na execução do convenio
de Pontos de Cultura, todo orçamento e financeiro disponível foi utilizado de maneira otimizada para atender as demandas da política
estadual de cultura.
As principais restrições que impactaram as ações em especial esta foram de ordem orçamentária e financeira e as administrativas
correspondentes ao quantitativo de pessoal e aos meios para o melhor desempenho da ação e alcance dos resultados.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas ao longo do exercício e algumas mudanças quadro de pessoal que
sanadas, as atividades realizadas nesta ação conseguiram o objetivo especifico, não em sua totalidade uma vez que atividades foram
suprimidas por falta de recursos, mas de maneira satisfatória demonstrado no relatório de meta física.

Outros aspectos relevantes:
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Apesar desta ação ter como meta e objetivos a estruturação de órgãos gestores, conselhos e sistemas de cultura, inúmeras outras
medidas são realizadas cada uma com objetivos que contribuem para o desenvolvimento da Política Estadual de Cultura.
Para fazer jus ao nome da ação ¿Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura¿ foram tiradas do Plano Estadual de Cultura medidas
dos eixos Gestão da Cultura, Diversidade Cultural e Acesso à Cultura. Cada uma destas medidas dá subsídios necessários para o
fortalecimento do sistema e permite alcançar objetivos do programa e também as metas do Plano Estadual de Cultura.
Esta ação tem várias medidas que estão relacionadas ao funcionamento do Sistema Estadual de Cultura. Dentre elas as atividades de
fomento, a articulação com os municípios, capacitação, projeto #vempraarena, etc.
Emumerando as medidas desta ação
Atividades casa cuiabana ¿ O Centro Cultural Casa Cuiabana é um espaço de encontro e realização de ações culturais que oferece
através de parcerias com produtores locais oferta de atividades diversas. Ao longo do ano foram feitas atividades de Curso de dança
cigana para iniciantes; Curso de desenho e pintura; Curso dança do ventre; Informática básica; Violino e viola de arco; Violão e Percussão;
11ª edição da feira do vinil; Noite hip hop; Eventos como Workshops, Ensaios, Mostras e Exposições, entre outros. Totalizando mais de
150 açoes e atingindo um público de quase 6 mil pessoas entre artistas e produtores culturais e população em geral.
Atividades do segmento audiovisual ¿ os projetos relacionados ao desenvolvimento do audiovisuais tiveram com enorme procura,
demonstrando que a Secretaria de Estado de Cultura está acertando em atender a demanda deste segmento. No ano de 2017 foram 01
editail, sendo de projetos para produção independente de obras audiovisuais inéditas, nos seguintes formatos, tipologias e destinações: 2longa-metragem ficção ou animação, 1- Telefilme documentário, 1- telefilme ficção 1- curta- metragem documentário 2 - Curta-metragem
ficção, animação 2- curta-metragem.
Outras atividades foram a realização em parceria com MT criativo, MT Lab, film Comission e Maratona de Negócios para o segmento do
Audiovisual.
Projeto #vempraarena - importante ação realizada pela Secretaria de Estado de Cultura que permite a população o acesso a cultura
através de diversas atividades realizadas no entrono da Arena Pantanal.
Ao longo do ano ocorreram quatro edições:
Maio - comemoração do aniversário do Estado de Mato Grosso com destaque nas atrações regionais como apresentações de dança,
espetáculo teatral, manifestações da cultura regional, biblioteca itinerante. Também a realização de feira com produtos regionais e feirinha
gastronômica comidas típicas.
Setembro ¿ aconteceu junto com a comemoração da Semana da Pátria, nesta edição aconteceu em parceria com a Secretaria de Estado
de Segurança Publica, aconteceram os desfiles cívicos e exposição da Plicia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Policia Civil e Exercito
Militar. show nacional com Frajat ex vocalista da Banda Barão Vermelho, com destaque nas atrações regionais como apresentações de
dança, espetáculo teatral, manifestações da cultura regional, biblioteca itinerante. Também a realização de feira com produtos regionais e
feirinha gastronômica comidas típicas, em parcerias com os Food truck.
Editais de fomento ¿ Em virtude das dificuldades orçamentárias, parte dos pagamentos de 2016 só aconteceu no final de 2017. Foram
efetuados 100% do Territorios, 100% do tradições e 50% do circula.
Territórios culturais - Trata da divisão do Estado em regiões os quais terão cadeira e voz no Conselho Estadual de Cultura, dando assim a
importância ao interior e aumentando a representação regional na construção da política cultural mato-grossense. Os Territórios Culturais
foram consolidados na nova lei do Conselho Estadual de Cultura (lei 10.378/2016). Ao todo são 06 (seis) com o nome dos principais rios
do estado: Cuiabá, Vermelho, Araguaia, Teles Pires, Paraguai-Guaporé e Juruena. No ano de 2017 aconteceu a eleição da CIB com um
representante de cada uma dessas Regios
Emendas parlamentares ¿ ao longo de 2017 foram realizadas executadas diversas atividades oriundas de proposições de emendas
parlamentares que contribuíram significativamente para a interiorização do acesso a cultura no estado de Mato Grosso. Desenvolvimento e
fomentando e dando reconhecimento a vários artistas, grupos e ações locais. Os resultados do assessoramento e execução das emendas
propostas pelos deputados estaduais é resultados da gestão da Secretaria de Estado de Cultura que neste ano conseguiu ser a unidade
orçamentária que mais executou emendas, alcançando em torno de 90% de efetividade, com isso ganhando o reconhecimento entre os
deputados e suas respectivas assessorias legislativas. Foram mais de 20 milhões de reais em ações em mais de 70 municípios atingindo
todas as regiões do estado e atendendo a todos os deputados da AL.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nas metas físicas não foi possível, devido a limitação de espaço, colocar todas as medidas dentro desta ação uma continuação foi
colocada em "Outros Aspectos Relevantes". Apesar do resumo ainda não consta todas as atividades realizadas.
Sanadas as restrições descritas no relatório as metas e objetivos podem ser alcançados e as ações aperfeiçoadas para melhor
desempenho da política pública de cultura.

Ação:

3302-Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

404-Fortalecimento da Política Cultural
2017
Projeto
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Promover o acesso e difusão do conhecimento.
BPEEM revitalizada
Unidade
Ivan Moreira de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

166

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
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1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A revitalização da Biblioteca Pública Estevão de Mendonça, tem como objetivo principal a mudança das dependências do Palácio da
Instrução para o anexo da Casa Barão de Melgaço.
Em virtude de ausência da finalização dos projetos executivos para a realização da Licitação, que deverá ocorrer em parceria com a
Secretaria das Cidades - SECID/MT, em virtude da complexidade do processo e ausência de corpo técnica na Secretaria de Cultura, não
foi possível dar a ordem de serviço para o inicio das obras de revitalização da Biblioteca.
Outro problema encontrado foi a questão da posse do imóvel que pertence a Fapemat e esta cedido a Academia Matogrossense de Letras
e Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

173

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A revitalização da Biblioteca Pública Estevão de Mendonça, tem como objetivo principal a mudança das dependências do Palácio da
Instrução para o anexo da Casa Barão de Melgaço.
Em virtude de ausência da finalização dos projetos executivos para a realização da Licitação, que deverá ocorrer em parceria com a
Secretaria das Cidades - SECID/MT, em virtude da complexidade do processo e ausência de corpo técnica na Secretaria de Cultura, não
foi possível dar a ordem de serviço para o inicio das obras de revitalização da Biblioteca.
Outro problema encontrado foi a questão da posse do imóvel que pertence a Fapemat e esta cedido a Academia Matogrossense de Letras
e Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:
A revitalização da Biblioteca Pública Estevão de Mendonça, tem como objetivo principal a mudança das dependências do Palácio da
Instrução para o anexo da Casa Barão de Melgaço.
Em virtude de ausência da finalização dos projetos executivos para a realização da Licitação, que deverá ocorrer em parceria com a
Secretaria das Cidades - SECID/MT, em virtude da complexidade do processo e ausência de corpo técnica na Secretaria de Cultura, não
foi possível dar a ordem de serviço para o inicio das obras de revitalização da Biblioteca.
Outro problema encontrado foi a questão da posse do imóvel que pertence a Fapemat e esta cedido a Academia Matogrossense de Letras
e Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
A revitalização da Biblioteca Pública Estevão de Mendonça, tem como objetivo principal a mudança das dependências do Palácio da
Instrução para o anexo da Casa Barão de Melgaço.
Em virtude de ausência da finalização dos projetos executivos para a realização da Licitação, que deverá ocorrer em parceria com a
Secretaria das Cidades - SECID/MT, em virtude da complexidade do processo e ausência de corpo técnica na Secretaria de Cultura, não
foi possível dar a ordem de serviço para o inicio das obras de revitalização da Biblioteca.
Outro problema encontrado foi a questão da posse do imóvel que pertence a Fapemat e esta cedido a Academia Matogrossense de Letras
e Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3396-Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Secretaria de
Cultura

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

404-Fortalecimento da Política Cultural
2017
Projeto
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Implantar e estruturar unidade voltada para a disseminação e aplicação de boas práticas em gerenciamento de
Objetivo Específico:
projetos e captação de recursos
Produto:
Escritório implantado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Veruska Almeida Souza
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,90
Total:

0,90

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,90

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Considerando o Plano de Trabalho Anual de 2017 referente a PAOE 3396 que trata da Implantação do Escritório de Gerenciamento de
Projetos na SEC-MT, informo que apesar das restrições orçamentárias e financeiras ocorridas durante o presente exercício, as tarefas e
subações foram cumpridas na sua maioria, uma vez que fazem parte da função institucional e operacional da equipe responsável. Neste
contexto, foram cumpridas as tarefas referentes à prestação e suporte às equipes finalísticas na captação de recursos, levantamento das
necessidades de capacitação da equipe do escritório de gerenciamento de projetos, elaboração do fluxo de processos, prospecção de
fontes de captação de recursos, gerenciamento de convênios, dentre outras atividades que não necessitam de recursos financeiros para
serem realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

104

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

85.542,25

0,00

85.542,25

0,00

0,00

100.000,00

85.542,25

0,00

85.542,25

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
No que diz respeito a análise de desempenho da ação e em relação ao que foi planejado na Dotação Inicial da LOA e na Dotação Final da
LOA , informamos que devido as restrições orçamentárias e financeiras (vide contingenciamento no valor de R$ 85.542,25) não foi
possível desenvolver a contratação de cursos, a aquisição de novos equipamentos para implantar a estrutura operacional, bem como
realizar as visitas técnicas planejadas para execução do PTA 2017. Nesse sentido vale lembrar que atual crise pode ser comprovada,
também, mediante a anulação orçamentária ocorrida na Ação 3396, no valor de R$ 14457,75 através do Processo de Decreto de
Reversão por Economia Orçamentária e Retenção Financeira n°3018 para cumprir despesas com a folha salarial.

Capacidade de Execução - COFD:
No que diz respeito a análise de desempenho da ação em relação ao que foi planejado na Dotação da LOA e ao que foi efetivamente
executado, informamos que devido as restrições orçamentárias e financeiras (vide contingenciamento no valor de R$ 85.542,25) não foi
possível realizar a contratação de cursos, a aquisição de novos equipamentos para implantar a estrutura operacional, bem como realizar
as visitas técnicas planejadas para execução do PTA 2017. Nesse sentido vale lembrar que atual crise pode ser comprovada, também,
mediante a anulação orçamentária ocorrida na Ação 3396, no valor de R$ 14457,75 através do Processo de Decreto de Reversão por
Economia Orçamentária e Retenção Financeira n° 3018 para cumprir despesas com a folha salarial.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando o Desempenho da Ação em relação aos objetivos específicos contidos no teor do Plano de Trabalho Anual de 2017, no que
diz respeito às disposições referente a PAOE 3396, informe-se que o mesmo foi alcançado com êxito e a Implantação do Escritório de
Gerenciamento de Projetos na SEC-MT vem sendo cumprida apesar das restrições e contingenciamentos orçamentários e financeiros
ocorridos durante o presente exercício. Nesse sentido, com base na meta física, o PPD e o COFD ressaltamos que não houve prejuízo a
composição do produto final da ação e aos objetivos específicos da mesma em face das restrições supramencionadas e que foram
cumpridas as tarefas referentes à prestação e suporte às equipes finalísticas na captação de recursos, levantamento das necessidades de
capacitação da equipe do escritório de gerenciamento de projetos, elaboração do fluxo de processos, prospecção de fontes de captação
de recursos, gerenciamento de convênios, dentre outras atividades que não necessitam de recursos financeiros para serem realizadas.

Outros aspectos relevantes:
A falta de pessoal tem dificultado o desenvolvimento das atividades referentes a ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
É necessário o aumento do corpo técnico de pessoal devidamente qualificado .
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
017-Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar
mais seguro para se viver.
406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Finalístico
Baixa capacidade de proteção ao cidadão
Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da
capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção,
na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.
Sociedade Mato-grossense
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Gustavo Garcia Francisco

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

98,00

98,00

85,00

02/02/2018

Anual

Percentual

34,97

25,51

29,45

15/01/2018

Anual

Unidade

84.000,00

140.000,00

119.892,00

30/01/2018

Anual

Percentual

100,00

100,00

93,20

31/01/2018

Outros

Casos por cem
mil habitantes

553,11

403,22

642,09

15/01/2018

Anual

Percentual

98,00

98,00

91,00

02/02/2018

Percentual de Inquéritos Concluídos no ano
Fonte: Géia - PJC
Taxa de Homicídio Doloso
Fonte: SROP/PJC e Sinesp/PJC
Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros
no ano
Fonte: Relatório do Sistema SROBM
Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da
POLITEC
Fonte: POLITEC- Sistema de gerenciamento de laudos
Taxa de roubo
Fonte: SROP/PJC E sinesp para as unidades do interior
Percentual de Inquéritos Concluídos com autoria definida
Fonte: Géia - PJC

Análise de Indicadores do Programa:
1. Taxa de Homicídio Doloso
A taxa referente a este indicador foi de 29,45%, abaixo do previsto no PPA que era 31,48%, alcançando uma melhora significativa em
relação ao ano de 2016. O trabalho integrado das forças de segurança constituiu um dos grandes avanços da gestão, contribuindo para a
diminuição da taxa de homicídio doloso em todo o Estado. As principais operações realizadas no ano de 2017 foram: 1. Operação Bairro
Seguro, 2. Operações do Pacto Integrador de Segurança Pública, 3. Operação Carnaval, 4. Operação Ágata, 5. Operação Final de Ano.
Tais ações da Segurança Pública contribuíram para a redução dos índices criminais em todo Estado, proporcionando a sensação de
segurança da população.
2. Número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros no ano
Foram realizados 119.882 Atendimentos distribuídos em ocorrências como: incêndios, acidente de trânsito, atendimento pré-hospitalar,
afogamento, captura de animais, desabamento, enchentes, vazamento de GLP, busca e salvamento, além de serviços técnicos de
vistorias, formação de brigadas, palestras, entre outros. Esse é o primeiro ano que esse indicador faz parte do programa.
3. Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da POLITEC
Há duas grandes áreas de atuação: a Perícia criminal e a Identificação Civil. A Perícia Criminal, requisitada pela autoridade policial,
Ministério Público e Poder Judiciário, é a base decisória que direciona a investigação policial e o processo criminal. O produto da
Identificação Civil é a Emissão do Documento de Identidade, princípio basilar da cidadania.
De acordo com o sistema de Laudos da POLITEC, em 2016 foram emitidos 70.837 laudos em 2017 foram emitidos 72.693.
4. Taxa de Roubo
A taxa de roubo não alcançou a meta prevista, entretanto, em relação ao ano de 2016 houve uma redução considerável, visto que em
2016 a taxa foi de 840,68 e em 2017 foi de 642,09, o que representa 21.475 registros.
5. Percentual de Inquéritos Concluídos com autoria definida e 6. Percentual de Inquéritos Concluídos no ano
Embora os resultados não tenham atingido a meta prevista e tenham apresentado uma queda em relação ao ano anterior, a segurança
pública irá concentrar esforços para que esses indicadores alcancem níveis de excelência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

169

Estado de Mato Grosso

Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

60.998.544,13

71.589.924,17

70.660.498,14

0,00

115,84

98,70

144

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

100,00

161

15.283.067,72

1.085.364,70

215.257,87

0,00

1,41

19,83

240

9.664.669,19

7.459.334,01

3.986.200,27

0,00

41,25

53,44

242

787.393,62

526.025,79

518.958,68

0,00

65,91

98,66

249

35.997.455,43

20.728.771,87

15.211.980,11

0,00

42,26

73,39

361

0,00

11.826.695,35

9.703.977,75

0,00

0,00

82,05

122.731.130,09

113.516.115,89

100.596.872,82

0,00

81,97

88,62

Total

Execução:
A Unidade Orçamentária obteve exito na Análise do Planejamento e Programação da Despesa - Capacidade de Planejar, com percentual
de 82%. O programa tem o objetivo de elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao
aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de
vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso, desta forma o modal de trabalho de integração
entre as forças de Segurança Pública resultou no aumento das apreensões de armas de fogo e intensificação do combate ao tráfico de
drogas. Além disso, o ingresso de novos policiais no Grupo Especial de Segurança de Fronteira ¿ GEFRON - ampliou o patrulhamento na
região fronteiriça.
Além disso, a Secretaria tem um compromisso com a área preventiva com projetos, como: Rede Cidadã, Bombeiros do Futuro, Cara
Limpa contra as drogas, Rede Digital pela paz, De bem com a vida, entre outros.
Quanto a Análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa - Capacidade de
Executar - COFD - Análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa - Capacidade de
Executar o resultado foi ainda mais expressivo 88,66%.

Resultados:
No exercício 2017 foram realizadas 20.031 operações e ações integradas, as principais foram: 1.Operação Bairro Seguro ¿ De caráter
integrado e periodicidade mensal, as ações policiais dos órgãos que compõem a Secretaria de Estado de Segurança Pública foram
realizadas de forma integrada, com o objetivo comum de alcançar a redução dos índices criminais de Homicídio e Roubo nos municípios
que compõem as RISPs (Regiões Integradas de Segurança Pública), priorizando os bairros com maior incidência criminal, e da mesma
forma, atuando sobre os demais delitos com a consequente sensação de segurança à sociedade local. 2.Operações do Pacto Integrador
de Segurança Pública ¿ Tem o objetivo de intensificar as ações policiais dos órgãos que compõem a Secretaria de Estado de Segurança
Pública e seus Estados, visando à redução dos índices criminais de Homicídio doloso, Roubo, tráfico de drogas e roubo a banco,
sobretudo nas regiões de divisa entre os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia, num esforço conjunto das
forças de segurança pública integrantes do Pacto Integrador de Segurança. As Operações são realizadas conforme a disponibilidade dos
integrantes do Pacto, a fim de otimizar os resultados entre os Estados. 3.Operação Carnaval ¿ Operação de caráter integrado entre as
forças de Segurança Pública, com o intuito de coibir delitos e incidentes nos locais que ocorrem o Carnaval em todo o Estado de Mato
Grosso. No ano de 2017 foram empregadas forças policiais em 227 locais em todo o Estado de Mato Grosso, praças, vias públicas e locais
de eventos destinados a festa popular. 4.Operação Ágata ¿ A Operação Ágata é uma ação coordenada pelo Estado Maior Conjunto das
Forças Armadas (EMCFA), integrado com o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) do Governo Federal, que tem por objetivo fortalecer a
segurança das fronteiras do Brasil entre seus países vizinhos, prevenindo e reprimindo a ação de criminosos nessa área fronteiriça,
integrando todas as agências de segurança necessária para executar a operação.
A Operação Ágata tem sido realizada entre as forças desde 2011. Nessas atividades os Militares do Exército, Marinha e da Força Aérea
Brasileira realizam atividades integradas junto com as forças de Segurança Estaduais com missões táticas de modo a coibir o narcotráfico,
o tráfico de armas, atividades ambientais ilegais como: garimpos e desmatamentos; e outras atividades para reprimir atividades ilícitas que
atentem contra a soberania nacional. 5.Operação Final de Ano ¿ Tem como objetivo intensificar as ações policiais dos órgãos que
compõem a Secretaria de Estado de Segurança Pública, objetivando a redução dos índices criminais de homicídio doloso, roubo, furto e,
principalmente, o tráfico de drogas nos municípios do Estado de Mato Grosso, bem como coibir os delitos incidentes durante o período de
final de ano, tendo em vista que há um considerável aumento no fluxo de pessoas nas áreas centrais próximas a comércio. Nesse viés,
verifica-se incidência de maiores números de crimes contra o patrimônio, dentre eles o roubo às pessoas, mormente pelo intenso fluxo de
compras para as festividades de final de ano e ainda aumento de furto em residências nos bairros por ocasião de deslocamento em férias
das famílias.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : O orçamento inicial disponibilizado não atendia as necessidades mínimas da Unidade Orçamentária. Foram
encaminhados os ofícios 2016/2016/GAB/SESP, 994/2017/GAB/SESP, 1469/2017/GAB/SESP, solicitando suplementação orçamentária
para atender as demandas da segurança pública. Foram atendidas parcialmente, tais solicitações, no entanto, não foram suficientes para
manter as atividades da pasta. Com isso, foi realizado uma reprogramação do planejamento para atender os projetos e atividades
elencados como prioritários.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
2281-Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de
Homofobia

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Implementar a Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da
Objetivo Específico:
segurança pública.
Produto:
Órgão estruturado/ reestruturado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ricardo Bueno de Jesus

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Na ação do GECCH (Grupo estadual de Combate a Crimes de Homofobia), foram realizados durante o ano de 2017: 10 reuniões do
colegiado do GECCH; 06 capacitações em instituições publicas e privadas com participação de 277 servidores no total. Foram feitas......
atendimentos esterno de vitimas de homofobia; ...... participações em seminários; .....participação em reuniões de colegiados e conselhos
municipais e estaduais. O valor da ação estava previsto em torno de R$50.000,00, sendo que não foi possível executa-lo devido ao
contigencionamento. No geral a subação superou as expectativas quanto ao número de pessoas atendidas e eventos que teve a
participação do GECCH.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante do exposto a ação não atingiu seu objetivo devido o contigencionamento total dos recursos da ação. No entanto foram feitos
atendimentos pelo GECCH, com acompanhamento e atendimento dos crimes envolvendo LGBTs que chegaram ao conhecimento das
instituições do Ambito da Segurança Publica. Foram realizada palestras nas intiruições pública CIOSP, Guarda Municipal de Varzea
Grande, Corpo de Bombeiro Militar. Foi realizado palestra de prevenção contra homofobia, nas empresas Shopping Três Américas, aos
colaboradores da empresa TELEMONT e CIEE- Centro Intitucional Empresa Escola. Portanto os atendimentos poderiam ser maior se
tivesse ocorrido os 2 (dois) seminários, 1 (um) curso de extensão planejados para atendimento de 520 pessoas e a não aquisições
também de materiais e restruturação da sala dificultaram a realização das atividades.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi contigenciada ao longo do exercício., Aquisições, reformas, realização de seminários e viagens não foram autorizadas,
comprometendo a qualidade das atividaes e da entrega de produtos desta ação. Observando o quadro orçamentário financeiro, podemos
concluir que não foram executadas em sua totalidade a ação planejada.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante do exposto na meta física, na análise PPD e do COFD a ação atingiu seus objetivos com relação aos atendimentos a vitímas de
crimes ocorridos de motivação homofobia, com orientações e acompanhamentos. A ação foi pautada com foco na prevenção, com
realização de palestras e participação em seminários de várias instituições, contribuindo significamente com o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2282-Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Ampliação do atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social
Pessoa atendida
Unidade
Ednaldo Ferreira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

168,00
Total:

168,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

150,00

Meta Física Ação Realizada

150,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

168,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

112,00

112,00

Análise da Meta Física:
O Projeto Social Bombeiros do Futuro atendeu uma demanda de 168 alunos, sendo 50 alunos em Cuiabá, 50 alunos em Várzea Grande e
68 em Santo Antônio de Leverger. Tendo em vista que nossas ações são executadas em conjunto com os (CONSEG) conselhos de
segurança das comunidades, foi necessário atender 68 crianças e adolescentes no município de Santo Antônio de Leverger extrapolando
nossa meta, porém necessária para atender jovens apontados pelo (CONSEG) como sendo pessoas em situação de vulnerabilidade
social.
De acordo com relatos dos pais e responsáveis dos jovens atendidos em 2017 consideramos que entregamos um produto adequado visto
que houve uma melhora no comportamento das crianças e uma mudanças na sua visão de mundo e valores da sociedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

326.900,03

90.001,15

76.866,57

0,00

23,51

85,41

326.900,03

90.001,15

76.866,57

0,00

23,51

85,41

Capacidade de Planejamento - PPD:
Começamos as ações do projeto com uma dotação inicial R$ 326.900,03 valor considerado suficiente para a realização das ações
em 2017. Os fatos mais frequentes que motivaram a origem desses recursos foi a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$
70.000,00. Durante a gestão administrativa no decorrer de 2017 não conseguimos tramitar em sua totalidade o processo de emenda
parlamentar causando perda no planejamento do projeto em geral.
Em sequência houve um contingenciamento no valor de R$ 38.750,00 fato que gerou uma readequação em nosso planejamento,
também tivemos um valor de diárias previsto de R$ 7.500,00 que houve a necessidade de remanejamento de outras tarefas aumentando
esse valor gasto com diárias vista a necessidade de realizar palestras e treinamentos no interior do estado.
Seguindo nossas ações conseguimos com êxito demandar o processo de aquisição do lanche para as crianças no valor de R$ 47.
099,01. Outra demanda que ficou pendente foi a aquisição dos kits de uniforme para o projeto no valor de R$ 100.663,08 que tramitou em
todos os setores da sesp, porém o processo foi devolvido em razão da mudança do exercício, ressaltamos que todas as despesas deste
processo de compra de uniforme foi autorizado pelo condes e encaminhado para pregão eletrônico.

Capacidade de Execução - COFD:
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Diante das dificuldades orçamentarias e os entraves administrativos, foi necessário fazer uma readequação do planejamento das
atividades do projeto, tivemos que executar o projeto com turmas anuais o que gerou uma economia de uniformes e também uma maior
carga horária para as crianças e adolescentes. Desta forma a equipe teve êxito pois possibilitou uma troca de informações mais duradoura
oferecendo a possibilidade de se aprofundar um pouco mais nos conteúdo das disciplinas oferecidas pelo projeto.

Alcance do Objetivo Específico:
De acordo com o desenvolver do projeto no ano de 2017 nossa meta era ampliar o atendimento do projeto atendendo crianças e
adolescentes, considerando que conseguimos fomentar a execução de projetos em nossas unidades no interior do estado e ampliamos o
atendimento na baixada Cuiabana superando nossas expectativas, consideramos que o resultado esperado foi satisfatório. Mesmo
ocorrendo contingenciamento e perdas de empenhos a ação realizada não foi prejudicada visto que o atendimento foi ampliado em 20%
em sua totalidade com isso o objetivo da ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2285-Fortalecimento da Policia Comunitária

Programa de Governo:
Exercício:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Fortalecer o funcionamento da integração entre a comunidade e os sistemas de segurança pública do Estado,
Objetivo Específico:
bem como propagar a divulgação da mesma.
Produto:
CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Siziéboro Elvis de Oliveira Barbosa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

23,00
Total:

23,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

40,00

Meta Física Ação Realizada

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

23,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

57,50

57,50

Análise da Meta Física:
Monitoramento e Avaliação dos Consegs de Cuiabá (Boa Esperança, Beira Rio, Morada da Serra, Distrito da Guia, Planalto, Três Barras,
Jardim Vitória, Pedra 90, Coxipo, etc), Várzea Grande (área Central, São Matheus, Sadia 3, Figueiral), Juína, Marcelândia, Colíder, Campo
Novo do Parecis, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger, Itaúba, Ipiranga do Norte, Feliz Natal, Rondonopolis, Alto Araguaia, Barra
do Garças.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.126.632,61

945.284,55

945.284,55

0,00

83,90

161

6.681.288,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242

206.637,80

32.923,81

32.923,81

0,00

15,93

100,00

8.014.559,15

978.208,36

978.208,36

0,00

12,21

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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O desempenho se deu abaixo do esperado, pois a grande parte da totalidade desses valores pouco mais de 6 milhões seriam
provenientes de um convênio com o Governo Federal. Como não houve interesse e disponibilidade orçamentária e financeira do Governo
Federal houve esse prejuízo no desempenho da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar de que não pudemos contar com os recursos do convênio federal. Pudemos lograr êxito na execução do planejado.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi alcançado pois houve a manutenção da infraestrutura atual da Polícia Comunitária, bem como foi possível a avaliação, monitoramento
e capacitação dos Consegs em vários regiões, assim contribuindo com o alcance da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2286-Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Policia Judiciaria Civil

Programa de Governo:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Fomentar por meio dos projetos De Bem Com a Vida, De Cara Limpa Contra as Drogas e Rede Digital pela
Paz, a conscientização de crianças, adolescentes, pais e educadores, acerca dos fatores de risco de
Objetivo Específico:
vulnerabilidade e proteção social, mitigando o uso e abuso das drogas licitas e ilícitas e consolidando uma
cultura de paz.
Produto:
Pessoa atendida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Gaspar Figueiredo Dos Reis

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

184.509,00
Total:

184.509,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
20.000,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

20.000,00

184.509,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
922,54

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
922,54

Estado de Mato Grosso
Resumo de Atividades Finalisticas Policial Coordenadoria de Polícia Comunitária da PJC/MT - COORDPCOM - 2017
Reuniões, Eventos, Posse e Capacitação, Fórum, Ações, Mutirões, Formatura, Comemoração, Inauguração, apoio. Coral PJC, conferência
-total de 89
Servidores homenageados (Cidadão Comunitário) e Moção de Congratulação -total de 03
Capacitação de Servidores -total de8
Audiência Pública e Lançamento de Projetos e Campanhas -total de6
Palestras -total de170
Denuncia anônima -total de03
Atendimento sócio jurídico -total de 32
Boletim de Ocorrência até outubro/2017 -total de 4.401
Prisões em flagrante delito e apreensão de menores -total de 2
Pessoas alcançadas -total de 149.362

PROGRAMA DE CARA LIMPA CONTRA AS DROGAS REALIZOU EM 2017
- 96 Palestras em escolas da região metropolitana e Interior do Estado; para crianças, jovens e adultos
- 08 Eventos.
- 97.765 Pessoas atendidas pelo Programa
PROGRAMA REE DIGITAL PELA PAZ REALIZOU EM 2017
Eventos

Participantes

Palestras Escola Adventista Centro América Cuiabá630 Participantes
Palestras Legião da Boa Vontade LBV Cuiabá420 Participantes
Participação EXPOVALE Água Boa12.500 Participantes
Prisão do Estelionatário Cuiabá06 Pessoas
Reunião da Rede de Proteção à Pessoa em Sit. de Vulner. ¿ RPPSV Cuiabá28 Participantes
Missão Coordpcom/CGOM Porto Alegre - RS02
Palestras E.E. Padre Wanir Cuiabá340 Participantes
Palestras E.E. Heliodoro Capistrano Cuiabá780 Participantes
Palestras E. E. Adalgisa de Barros Várzea Grande470 Participantes
Palestras IFMT Campus Várzea Grande375 Participantes
Participação no Campori de Desbravadores Rondonópolis16.000 Participantes
Desfile Cívico Independência do Brasil Rondonópolis24.000 Participantes
Participação na Caravana da Transformação Juína e Região17.000 Participantes
Participação na Caravana da Transformação Tangará da Serra e Reg.14.000 Participantes
Palestra no IFMT Campus Bela Vista Cuiabá170 Participantes
Reunião da Rede de Proteção à Pessoa em Sit. de Vulner. RPPSV Cuiabá23 Participantes
Total de pessoas atendidas pelo projeto Rede Digital pela Paz - 86.744
Projeto De Bem com a Vida
Ações 19 pessoas Atendidas 16643
Reuniões 29 pessoas Atendidas 559
Palestras 122 pessoas Atendidas 8230
Total de pessoas atendidas pelo De Bem com a Vida 25432

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ocorre que neste ano de 2017, passamos por dificuldades em razão da crise econômica e política, os recursos prospectados em 2016 não
chegaram prejudicando os investimentos, somando a tudo isso não foi possivel contar com alguns profissionais, que deixaram de atuar
junto conosco nos projetos.
Graças a parceiros captados, foi possivel que o projeto alcançasse, até superou o numero de atendimento pelos projetos.

Capacidade de Execução - COFD:
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A Coordenadoria de Policia Comunitaria fez diversas parcerias para realizar os atendimentos em diversos campos de atuação, desta forma
buscou atuar em rede de escolas públicas e privadas, como o IFMT (Rede Pública Federal de Educação) e Escola Adventista (Rede
Privada de Educação Básica), além de clubes sociais como Escoteiros, Desbravadores, Rotary, Lions, etc.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos foram alcançados, graças as parcerias realizadas pelos projetos, apesar de todos os eventos acontecerem com limitações de
recursos, diaria e materiais.

Outros aspectos relevantes:
O foco em uma prevenção preocupada em assegurar o respeito aos direitos humanos, bem como a promoção da saúde, a redução dos
fatores de risco e o fortalecimento de fatores de proteção, sobretudo, redução das vulnerabilidades, necessita do envolvimento de outros
atores sociais comprometidos com a questão.
A adolescência é marcada pela fase dos modelos e comportamentos de grupos, a tendência grupal induz muitos jovens a assumirem
condutas para os quais não estão preparados ¿ experimentar drogas, iniciar relacionamento sexual, entre outros. Na vivência temporal
singular, misturam-se ansiedade, desejo de viver tudo rápido e intensamente, não havendo lugar para a espera ou julgamento.
Para isso faz-se necessário a intervenção de algumas instituições da sociedade civil organizada, como: escola, igreja, clubes sociais.
Temos que pensar em não só lutar contra o álcool e drogas, mas sim contra os fatores de risco que colocam a criança, o adolescente e o
jovem em vulnerabilidade para o uso e abuso de bebidas.
Na contemporaneidade, as drogas, lícitas ou ilícitas, ocupam um papel central na dinâmica social, presente em vários cenários e em
distintas classes, estando relacionadas às primeiras causas mortis evitáveis no mundo, como os acidentes de trânsito, e atuantes no
cenário da violência urbana, de conflitos psicossociais e do absenteísmo ao trabalho.
Encerramos o ano de 2017, com um forte senso de contribuição social, cumprimento das ações que nos propusemos a realizar, mesmo
com as carências, insuficiências e limitações de diversos recursos, mas com grande esperança que no próximo ano, possamos
desenvolver um trabalho melhor do que desenvolvemos este ano, sendo contemplado pelos Gestores Públicos que decidem a alocação de
recursos para que possamos aplicar tudo que já planejamos para o próximo exercício.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O foco em uma prevenção preocupada em assegurar o respeito aos direitos humanos, bem como a promoção da saúde, a redução dos
fatores de risco e o fortalecimento de fatores de proteção, sobretudo, redução das vulnerabilidades, necessita do envolvimento de outros
atores sociais comprometidos com a questão.
A adolescência é marcada pela fase dos modelos e comportamentos de grupos, a tendência grupal induz muitos jovens a assumirem
condutas para os quais não estão preparados ¿ experimentar drogas, iniciar relacionamento sexual, entre outros. Na vivência temporal
singular, misturam-se ansiedade, desejo de viver tudo rápido e intensamente, não havendo lugar para a espera ou julgamento.
Para isso faz-se necessário a intervenção de algumas instituições da sociedade civil organizada, como: escola, igreja, clubes sociais.
Temos que pensar em não só lutar contra o álcool e drogas, mas sim contra os fatores de risco que colocam a criança, o adolescente e o
jovem em vulnerabilidade para o uso e abuso de bebidas.
Na contemporaneidade, as drogas, lícitas ou ilícitas, ocupam um papel central na dinâmica social, presente em vários cenários e em
distintas classes, estando relacionadas às primeiras causas mortis evitáveis no mundo, como os acidentes de trânsito, e atuantes no
cenário da violência urbana, de conflitos psicossociais e do absenteísmo ao trabalho.
Encerramos o ano de 2017, com um forte senso de contribuição social, cumprimento das ações que nos propusemos a realizar, mesmo
com as carências, insuficiências e limitações de diversos recursos, mas com grande esperança que no próximo ano, possamos
desenvolver um trabalho melhor do que desenvolvemos este ano, sendo contemplado pelos Gestores Públicos que decidem a alocação de
recursos para que possamos aplicar tudo que já planejamos para o próximo exercício.

Ação:

2339-Promoção de atividades de prevenção primária da Polícia Militar.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Promover as atividades de prevenção primária, ao uso de drogas, ás atividades comunitárias e de direitos
Objetivo Específico:
humanos e os projetos sociais da Polícia Militar, visando a eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.
Produto:
Atendimento realizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Antonelita Alves da Silva Moraes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

0,00

176

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00
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Análise da Meta Física:
A CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DESTA ACAO FORAM ESGOTADAS, POIS NÃO HOUVE SUPLEMENTAÇÃO,
PARA ATENDER OS GASTOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONTRATOS,
DIÁRIAS, ETAPA ALIMENTAÇÃO E OUTROS).DESSA FORMA, O ORÇAMENTO DISPONÍVEL DESSA AÇÃO FOI TRANSFERIDA
PARA A AÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL DA PMMT(2340). RESULTANDO NA ALTA DEFICIENCIA DA ACAO POR TER
PERMANECIDO SEM OFERECER NENHUM PRODUTO AO OBJETIVO DA ACAO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA FORAM ESGOTADAS, POIS NÃO HOUVE SUPLEMENTAÇÃO, RESTANDO
DESCOBERTAS AS NECESSIDADES EM ATENDER OS GASTOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE
SEGURANÇA PÚBLICA (CONTRATOS, DIÁRIAS, ETAPA ALIMENTAÇÃO E OUTROS).DESSA FORMA, O ORÇAMENTO DISPONÍVEL
DESSA AÇÃO FOI TRANSFERIDA PARA A AÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL DA PMMT (2340), DESTARTE, A META FISICA DESTE
PAOE EM 2017 FOI ALTAMENTE DEFICIENTE.

Capacidade de Execução - COFD:
CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA FORAM ESGOTADAS, POIS NÃO HOUVE SUPLEMENTAÇÃO, RESTANDO
DESCOBERTAS AS NECESSIDADES EM ATENDER OS GASTOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE
SEGURANÇA PÚBLICA (CONTRATOS, DIÁRIAS, ETAPA ALIMENTAÇÃO E OUTROS).DESSA FORMA, O ORÇAMENTO DISPONÍVEL
DESSA AÇÃO FOI TRANSFERIDA PARA A AÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL DA PMMT (2340), DESTARTE, A META FISICA DESTE
PAOE EM 2017 FOI ALTAMENTE DEFICIENTE.

Alcance do Objetivo Específico:
OS OBJETIVOS DA ACAO QUE NO PLANEJAMENTO FORAM SUBDIMENSIONADOS, DEVIDO AO BAIXO TETO ORCAMENTARIO,
NAO FORAM ALCANCADOS. POIS OS PROJETOS SOCIAIS E DE PREVENCAO PRIMARIA DA PM FORAM DESENVOLVIDOS POR
ACOES NAO ORCAMENTARIAS.

Outros aspectos relevantes:
Os projetos sociais da PM de longa data nao tem sido contemplados com orcamento estatal, restando serem suportados por iniciativas nao
orcamentarias que deixam a desejar na qualidade

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Adotar critérios mais acertados no planejamento do orçamento para que o saldo inicial da ação corresponda a um valor capaz de custear
as despesas durante todo o exercício, evitando bloqueios, as quais apesar de serem necessarios para manter o custeio basico da PM,
poderiam já está orçadas no saldo inicial da ação.

Ação:

2340-Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Manter as atividades administrativas, operacionais, de inteligência e de tecnologia da informação das unidades
Objetivo Específico:
da Polícia Militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.
Produto:
Atividade mantida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Antonelita Alves da Silva Moraes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

265,00
Total:

177

265,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

265,00

Meta Física Ação Realizada

265,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

265,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A DESPEITO DO PLANO ORCAMENTARIO, POR ORDEM DO ORDENADOR DE DESPESAS, TER PREVISTO COBERTURA, SEM
CREDITOS ADICIONAIS, DE APENAS 5 MESES, AS UNIDADES DA PM FORAM MANTIDAS O ANO TODO. EM QUE PESE A
QUALIDADE DA MANUTENÇÃO DISPENSADA ÀS UNIDADES DA PMMT, A META FÍSICA FOI ALCANÇADA. AS SUPLEMENTAÇÕES
FEITAS NESTA AÇÃO AO LONGO DO EXERCÍCIO COLABORARAM NO ATINGIR DA META FÍSICA, GRACAS À CESSAO DE
SUPLEMENTACAO ORCAMENTARIA, ELEVANDO O SALDO INICIAL DA PAOE. VALE RESSALTAR QUE AS SUPLEMENTAÇÕES
OCORRERAM PARA GARANTIR DESPESAS COM ETAPA ALIMENTAÇÃO, ALUGUÉIS E CONTRATOS CONTINUADOS.
FINALIZAMOS DESTACANDO QUE A SUBACAO 4 (EP), APESAR DA DESTINACAO PARLAMENTAR INICIALMENTE CONSOLIDADA
EM PTA, O PROPRIO DESTINADOR DA EMENDA AO LONGO DO EXERCICIO, DECIDIU TRANSPOR O RECURSO PARA OUTRA
PASTA, O QUE MOTIVOU O FRACASSO NA EXECUCAO DE DESPESAS RELACIONADAS A MANUTENCAO PREDIAL DAS UPMS
DA POLICIA MILITAR

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

13.928.923,47

22.364.523,82

22.010.789,33

0,00

158,02

98,42

161

0,00

36.540,00

36.540,00

0,00

0,00

100,00

240

0,00

523.876,34

394.083,87

0,00

0,00

75,22

242

0,00

80.241,78

76.997,49

0,00

0,00

95,96

361

0,00

93.029,45

93.029,45

0,00

0,00

100,00

13.928.923,47

23.098.211,39

22.611.440,14

0,00

162,33

97,89

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Suplementações feitas permitiram o empenho de cerca de dois terços do valor inicial da ação, a mais que o planejado. Desta forma, o
valor empenhado acima do planejado inicial causou o resultado do indicador de forma altamente deficiente. A capacidade de planejamento
da ação apresenta desempenho regular em virtude de um saldo inicial insuficiente para cobrir as despesas básicas, o que obriga
suplementações ao longo da execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
o longo do exercício, inúmeras despesas não previstas no inicial necessitaram ser cobertas, medidas que foram instruídas antes do
recebimento de créditos adicionais, que foram devidamente demandados ao órgão de planejamento. Sendo que durante o exercício
bloqueios/contingencias não foram obstáculos que merecem apontamento. Quanto ao cumprimento do cronograma físico/financeiro,
ocorreu de forma cosntante, porem sempre com atraso, ja que apos o mes de junho, quando o saldo orcamentario da SESP esgotou-se, a
SEPLAN decidiu em manter a acao em suplemetacoes fracionadas e sempre insuficientes, devido a crise financeira enfrentada. Com
relação a despesas de exercícios anteriores/restos a pagar, foram empenhados processos de despesas relacionadas ao outros exercícios,
apenas nos últimos dias do exercício fiscal, durante os trabalhos de fechamento do ano orçamentário. . Esta ação mantém as atividades
essenciais da instituição, o que torna compulsória a necessidade de recursos para desenvolvimento das tarefas desta ação. A regularidade
das despesas custeadas pela ação, de forma contínua durante todo o ano, se deve a forma de execução da maioria das despesas. O que
caracteriza a boa eficiência na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base na Meta Física, PPD e COFD, o nível em que o objetivo específico foi alcançado ficou dentro do esperado. A ação atingiu seu
objetivo. Apesar de não ter proporcionado maior qualidade à manutenção das unidades da PMMT, todas foram mantidas.

Outros aspectos relevantes:
Um aspecto relevante foi o significativo valor de recurso retirado da ação para suplementar a ação de ensino da PMMT, em virtude do
curso de formação de soldados ter sido iniciado sem o aporte de recurso necessário.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Adotar critérios mais acertados no planejamento do orçamento para que o saldo inicial da ação corresponda a um valor capaz de custear
as despesas durante todo o exercício, evitando suplementações, as quais apesar de serem bem vindas, poderiam já está orçadas no saldo
inicial da ação.

Ação:

2341-Promoção da vida funcional saudável do policial militar.

Programa de Governo:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Promover o atendimento médico-odontológico, a assistência social e o condicionamento físico do policial
Objetivo Específico:
militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.
Produto:
Atendimento realizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Juliano Blanco Canavarros

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física visa manter a unidade de saude da PMMT. a despeito da qualidade deste custeio, foi possivel manutenção dos
atendimentos médicos e odontológicos da Diretoria de Saúde da PMMT. ja que fatores como a baixa previsao de cobertura da LOA, para
apenas 5 meses e sua meta fisica acompanhou esta margem; Todavia, a demanda reprimida dos anos anteriores para este setor apenas
aumentou no ano de 2017, principalmente pelo crescente deficit de renovacao do quadro de oficiais medicos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

53.258,31

109.942,65

109.942,65

0,00

206,43

240

0,00

24.606,89

0,00

0,00

0,00

0,00

53.258,31

134.549,54

109.942,65

0,00

206,43

81,71

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
a deficiência de se deve ao fato que a ação foi planejada considerando que sua cobertura seria para apenas os primeiros cinco meses do
exercício, conforme estabelecido pela NGER da SESP. Todavia, apenas os contratos continuados de serviços indispensáveis a unidade
de saúde da PMMT foram mantidos durante todo o ano, o que por derradeiro impôs necessária dotação suplementar para custeio destes
contratos continuados, o que ensejou na diferença observada nas relações LOA inicial VS LOA final e LOA inicial VS Valor empenhado.

Capacidade de Execução - COFD:
No tocante a liberação de recursos financeiros, de modo geral, conclui-se que a mesma ocorreu de forma regular, sem atrasos relevantes
que pudessem prejudicar a execução programada. Todavia, ha de se ressaltar que durante o exercicio houve a demanda de aquisicao de
ambulancias para a diretoria de saude da PM, que pela dificuldade de financeira dos poder executivo, nao foi possivel continuidade no
processo de aquisicao.

Alcance do Objetivo Específico:
om base nos resultados da Meta física, do PPD e do COFD, citamos que os atendimentos aos candidatos de concursos públicos;
atendimento de pessoal para habilitação ao uso de academias de toda a SESP; atendimento de parte do efetivo do Estado para
habilitação à promoção na carreira e ampliação de atendimentos de consultório em municipios sede no interior do Estado foram mantidos.

Outros aspectos relevantes:
A diretoria de saude da PM é orgao que para continuar apresentando resultados precisa de raport de investimentos no seu quadro de
pessoal, tendo em vista que os oficiais de saude da PM estao em sua absoluta maioria se aposentando e desta feita, preve-se ate o final
deste PPA claro total de vagas ocupadas deste quadro.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Recomenda-se a disponibilização de recurso orçamentário condizente com as despesas da ação e observância do cronograma de
desembolso, como forma de tornar a execução orçamentária e financeira da ação condizente com as suas atividades ao longo do
exercício.

Ação:

2342-Formação e capacitação continuada de policiais militares.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Desenvolver e aprimorar as atividades de ensino da Polícia Militar, destinadas a formação e capacitação
Objetivo Específico:
continuada, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.
Produto:
Policial qualificado
Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Elton Aparecido Ventura Gonçalves

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

336,00
Total:

336,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

346,00

Meta Física Ação Realizada

346,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

336,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

97,11

97,11

Análise da Meta Física:
AS DESPESAS ESTA ACAO FORAM GRANDEMENTE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE DOCENTES QUE DERAM AULAS NOS
CURSOS DE FORMACAO DE SOLDADOS DOS ANOS DE 2016 E 2015, DEVIDO AO FATO DESTES CURSOS TEREM SIDO
DECIDIDOS A REALIZACAO A REVELIA DO PTA, POR DECISAO DE GOVERNO, GERANDO ASSIM DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES. ALEM DESTE TIPO DE DESPESA, FORAM PAGAS DESPESAS COM O A FINALIZACAO DA FORMACAO DOS NOVOS
OFICIAIS DA PM (CFO) E POR FORCA DE IMPOSICAO DE EMENDA PARLAMENTAR, FOI REALIZADO SELECAO INTERNA PARA
PROMOCAO DE SARGENTOS POR MERITO INTELECTUAL, ATRAVES DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONCURSOS. FINALIZAMOS EXPLICANDO Q A META FISICA DA ACAO FOI ALCANCADA GRACAS A CAPACITACOES
OCORRIDAS SEM NECESSIDADE DE SUPORTE ORCAMENTARIO (ACOES NAO ORCAMENTARIAS), DESTA FEITA, A DESPEITO
DO PLANEJADO PARA 2017, OS PRODUTOS A SEREM REALIZADOS NESTA ACAO FICARAM SEVERAMENTE PREJUDICADOS EM
QUALIDADE, MESMO SENDO ALCANCADA A META FISICA EM TERMOS DE QUANTIDADE, SENDO INADEQUADOS E
INSUFICIENTES, COMO EXEMPLO OS CURSOS DE CFO, CHOA, EQS, EQC (FORMACAO DE OFICIAIS, SUB TENENTES,
SARGENTOS E CABOS), QUE INTERFEREM NO PCCS DO EFETIVO DA INSTITUICAO, DANDO MARGEM INCLUSIVE, A
JUDICIALIZACAO DA SITUACAO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.422.379,72

807.696,21

807.696,21

0,00

56,78

100,00

1.422.379,72

807.696,21

807.696,21

0,00

56,78

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em detrimento dos resultados alcancados, que refletem apenas a quantidade e nao a qualidade da meta fisica, explicamos que o baixo
orcamento disponiblizado para elaboracao do planejamento, obrigou-nos a subdimensionar os cursos a serem realizados.
Vale acrescentar que durante a execucao orcamentária os recursos foram transferidos parte ao custeio da PM, devido a escassez de
creditos adicionais para manutencao das atividades operacionais e administrativas da PM

Capacidade de Execução - COFD:
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a boa execucao se deve ao fato de que praticamente todo o valor disponivel na PAOE foi esgotado e transferido para a acao que mantem
o custeio da PM (2340). Todavia vale ressaltar que a emenda impositiva que tambem compunha esta PAOE foi fundamental para a
realizacao do concurso de merito intelectual para Sargentos da PMMT e ainda que houveram diversas despesas executadas neste
exercicio que referem-se a exericicio anteriores (pagamento de professores/instrutores). A unidade teve grande prejuizo de qualidade nas
capacitacoes e cancelamentos de outras, havendo necessidade de buscar empregar efetivo docente sem pagamento de hora aulas para
que alcancasemos a meta fisica.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta acao era formar novos policiais, realizar capacitacoes para progressao de carreira e capacitacao para aprimoramento de
PMs. Todavia, pelos motivos ja apresentados no PPD e COFD, houveram poucas formacoes propriamente ditas, nao foram realizadas
capacitacoes para progressao de carreira e as qualificacoes realizadas para aprimoramento dos PM nao foram as descritas nas tarefas do
PTA, pois estas incidiriam em custos orcamentarios, mas sim qualificacoes importantes para a PM, porem nao orcamentarias.

Outros aspectos relevantes:
ha um passivo de horas aulas a serem pagas à instrutores dos ultimos cursos de formacao de soldados (2014 e 2015) que nao foram
pagos devido a iniciativa de realizacao dos cursos sem previsao orcamentaria, que alcanca mais de 5 milhoes de reais e um passivo de
pagamento de bolsa pesquisa de aproximadamente 3,5 milhoes de reais. E a despeito da constante impossibilidade de previsao
orcamentaria de pagamento, vale constar tal despesa neste balanco anual.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Adotar critérios mais acertados no planejamento do orçamento para que o saldo inicial da ação corresponda a um valor capaz de custear
as despesas durante todo o exercício, evitando suplementações ou bloqueios, as quais apesar de serem necessarios, poderiam já está
orçadas no saldo inicial da ação.

Ação:

2343-Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Manter e conservar o bom funcionamento de todas as Unidades Policiais para garantir a realização das ações
Objetivo Específico:
de esclarecimento e repressão aos ilícitos penais.
Produto:
Unidade mantida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mario Dermeval A. de Resende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

107,00
Total:

107,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

107,00

Meta Física Ação Realizada

107,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

107,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Mesmo com o atingimento de 100% da meta, é importante ressaltar que este atingimento foi básico, já que foram mantidos apenas os
contratos continuados e outras despesas básicas, porém deixando a desejar o padrão de excelência no atendimento ao cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

9.193.236,80

17.714.642,22

17.537.084,15

0,00

190,76

99,00

144

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

100,00

240

0,00

1.043.809,11

1.022.310,85

0,00

0,00

97,94

242

0,00

297.285,65

296.807,97

0,00

0,00

99,84

9.193.236,80

19.355.736,98

19.156.202,97

0,00

208,37

98,97

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação ao PPD o índice é altamente deficiente, pois, não obstante a instituição ter efetuado corretamente a previsão de despesa para
essa ação junto à Secretaria de Segurança Pública, o teto destinado a LOA/PTA desta manutenção foi muito inferior à necessidade, já que
o destinado foi para suprir somente 5 meses do ano onde a SEPLAN se comprometeu em suplementar os outros 7 meses, ficando muito
inferior às necessidades previstas, onde é visível a deficiência do desempenho devido a ausência dotação inicial compatível às
necessidades desta manutenção; quando analisado o papel desta manutenção é visível a impossibilidade de fazer a execução com o teto
inicial que não supria nem necessidades básicas como contratos continuados, tendo em vista que esta manutenção tem o papel de
atendimento de todas as unidades desta instituição, com relação a sua manutenção básica, tais como: materiais de consumo, contratos
continuados, serviços, diárias, etc.

Capacidade de Execução - COFD:
Tendo em vista as necessidades básicas para a manutenção da PJC/MT, houve a execução de praticamente toda a dotação orçamentária
disponibilizada após complementação, porém é importante ressaltar que o teto foi inferior ao necessário já que não aconteceram todas as
suplementações financeiras a que se comprometeu a SEPLAN (comprometeu em suplementar os outros 7 meses), porém não foi
cumprido, devido a frustração de receita, onde foi necessário fazer suplementação com orçamentos destinados a projetos desta unidade.
Assim, ficou visível que somente foi atendido as necessidades mais básicas, deixando a desejar na qualidade dos serviços prestados por
esta instituição.

Alcance do Objetivo Específico:
Mesmo com o atingimento do objetivo, é importante ressaltar que este atingimento foi básico, já que foram mantidos apenas os contratos
continuados e outras despesas básicas, porém deixando a desejar o padrão de excelência no atendimento ao cidadão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Necessário ouvir mais as instituições com relação às necessidades para o melhor dimensionamento dos tetos orçamentários destinados
a cada instituição, no intuito de otimizar melhor as ações de cada unidade.

Ação:

2344-Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Desenvolver e executar as atividades destinadas às inserção, formação, especialização, aperfeiçoamento dos
Objetivo Específico:
profissionais de segurança pública
Produto:
Pessoa capacitada
Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Carlos Fernando da Cunha Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.155,00
Total:

1.155,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
600,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

600,00

1.155,00

Análise da Meta Física:

182

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
192,50

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
192,50

Estado de Mato Grosso
Apesar de aparecer altamente deficiente é importante ressaltar que não se trata de falta de planejamento uma vez que esta instituição
solicitou muito mais do que o disponibilizado, porém, o pouco disponibilizado foi altamente aproveitado, mais devido a grande necessidade
de melhoria da qualidade dos profissionais fez com que essa instituição buscasse parceria para sanar essa deficiência.
Sendo assim possível atingir 1155 servidores capacitados graças as parceiras firmadas com servidores que detinham o conhecimento e
se disponibilizaram a replicar estes conhecimentos, assim como parcerias firmadas com sindicatos Rurais e Sindicatos dos
Investigadores, que patrocinaram cursos nesta instituição.
Sendo realizado os seguintes cursos:
PÓS-GRADUAÇÃO ¿LATO SENSU¿ de Gestão em Segurança Pública (420 h/a)
Treinamento e Capacitação do Conjunto de Sistemas da PJC/GEIA
Operador Garra / (60 h/a)
Núcleo Básico de Formação para Delegado de Policia/ (165 h/a)
Palestra: Moderna Visão da Policia Judiciária Civil e sua atuação no Estado Democrático do Direito (04h/a)
1º Curso de Combate e Repressão aos Crimes Rurais (60h/a)
1º Curso de Mecânico de Armas/Armeiro (40 h/a)
Manuseio de Armamento e Abordagem Policial (20h/a) (Agua Boa)
EAD/SENASP/Condutores de Veículos de Emergência- 2º
MODULO ACADEMIA (60 h/a)
Treinamento no Stand de Tiro da ACADEPOL para Policiais da Gerencia de Operações Especiais
Operações de Inteligência (90 h/a)
2ª Curso de Combate e Repressão aos Crimes Rurais//PARTE OPERACIONAL / (60 h/a)
Busca, Resgate e Salvamento com Cães
Investigação Policial com Ênfase em Inteligência (40 h/a)
Local de Crime- Nível Operador (16 h/a)
Prevenção e Reação Contra a Violência Urbana
Operador de Antisseqüestro (100 h/a)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

806.733,94

1.015.049,85

1.015.049,85

0,00

125,82

161

1.156.104,75

150.471,34

5.364,51

0,00

0,46

3,57

240

20.596,92

20.596,92

8.540,00

0,00

41,46

41,46

242

Total

100,00

35.755,82

257,04

0,00

0,00

0,00

0,00

2.019.191,43

1.186.375,15

1.028.954,36

0,00

50,96

86,73

Capacidade de Planejamento - PPD:
Um dos fatores relevante para a deficiência orçamentária foi a indisponibilidade orçamentária do convênio junto ao Ministério de Justiça,
que inviabilizou varias ações.

Capacidade de Execução - COFD:
O orçamento disponibilizado era correspondente a cinco meses, onde ficou acordado uma suplementação referente ao sete meses
restantes, neste exercício, porém esta suplementação não ocorreu como deveria o inviabilizando varias ações. Assim como aqui sofremos
a influencia do convenio não firmado conforme explanado no PPD.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta manutenção foi atingido graças as parecerias firmadas, e contribuição efetiva de servidores, que foram multiplicadores de
conhecimento, já que estes são sabedores das carências e necessidades específicos para melhor desenvolvimento da função.

Outros aspectos relevantes:
O excesso de burocratização do processo de aquisição vem inviabilizando varias ações desta instituição.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Faz-se necessário um orçamento mais compatível a esta unidade possibilitando assim a melhora do nível de conhecimento
disponibilizado.

Ação:

2345-Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e
emergências pelo CBMMT.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
183
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Garantir o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, com foco na excelência do serviço prestado à
sociedade mato-grossense.
Produto:
Atendimento na área de cobertura realizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Alessandro Borges Ferreira - Tel Cel bm
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

119.882,00
Total:

119.882,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100.000,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100.000,00

119.882,00

Análise da Meta Física:

184

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
119,88

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
119,88

Estado de Mato Grosso
Foram realizados 119.882 Atendimentos distribuídos conforme abaixo:
ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS: 63.886 (Fonte: DOp.)
CRBM I - CUIABÁ
APH: 263
BUSCA: 2155
INCÊNDIO: 1841
PP: 87
SCIP: 810
CRBM II - RONDONÓPOLIS
APH: 13361
BUSCA: 1138
INCÊNDIO: 1041
PP: 18
SCIP: 2562
CRBM III - SINOP
APH: 5931
BUSCA: 510
INCÊNDIO: 454
PP: 11
SCIP: 5018
CRBM IV - BARRA DO GARÇAS
APH: 2612
BUSCA: 313
INCÊNDIO: 406
PP: 5
SCIP: 2313
CRBM V - CÁCERES
APH: 2807
BUSCA: 305
INCÊNDIO: 361
PP: 9
SCIP: 1337
CRBM VI - TANGARÁ DA SERRA
APH: 863
BUSCA: 510
INCÊNDIO: 357
PP: 12
SCIP: 2354
CRBM VII - ALTA FLORESTA
APH: 3757
BUSCA: 516
INCÊNDIO: 401
PP: 2
SCIP: 1225
OUTROS ATENDIMENTOS OPERACIONAIS: 8.221
TEMPORADA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 2017: 2.039 ATENDIMENTOS (Fonte: BEA)
Palestras: 189
Combates: 629
Monitoramento em Assentamentos: 232
Monitoramento em Terras Indígenas: 30
Monitoramento em UC Federal: 60
Monitoramento em UC Estadual: 222
Monitoramento em UC Municipal: 76
Monitoramento em Áreas Privadas: 331
Outros: 270
BRIGADAS MUNICIPAIS MISTAS - BMM
BBM 1 - ÁGUA BOA: 151
BBM 2 - COLNIZA: 90
BBM 3 - DIAMANTINO: 92
BBM 4 - LUCAS DO RIO VERDE: 11
BBM 5 - MARCELÂNDIA: 101
BBM 6 - COMODORO: 153
BBM 7 - NOVA MUTUM: 150
BBM 8 - TAPURAH: 26
BBM 9 - CLAUDIA: 103
BBM 10 - JAURU: 55
BBM 11 - SINOP: 71
BBM 12 - ARIPUANÃ: 97
BRIGADA DESCENTRALIZADA BOMBEIRO MILITAR - BDBM
BDBM 1 - POCONÉ: 136
BDBM 2 - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER: 108
BDBM 3 - CHAPADA DOS GUIMARÃES: 192
BDBM 4 - NOVO SANTO ANTÔNIO: 85
BDBM 5 - NOBRES: 256
185
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BDBM 6 - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE: 80
BDBM 7 - ALTO PARAGUAI: 82
SERVIÇOS TÉCNICOS: 53.957 (Fonte: DSCIP)
ANÁLISE DE PROJETO: 4.517
VISTORIA TÉCNICA: 15.729
ALVARÁS: 15.642
OUTROS SERVIÇOS: 18.067
PALESTRAS REALIZADAS: 2

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

755.000,00

725.000,00

0,00

0,00

0,00

240

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249

24.171.730,98

12.292.640,22

7.937.622,58

0,00

32,84

64,57

361

Total

0,00

0,00

92,67

0,00

0,00

0,00

0,00

24.926.730,98

15.517.732,89

7.937.622,58

0,00

31,84

51,15

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos da fonte 161 não foram disponibilizados. Houve a tratativa com a INFRAERO com o objetivo de se formalizar um novo Termo
de Convênio.
Houve a previsão orçamentária de recursos financeiros para a realização da reforma e melhoria das instalações físicas das unidades. Para
essas obras foi planejado a transferência de recursos via Termo de Convênio aos municípios e essa estratégia não obteve resultados em
sua maioria pela falta da documentação dos imóveis.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos da fonte 161 não foram disponibilizados. Houve a tratativa com a INFRAERO com o objetivo de se formalizar um novo Termo
de Convênio.
Houve a previsão orçamentária de recursos financeiros para a realização da reforma e melhoria das instalações físicas das unidades. Para
essas obras foi planejado a transferência de recursos para os municípios e essa estratégia não obteve resultados em sua maioria pela falta
da documentação dos imóveis.

Alcance do Objetivo Específico:
A atividade de resposta ao cidadão foi satisfatória, uma vez que ela se manteve dentro dos níveis planejados mesmo com os recursos
operacionais e administrativos existentes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2347-Qualificação Profissional da POLITEC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Incrementar o desenvolvimento profissional dos servidores para melhor execução de suas atividades.
Vagas ofertadas
Unidade
Renato Barbosa Guanaes Simões

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

416,00
Total:

186

416,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

300,00

Meta Física Ação Realizada

300,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

416,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

138,67

138,67

Análise da Meta Física:
Esta ação tem como foco garantir o aperfeiçoamento do quadro técnico da POLITEC, por meio de capacitação dos servidores em
Seminários, Congressos, Treinamentos, Cursos e Visitas Técnicas das áreas finalísticas (Criminalística, Identificação, Medicina Legal e
Laboratório Forense), com objetivo de desenvolvimento profissional das carreiras de Peritos Oficiais, Papiloscopistas e Técnico em
Necropsia.
A meta física prevista neste Projeto de Qualificação Profissional foi de 300 (trezentos) servidores capacitados na Região de Planejamento
0900 - Todo Estado de Mato Grosso, e foram realizadas 416 capacitações.
Os recursos autorizados foram com diárias para os servidores na capacitação, treinamento, seminários e cursos, dos componentes do
quadro de pessoal da Perícia e Identificação, lotadas nas Unidades da Capita.l
A ação que garantiu o aperfeiçoamento do quadro técnico da Perícia Oficial e Identificação foi resultado de parceria firmada junto à
entidade Rede de ensino a Distância (EAD), sem custo para o órgão e devido a isto contribuiu para conseguir atingir a meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

323.117,33

9.040,00

9.040,00

0,00

2,80

100,00

323.117,33

9.040,00

9.040,00

0,00

2,80

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação podemos observar que o índice apurado demonstrou um resultado altamente deficiente, a consequência do resultado é devido
ao cenário que o Estado está passando na dificuldade de arrecadação e resultou na anulação dos recursos destinado nesta ação para
aquisição de curso para capacitação dos servidores da POLITEC.
Apesar de um planejamento eficiente e dentro da programação das despesas não atingimos o objetivo da ação, e não houve êxito no
planejamento inicial (LOA).

Capacidade de Execução - COFD:
Nesta análise de COFD pode ser observado que a régua apresentou uma situação ótima.
As despesas realizadas referem-se apenas a concessão de diárias para participação de servidores em cursos de capacitação,
treinamentos, e palestras realizadas dentro e fora do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação não foi alcançado como o planejado com isso o resultado foi considerado péssimo porque não foi executado o que
almejávamos.

Outros aspectos relevantes:
Sentir que o foi planejado não consegue executar, isso é muito triste e desgastante para quem executa o planejamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
TER A CERTEZA DE REALIZAR O QUE FOI PLANEJADO.

Ação:

2353-Prestação dos Serviços da POLITEC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Manter os serviços prestados pela POLITEC.
Serviço prestado
Percentual
Renato Barbosa Guanaes Simões
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista da ação é de manter a unidade da POLITEC na capital e interior em 100%, com aquisições de materiais de consumo
em geral, materiais específicos de perícias e identificação, concessão de adiantamentos, deslocamentos de servidores para realização de
perícias, manutenção de serviços continuados, para que os serviços prestados pela POLITEC não seja prejudicado no atendimento das
áreas da perícia criminal e de identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

4.773.768,37

6.223.186,81

6.222.067,81

0,00

130,34

99,98

240

1.126.944,79

2.100.381,07

1.712.875,95

0,00

151,99

81,55

5.900.713,16

8.323.567,88

7.934.943,76

0,00

134,47

95,33

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Analisando o desempenho apresentado sob a ótica do PPD, demonstra que a Unidade não soube fazer um planejamento adequado e
conseguiu um resultado regular em relação a dotação inicial da LOA.
Isto se deu porque no momento da distribuição do teto do PTA para 2017, foi decidido pelo Secretário de Estado de Segurança Pública
que o recurso destinado a manutenção dos serviços continuados seria apenas para 5 (cinco) meses e que no decorrer do ano seria feito a
suplementação de recursos para atender os outros 7 meses.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho apresentado sob a ótica do COFD, conclui-se que foram executados 95,34% dos recursos destinados nesta ação.
Isto só pode ser alçando com a suplementação e remanejamento dos recursos oriundos de outras ações desta unidade, como também
de outras unidades, e diante disto podemos dizer que tivemos um resultado bom e parcialmente conseguimos manter todas as unidades
da POLITEC.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação são desenvolvidas demandas indispensáveis ao bom funcionamento das unidades da POLITEC na capital e interior do Estado,
como despesas com deslocamento de servidores, concessão de adiantamentos, aquisições de materiais de consumo, locação de mão de
obra, serviços de manutenção de equipamentos em geral para que os serviços prestados tenha um o bom desempenho.
Podemos dizer que o objetivo da ação foi alcançado de maneira satisfatório e a unidade pode desenvolver os serviços prestados.

Outros aspectos relevantes:
Os recursos disponibilizados foram devidamente aplicados na atividade de manutenção dos serviços da POLITEC.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
TER A CERTEZA DE REALIZAR O QUE FOI PLANEJADO.

Ação:

2355-Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança
Pública

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Diminuir o déficit de pessoal e capacitar os profissionais de Segurança Pública.
Vagas ofertadas
Unidade
Keila Nunes Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.374,00
Total:

1.374,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

500,00

Meta Física Ação Realizada

500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.374,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

274,80

274,80

Análise da Meta Física:
A Coordenadoria conseguiu alcançar além do valor da meta inicialmente prevista, o objetivo da ação foi a ampliação e capacitação do
quadro funcional de profissionais da Segurança Pública. Executou-se 100% do concurso público para os cargos de Papiloscopista e
Técnico de Necropsia da POLITEC/MT no ano de 2017 e o resultado final do certame foi publicado em 21/12/2017. Durante o ano, a
Coordenadoria ofertou no mínimo 36 cursos que teve a participação de 1.374 servidores da SESP/MT, entre Bombeiros Militares, Policiais
Civis, Policiais Militares, Profissionais da Politec e Detran. Os cursos foram realizados com a parceria da Escola de Governo, CGE, CGU,
UFMT, SENASP/MJ e outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

652.844,85

31.340,00

31.340,00

0,00

4,80

100,00

652.844,85

31.340,00

31.340,00

0,00

4,80

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando a publicação do Decreto nº 675/2016, que suspendeu as atividades de contratação de cursos e outras formas de
capacitação e treinamento de servidores, o valor apresentado na regra de parâmetros foi altamente deficiente, e considerando que a ação
2355 (capacitação do quadro funcional de profissionais de Segurança Pública) previa a aquisição de 28 vagas de curso para capacitação
dos servidores, a Coordenadoria centralizou esforços na formalização de parcerias com outros Órgãos, Escola de Governo, Convênio
Federal para a realização dessas capacitações. Também, parte do recurso foi remanejado para as despesas com suporte logístico, o que
permitiu a realização de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Com base na régua de parâmetros ilustrada, o desempenho, no que diz respeito a realização orçamentária e financeira, foi considerado
como ótimo. No entanto, houve a suspensão da execução das atividades relacionada à contratação de serviços de terceiros para a
realização de capacitação aos profissionais da SESP/MT, em atendimento ao previsto no Decreto nº 675/2016, que estabeleceu medidas
de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras
providências, em seu inciso VII (...) contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação e
treinamento de servidores públicos (...).
Não obstante a suspensão dessas despesas, a Coordenadoria conseguiu exceder a meta estipulada para o exercício, por meio de
parcerias (sem a utilização de recursos orçamentários e financeiros) com a Escola de Governo, CGE, CGU, UFMT, SENASP/MJ e outros
órgãos, o que evidenciou uma eficiência de recursos na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo específico da ação 2355, que é diminuir o deficit de pessoal e capacitar os profissionais de Segurança Pública, foi alcançado,
uma vez que o concurso público da Politec, para os cargos de Papiloscopista e Técnico de Necropsia, foi concluído no exercício de 2017.
Durante o ano, a Coordenadoria ofertou no mínimo 36 cursos que teve a participação de 1.374 servidores da SESP/MT, entre Bombeiros
Militares, Policiais Civis, Policiais Militares, Profissionais da Politec e Detran. Os cursos foram realizados com a parceria da Escola de
Governo, CGE, CGU, UFMT, SENASP/MJ e outros.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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2359-Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do
profissional da Segurança Pública

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prevenir acidentes e adoecimentos associados ao contexto laboral, contribuindo para um ambiente com
Objetivo Específico:
menores riscos à saúde física e mental do profissional de Segurança Pública
Produto:
Ação realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Keila Nunes Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.465,00
Total:

1.465,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.500,00

Meta Física Ação Realizada

1.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.465,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

97,67

97,67

Análise da Meta Física:
A meta física atingida foi de 97% em relação a meta física prevista. Foram realizadas diversas ações visando a prevenção de acidentes e a
promoção de saúde no ambiente de trabalho profissional, dentre elas podemos destacar, palestras com o tema: Sexualidade e Qualidade
de Vida, Prevenção ao Suicídio, Insalubridade; Circuito de Qualidade de Vida nas cidades de Água Boa, Barra do Garças, Primavera do
Leste, Campo Verde, Alto Araguaia, Rondonópolis, Jaciara, Porto Esperidião, Pontes Lacerda, Cáceres, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio
Verde e Nova Mutum, foram realizadas avaliações do nível de estresse, qualidade de vida e fontes estressoras ocupacionais, além disso,
foram ofertadas orientações referentes a atendimentos psicológicos, atendimento por profissional de enfermagem, avaliação com
fonoaudiólogo e avaliação física; Programa de Prevenção e Gerenciamento do Estresse e Programa de Prevenção ao Transtorno de
Estresse Pós-traumático.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

93.579,13

54.747,60

53.974,30

0,00

57,68

98,59

361

0,00

1.593.791,05

216.885,89

0,00

0,00

13,61

93.579,13

1.648.538,65

270.860,19

0,00

289,45

16,43

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
No que se refere a Fonte 100, a ação foi executada em parte, em relação ao planejamento inicial, pois em decorrência do teto
orçamentário, que reduziu o valor da ação, optou-se por priorizar a contratação de serviços sendo necessário a realização de
remanejamento para suprir tais despesas. Outras aquisições previstas restaram-se dispensadas em razão de parcerias firmadas, com a
Secretaria de Estado de Gestão (material permanente para a realização de avaliação ambiental) e com a SENASP/MJ (aquisição de testes
psicológicos). O desempenho demonstrado como altamente deficiente deveu-se à ocorrência de suplementação da Fonte 361, referente
aos recursos de Convênios firmados com a SENASP/MJ, que tornou o valor do planejamento inicial divergente do empenhado.

Capacidade de Execução - COFD:
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Com base na régua de parâmetros ilustrada o desempenho alcançado pela Gestão de Pessoas no que diz respeito à realização
orçamentária e financeira, foi considerada como altamente deficiente. Optou-se pela contratação de serviços de apoio logístico para ações
previstas à aquisição de bens permanentes para avaliação ambiental e aquisição de testes psicológicos, em razão da realização de
parcerias com outras Secretarias de Estado e Órgão Federal, o que supriu a necessidade antes requerida. Desta forma, a Coordenadoria
realizou 544 avaliações psicológicas com a aplicação de testes adquiridos em exercícios anteriores; pelo menos 2.095 servidores
atendidos através dos serviços de apoio logísticos contratados; no mínimo 2.608 atendimentos nas diversas ações de saúde e segurança
no trabalho promovidas pela Gestão de Pessoas, sem a aplicação direta de recursos orçamentários e financeiros. Houve eficiência na
execução dos recursos da ação, pois ao se avaliar o COFD considerando-se somente a fonte 100, o valor apurado é de 58,5%. Isto é, o
produto da ação alcançado foi de praticamente 100% da meta, com empenho de 58,5% dos recursos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação (Prevenir acidentes e adoecimentos associados ao contexto laboral) foi alcançado uma vez que em 2017
foram realizadas ações que buscaram a promoção da saúde do profissional da Segurança Pública e a redução de riscos ocupacionais no
ambiente de trabalho. Essas ações de suporte psicossocial e de atenção à saúde são fundamentais para o pleno exercício das atividades
pelos profissionais da Segurança Pública que atuam sob intensa pressão social e em condições laborais específicas. Portanto, contribuiu
diretamente ao alcance do objetivo do Programa, para a elevação da capacidade operacional das instituições de Segurança Pública.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2360-Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Fomentar a integração continuada das instituições que compõem o GGI
Ação de integração mantida
Percentual
Rafael Dias Guimaraes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

68,00
Total:

68,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

68,00

68,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
68,00

Análise da Meta Física:
Conforme planejado incial da Ação 2360 que comtempla as atividades ora realizadas pelo Gabinete de Gestão Integrada no que tange a:
Subação 1 - participou e coordenou a realização de operações integradas entre as instituições que compõem a Segurança Pública no
estado de Mato Grosso, sendo as operações Lei seca e Integradas de trânsito (OCR), o Gabinete ainda participou de outras ações
integradas tais como todas edições do evento governamental Caravana da Transformação, semana da pátria e 53º EXPOAGRO;
Subação 2 e 3 - que tratam de aquisição de material para o Gabinete de Gestão Integrada, capacitação dos servidores e participação em
palestras, acabaram sendo prejudicadas e por fim canceladas, tendo em vista o corte orçamentário no meio do ano de 2017;
Subaçaõ 4 - no que trata da contratação de terceirizados e estágiarios foi cumprida parcialmente, tendo em vista o corte no orçamentário;
Subação 5 - realização das reuniões do Colegiado Pleno, bem como das Câmaras tematicas de assuntos atinentes à Segurança Pública,
homicídio, roubo, trânsito, roubo a banco, roubo de cargas, sendo que no 2º semestre de 2017 foi criada a Câmara tematica da defesa da
mulher e ainda realizou reuniões a cerca da padronização bélica do Estado de Mato Grosso;
Subação 6 - Incentivo para criação/reativação de GGI-Municipal, bem como acompanhamento dos GGI-M ativos, essa subação teve
prejuízo na realização no 2º semestre, tendo em vista o corte orçamentário no meio do ano de 2017;
Subação 7 - trata da aquisição de materiais para operação integrada não pode ser concluída devido ao corte no orçamento, porém não
houve prejuízo no proseguimento das mesmas.
Os produtos foram entregues de forma satisfatória apesar das dificuldades encontradadas na parte orçamentária durante o ano 2017.
Cabe salientar que os programas como Caravana da Transformação, semana da pátria e EXPOAGRO, foram atribuições não previstas,
mas executadas ao longo do ano de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

561.801,54

106.409,96

106.409,96

0,00

18,94

100,00

561.801,54

106.409,96

106.409,96

0,00

18,94

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejanento incial do Gabinete de Gestão Integrada era de 561.801,54, sendo que o valor de 498.652,33 era uma demanda posterior,
fins de ser empregado para aquisição de materias para potencializar o policiamento ostensivo da policia militar (kit ostensividade) e que foi
inserido no orçamento de 2017, porém com o contingenciamento orçamentario da SESP, fora feito PED de estorno totalizando 466.395,80.
Dessa forma, para dotação final o valor foi de 106.409,96, o qual foi devidamente empenhados em diarias e contratação de mão de obra
(estagiario e terceirizado).

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação final foi de 106.409,96, sendo que esse valor foi empenhado na sua totalidade, o que representou o percentual de 100%, no
qual foram gastos especificamente com diarias e contratação de mão de obra (estagiario e terceirizado).

Alcance do Objetivo Específico:
Diante dos resultados apresentados, os objetivos foram alcançados, tendo em vista as dificuldaes orçamentarias encontradas durante o
ano de 2017, este Gabinete continuou com as ações integradas, fomentação e reativação dos GGI-M, realização das reuniões do
Colegiado Pleno e das Câmaras tematicas com assusntos atinentes a Segurança Pública, no qual influenciaram diretamente na
proposição de politicas e ações voltadas à redução da violência e criminalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2371-Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Combater os crimes transfronteiriços, com ênfase nos crimes de tráfico de drogas, contrabando de veículos e
Objetivo Específico:
mercadorias na fronteira oeste do Estado de Mato Grosso
Produto:
Operação policial de fronteira realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Jonildo Jose de Assis

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

10,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

56,00

REGIÃO VIII - OESTE

14,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
80,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
A meta física da ação, visa promover a manutenção das operações policiais na região de Fronteira que no ano de 2017 o objetivo desta
coordenadoria foi manter o quantitativo previsto das operações visando atingir os pontos mais críticos e de maior vulnerabilidade de
segurança na região da fronteira, não sendo possível no entanto realizar tais operações com o nível de saturação e cobertura inicialmente
previstos, considerando a excasses de recursos financeiros, bem como a frustração da complementação do efetivo previsto para este ano.
A partir dos recursos humanos e financeiros que foram disponibilizados neste ano, atendemos parcialmente as regiões VI, VII, VIII. desta
forma foi possível somente manter as ações já desenvolvidas no ano anterior.
Para o ano de 2018, esta coordenadoria planejou a intensificação das ações agindo de forma mais a propiciar uma maior saturação do
patrulhamento de acordo com a disponibilização e viabilização de recursos humanos e financeiros adequados provindos da SESP.
Durante o ano de 2017, foram realizadas 80 operações que atingiram aproximadamente 30% da região VI, 50% da região VII e 40% da
região VIII;
Considerando a dinamicidade e o empoderamento financeiro do crime organizado que atua nas referidas regiões, conforme levantamentos
realizados pelos setores de inteligência desta coordenadoria. Vislumbra ser necessário que haja um aumento significativo da presença e
atuação do estado através das operações realizadas por esta unidade, no entanto, esse aumento só será possível se haver um aumento
significativo nos recursos financeiros para atender as demandas essenciais da unidade, e que haja o incremento de recursos humanos, ou
seja, suplementar o efetivo existente em pelo menos 80 policiais no ano de 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.496.551,00

3.008.766,36

2.995.017,00

0,00

119,97

99,54

161

5.290.959,19

171.476,65

171.476,65

0,00

3,24

100,00

7.787.510,19

3.180.243,01

3.166.493,65

0,00

40,66

99,57

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A análise sobre a capacidade de planejar, este indicador leva em consideração os valores efetivamentes aplicados no ano corrente em
relação aos valores previstos inicialmente provindos do planejamento no PTA.
O desempenho de 40,66% (altamente deficiente), não traduz a realidade sobre a eficiência de planejamento desta unidade.
O que se pode observar é que nos valores que formam o montante orçamentário inicial no exercicio de 2017 é composto por duas fontes
sendo: a fonte 100, que foi utilizada integralmente para aplicação em despesas de custeio conforme foi previsto no PTA.
Já a fonte 161, trata se de verba que se encontrava prevista para realização da 2º etapa de execução do projeto de convênio 781502/2012
(implantação de sistema de comunicação na fronteira), que logo no início de 2017 foi suspenso e cancelado, tendo em vista ter o prazo de
execução expirado.
Isto posto, na análise desta unidade houve êxito no planejamento inicial, tendo em vista que a execução das despesas previstas
inicialmente foi realizada de forma satisfatória e eficiente.
No que tange aos valores disponibilizados é importante destacar que foram muito abaixo do necessário, tendo em vista que devido a
escassez dos recursos, esta coordenadoria se limitou a realizar o estritamente necessário para manter os custos mínimos para os policiais
operar, deixando para uma segunda oportunidade a aquisição de suprimentos como munições necessárias a manutenção dos
treinamentos, aquisições referentes a novos armamentos, aquisição de fardamento completo, aquisições de materiais de apoio
operacional, locações de novas viaturas para aumento da cobertura de patrulhamento, dentre outras.
Essas demandas inclusive foram previstas, mas na impossibilidade de suplementação orçamentária e financeira, esta unidade necessitou
realizar os devidos remanejamentos internos.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice apurado na análise da Capacidade Operacional Financeira da despesa(COFD) - ¿Capacidade de executar¿ revela êxito na
capacidade de gestão da execução financeira do orçamento, tendo em vista a boa aplicabilidade dos recursos efetivamente disponíveis,
evidenciando, dessa forma, a sólida capacidade de execução do Órgão. Considerando que do valor efetivamente disponibilizado foram
empenhados, totalizando o índice apresentado de 99,57%, na régua do COFD do RAG.
Durante o exercício a execução financeira transcorreu sem maiores impedimentos, foi necessário que se fizesse muitas escolhas por parte
desta coordenadoria, no sentido de remanejamento de recursos de tarefas primordiais para manutenção dos equipamentos e do espaço
físico das unidades em detrimento de custeio com despesas para manter a maior quantidade de policiais empregados nas operações
policiais.
Tais demandas seriam novamente atendidas se caso houvesse as suplementações previstas para ocorrer após o mês de Maio, que
restaram todas prejudicadas pela não realização das suplementações previstas.
Na fonte 161, o valor previsto teve a necessidade de anulação, tendo em vista que o valor era destinado a atender o objeto do convênio
81502/2012 (implantação de sistema de comunicação na fronteira), que logo no início de 2017 foi suspenso e cancelado, tendo em vista
ter o prazo de execução expirado.

Alcance do Objetivo Específico:
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O GEFRON garantiu a realização das operações policiais na região de fronteira oeste do estado de Mato Grosso, operacionalizando as
ações do grupo na extensa área de fronteira do Estado tanto rural quanto urbana, de forma a manter o funcionamento e custeio dos postos
fixos Lagoa Verde-Avião Caído, Vila Cardoso, Matão e da Base do Grupo em Porto Esperidião, além do Canil Integrado de Fronteira CANILFRON e Nucleo de Inteligência no tocante a alimentação, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias e locomoção
para desempenho operacional da tropa diante do árduo trabalho na área de fronteira seca entre o Brasil e a Bolívia no combate aos crimes
transfronteiriços, com ênfase no combate aos crimes de tráfico de drogas, contrabando de veículos e mercadorias na fronteira oeste do
Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:
Durante o ano de 2017, as ações foram concentradas nos seguintes municípios:
Poconé, Barão de Melgaço, Nossa Senhora do Livramento, Cuiabá, Cáceres, Porto Esperidião, Mirassol D`Oeste, Glória D`Oeste, São
José dos Quatro Marcos, Lambari D`Oeste, Jauru, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro, Tangará da Serra,
Barra do Bugre, Nova Olimpia
O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) registrou, de janeiro à dezembro deste ano, 282 boletins de ocorrências, conduziu
para delegacias de Polícia Judiciária Civil e Departamento de Polícia Federal 305 brasileiros e 27 bolivianos, apreendeu cerca de 3.040 kg
de entorpecentes, entre cocaína e maconha, foram recuperados aproximadamente 210 veículos produtos de roubo, furto, apropriação
indébita e com mandados de apreensão judiciais.
Valores em moeda apreendidos ultrapassaram os R$ 350.000,00 entre moedas de reais e Dólares, 55 armas apreendidas, 754 munições
de diversos calibres, pessoas encaminhadas por cumprimento de mandado de prisão 51 pessoas.
Além das operações de rotina realizadas pelo Grupamento especializado, também foram realizadas diversas operações em conjunto com
outros órgãos estaduais e federais e as forças armadas Exército Brasileiro, fortalecendo as ações em conjunto no intuito de combater e
coibir as ações do Criminosas que atuam na região de fronteira.
O Núcleo de Inteligência do GEFRON, tem desempenhado papel fundamental nas ações desenvolvidas no combate aos crimes
transfronteiriços, agindo de forma integrada e realizando a troca de informações internamente e externamente com instituições como:
Polícia Federal, ABIN, Inteligências da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Militar, dentre outras.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Considerando que o GEFRON rotineiramente é responsável pela execução de projetos de convênio proveniente do Governo federal
destinado a Implementação de políticas de segurança de fronteira, onde as verbas são específicas para este objeto.
Considerando que esses valores destinados a execução dos objetos destes convênios não podem ser remanejados para outras demandas
comuns da unidade.
Considerando que estes valores quando alocados na mesma ação (P.A.O.E), geram interpretações equivocadas sobre o valor disponível
para aplicação nas demandas de custeio da unidade como, foi no ano de 2017, onde devido ao valor alocado de era superior a R$
5.000.000,00 no entanto não poderia ser utilizado para atender as demandas a unidade, somente para atender o convênio.
Desta forma, em todas as demandas via ofício e solicitações de suplementação para atender demandas da unidade, quando se consulta o
saldo de dotação orçamentária este valor estava disponível, gerando muitas vezes dúvidas.
Isto posto, este coordenador observa a necessidade de se disponibizar/criar uma ação (P.A.O.E) específica para atender as verbas de
convênio, podendo a mesma ficar sob responsabilidade do GEFRON para execução das verbas destinadas a atender a fronteira. fins não
dar margem a interpretações equivocadas sobre o valor que esta sendo disponibilizado a unidade para custeio das atividades, a exemplo
do ano de 2017: onde se lia no valor total previsto inicial no PTA que foi de aproximadamente R$ 8.000.000,00, mas o valor efetivamente
disponível era de pouco mais de R$ 2.500.000,00.

2374-Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança
Pública

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Agilizar a prestação dos serviços de segurança pública ao cidadão, para melhoria da ordem pública e da
Objetivo Específico:
defesa da coletividade
Produto:
Serviço disponibilizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Rhaygino Sarly Rodrigues Setubal

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
De acordo com o objetivo da Ação, consideramos que a meta física foi alcançada com êxito, no entanto ao longo do exercício foram
efetuados diversos ajustes orçamentários para atender as demandas previstas para a ação. Devido a dotação orçamentária inicial prevista
não traduzir as reais necessidades da ação foi necessária várias suplementações ao longo do exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.757.079,69

7.446.117,29

7.446.117,29

0,00

129,34

100,00

5.757.079,69

7.446.117,29

7.446.117,29

0,00

129,34

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho apurado foi satisfatório, embora demonstra que a dotação autorizada pela Seplan e com ela planejada inicialmente na LOA
não foram suficientes para atender as demandas previstas na Ação, não atende a real necessidade das despesas com custeio e parte dos
investimentos necessários para atender na plenitude o objetivo específico da Ação, fato comprovado com as suplementações que foram
realizadas ao longo do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice apurado demonstra que a execução financeira do orçamento foi realizada a contento, fato que atesta a capacidade do órgão
quanto à sua gestão financeira. Entretanto, em alguns momentos, a liberação de recursos financeiros sofreu descontinuidade,
proporcionando alguns atrasos no pagamento dos nossos compromissos contratuais de terceirização. Cabe ressaltar que tal desempenho
só foi possível após a realização de suplementações.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado, uma vez que os atendimentos foram realizados de forma contínua e ininterrupta ao longo dos 365 dias. A
execução eficaz também contribuiu para o objetivo do Programa, pois as atividades do CIOSP otimizam e dão agilidade aos serviços
prestados pelas Unidades da Segurança Pública.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos reavaliar a dotação inicial destinada a presente ação, uma vez que ela está aquém das suas reais necessidades, e para
isso faz-se necessário repensar também o teto orçamentário destinado ao Órgão para despesas com extrapessoal. Com isso poderíamos
investir em tecnologias para entregar um serviço muito melhor a sociedade. Como o limite orçamentário é insuficiente, as projeções no
Plano de Trabalho Anual-PTA acabam sendo feitas de forma parcial, sem abranger as demandas em sua totalidade.

Ação:

2375-Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Apoiar os órgãos públicos com atividades aerotransportadas
Operação aerotransportada realizada
Hora/Voo
Henrique Correa da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.828,90
Total:

1.828,90

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
625,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

625,00

1.828,90
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
292,62

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
292,62

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Houve uma distorção no percentual da meta física, pois foi publicada, dia 14 de novembro de 2017, no diário oficial nº 27143, a alteração
na meta física, que passou para 1500 horas voos, desta forma o percentual atualizado correto é 21,92%, que ocorreu em razão da
suplementação do orçamento da unidade em 42,39%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

3.418.309,00

4.811.372,74

4.811.196,72

0,00

140,75

100,00

361

0,00

18.630,52

18.630,52

0,00

0,00

100,00

3.418.309,00

4.830.003,26

4.829.827,24

0,00

141,29

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O aumento em 36,40% no valor empenhado em relação ao valor da dotação inicial, deve-se a suplementação de 42,39% sob a LOA
inicial, que por orientação da própria SESP, foi elaborada com recurso de custeio suficiente apenas para 5 (cinco) primeiros meses, o
restante equivalente aos outros 7 (sete) meses seria suplementado ao longo do período. Desta forma o CIOPAer recebeu R$
1.411.694,26, um valor bem abaixo do esperado, porém em razão dos descontos conseguidos sobre os contratos de seguros e a redução
do valor do litro de combustível de aviação produzido pela mudança na forma de contratação da empresa fornecedora, ou seja, menor taxa
administrativa e preço da bomba. Esses fatores foram determinantes para esta unidade aérea realiza-se a manutenção das atividades
aerotransportadas com mais eficiência.

Capacidade de Execução - COFD:
Como esta demonstrado na régua que mede a eficiência, o CIOPAer conseguiu empenhar 96,92% do valor final da LOA 2017, classificado
como ótima execução, mas não poderia ser diferente, pois o recurso foi disponibilizado foi a menor. Durante o execício financeiro houve
vários atrasos de processos por não ter saldo financeiro para empenha-los, e devido a suposta crise de arrecadação do Estado, os
contratos de manutenção foram empenhados de forma fracionada, que gerou dificuldade no controle de execução.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das restrições orçamentárias e financeira o CIOPAer alcançou seu objetivo especifico. Graças aos descontos conseguidos sobre
os contratos de seguros e a redução do valor do litro de combustível de aviação produzido pela mudança na forma de contratação da
empresa fornecedora, ou seja, menor taxa administrativa e preço da bomba, que culminou no aumento de 21,92% na Meta física
atualizada, totalizando 1828,9 horas voadas, em apoio os órgãos públicos com atividades aerotransportadas. Foram 882
atendimentos/operação, desses, 796 foram exclusivamente apoio aos órgãos de Segurança Pública, divididos em: 17
Buscas/Salvamentos/Resgates; 24 Combate à Incêndio; 10 Defesa Civil; 91 Ocorrência Policial; 37 Buscas e Capturas; 60 veículos de
produto de roubo/Furto recuperados/localizados; 11 Ocorrência com Prisão de Suspeito e Recuperação de Veículos; 80 Patrulhamento
aéreo; 72 Policia Militar; 49 Polícia Judiciária Civil; 6 Rebelião e Motin e outros. Desta forma, este Centro Integrado de Operações Aéreas,
com valores da LOA menor que o ao anterior, conseguiu realizar mais atendimentos/operações de apoio aos órgãos públicos com
atividades aerotransportadas, logos concluímos que o objetivo específico foi atingido de forma satisfatória e eficiente.

Outros aspectos relevantes:
Em razão dos cortes nos tetos orçamentários disponibilizados para essa unidade, que normalmente, na elaboração da LOA, são
restringidos os recursos para investimentos, que acarretou uma demanda reprimida, de varias anos, de aquisição veículo de apoio solo as
aeronaves em operação, principalmente quanto ao transporte de combustível, porque muitos locais de operação não há abastecimento de
combustível de aviação, que obriga a aeronave fazer longos trajetos para reabastecer, ocasionando elevação das despesas operacionais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que os contratos não sejam empenhados de forma fracionada, mas de uma única vez e na sua totalidade, ou, ao menos, o valor previsto
na LOA, para não dificultar o controle dos valores e a execução do contrato.

Ação:

2378-Intensificação e manutenção das ações de Inteligência

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Aprimorar e intensificar a produção do conhecimento de inteligência para as áreas estratégicas e finalísticas.
Relatório disponibilizado
Unidade
Gustavo Garcia Francisco
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Estado de Mato Grosso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

609,00
Total:

609,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

423,00

Meta Física Ação Realizada

423,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

609,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

143,97

143,97

Análise da Meta Física:
Quanto a meta física da Secretaria Adjunta de Inteligência - SAI, foram emitidos 609 relatórios que auxiliam na produção de conhecimento
para as áreas finalísticas, aumentando assim a capacidade de proteção do cidadão e dessa forma transmitindo sensação de segurança
para a população. Os relatórios entregues supriram a necessidade da Secretaria e suas unidades desconcentradas. No entanto mesmo
ultrapassando a meta as necessidades da unidade com novas tecnologias e recursos humanos não foram atendidos na integralidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.821.366,44

303.885,88

292.905,88

0,00

7,66

96,39

3.821.366,44

303.885,88

292.905,88

0,00

7,66

96,39

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com relação a Análise do Planejamento e Programação da Despesa - Capacidade de Planejar da unidade, o resultado ficou
comprometido, pois como houveram remanejamentos para atender outras desdesas da SESP, a execução não foi devidamente cumprida
devido a cortes substanciais destes recursos que, foram destinados para suplementar outras ações,
impactando significativamente no percentual da capacidade de planejamento. Desta forma o orçamento executado foi utilizado para
pagamento de diárias e verbas secretas. Como o orçamento para as capacitações também foi contingenciado, a Secretaria Adjunta
buscou realizar algumas capacitações pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP.
Podemos citar que não foram adquiridos computadores de alta performance, equipamentos específicos de uso da Inteligência, realização
de cursos de capacitação inerentes à área de Inteligência, entre outros. Tais aquisições eram fundamentais para o alcance do objetivo da
ação, sendo que suas inexecuções comprometeram significativamente seu desempenho.
Neste sentido em relação ao planejamento inicial, ação não obteve êxito satisfatório. Os valores disponibilizados na parte orçamentária e
financeira foram usados no intuito de custear
despesas prioritárias no combate à criminalidade tendo em vista que os investimentos previstos para esta ação foram frustrados em sua
maioria. Portanto podemos afirmar que esta
ação ficou comprometida em seu objetivo inicial, mas no que foi autorizado executar, tivemos um desempenho satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:
De acordo com o planejamento previa-se nesta ação a aquisição de produtos e serviços que totalizavam o valor de R$3.821.366,400, ao
longo do exercício, estes valores foram contingenciados, sendo que foram autorizados apenas R$ 303.885,88. Tal contingenciamento foi
para atender demandas da própria pasta.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi nitidamente alcançado, uma vez que ouve um intenso aprimoramento para produzir relatórios de inteligência para as
áreas estratégicas e finalísticas. Tal sucesso é
mostrado no aumento significativo da meta física. A ação teve uma importante participação para alcançar o objetivo do programa
produzindo conhecimento para as áreas finalísticas, aumentando assim a capacidade de proteção do cidadão e dessa forma transmitindo
sensação de segurança para a população.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2381-Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão
qualificada em áreas críticas

Programa de Governo:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prevenir e reduzir a criminalidade em áreas críticas.
Operação realizada
Unidade
Marcos Vieira da Cunha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

476,00

REGIÃO II - NORTE

1.228,00

REGIÃO III - NORDESTE

623,00

REGIÃO IV - LESTE

1.657,00

REGIÃO V - SUDESTE

6.674,00

REGIÃO VI - SUL

3.799,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

1.748,00

REGIÃO VIII - OESTE

1.216,00

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

667,00

REGIÃO X - CENTRO

775,00

REGIÃO XI - NOROESTE II

360,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

808,00
Total:

20.031,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

13.000,00

Meta Física Ação Realizada

11.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20.031,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

154,08

182,10

Análise da Meta Física:
A meta física prevista foi atingida com sucesso.
Os produtos entregues foram ações integradas, barreiras físicas, investigações, policiamento ostensivo preventivo, policiamento
repressivo, abordagens, patrulhamento a pé, motorizado, aéreo e montado, rondas programadas, cumprimento de mandados de busca e
apreensão, fiscalização aos estabelecimentos que comercialização bebidas alcoolicas, casas noturnas, checagem de veículos suspeitos e
Operações de Lei Seca.
A aplicabilidade destes produtos foi adequada para atingir o objetivo da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.856.993,34

3.081.248,55

3.074.048,55

0,00

165,54

99,77

361

0,00

8.989.669,07

8.989.669,07

0,00

0,00

100,00

1.856.993,34

12.070.917,62

12.063.717,62

0,00

649,64

99,94

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento inicial foi conforme o teto orçamentário disponibilizado pela Secretaria de Planejamento, o qual atenderia o primeiro
semestre. Este valor foi destinado a despesas com diárias em ações e operações integradas.
Para o segundo semestre, ficamos no aguardo de suplementação orçamentária. As suplementações vieram sendo efetivadas em todo o
decorrer do segundo semestre.
Durante os trabalhos para conclusão do PTA 2017 não inserimos o valor de R$ 8.989.669,07 (fonte 361), pois tratava de uma demanda do
exercício de 2016 e que achavamos que seria concretizada. Entretanto, por problemas técnicos e administrativos está demanda foi parar
em 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
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Os créditos adicionais disponibilizados foram aplicados imediatamente após suas liberações.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado esperado foi excelente.
O objetivo foi alcançado.
Em 2017, houve 142 assassinatos na Capital, o que representa uma redução de 28% no comparativo com 2016.
Em Várzea Grande, a redução foi ainda mais drástica: 65 casos em 2017 contra 123 em 2016, o que dá uma redução de 47% no período.
Em Mato Grosso, também houve redução dos assassinatos, porém mais tímida. A queda foi de 10%, entre 2016 e 2017 ¿ de 1.086 para
974.
Houve redução no número de roubos (-29%), furtos (-13%) e latrocínio (-35%) na Capital. Mesmo movimento foi percebido em Várzea
Grande, com índices de -33%, -2% e -72% respectivamente.
Em Mato Grosso, houve queda de 25% nos roubos e 35% nos latrocínios. Apenas no que diz respeito a furto houve aumento, de 2%.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2382-Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de
Segurança Pública

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Garantir os meios necessários a efetiva prestação de serviços das unidades integradas de segurança pública.
Unidade mantida
Percentual
Rogers Elizandro Jarbas

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

18,00
Total:

18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

18,00

18,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
18,00

Análise da Meta Física:
Essa ação é composta por seis subações de setores que fazem parte do gabinete da SESP, sendo a subação um a manutenção da
coordenadoria de arrecadação, nesta subação estavam previstas diárias e aquisição de bens permanentes, as diárias foram utilizadas na
totalidade, entretanto a aquisição de bens foi contingenciada para atender outras ações finalísticas da SESP.
A subação dois foi planejada para reestruturar a unidade setorial de correição com aquisição de bens permanentes, entretanto a subação
foi frustrada pois o orçamento foi contingenciado na integralidade para atender outras ações da SESP.
A subação três foi planejada para atender a Unidade Jurídica com a contratação de uma consultoria, está subação foi executada na
integralidade.
A subação quatro foi planejada para realizar parceria entre SESP e DETRAN para locação de talonários eletrônicos, entretanto a subação
foi contingenciada na integralidade, para atender outras ações da SESP.
A subação cinco é apenas a manutenção do gabinete, fazem parte desta subação a concessão de diárias e serviços emergenciais, essa
subação foi executada parcialmente.
Com a execução da subação seis, seria reestruturado o Núcleo de Gestão Estratégica para resultados, seriam adquiridos mobiliários e
equipamentos de informática, entretanto essa subação foi contingenciada para atender a manutenção geral da SESP, desta forma foi
contingenciada na integralidade e não foi executada. Recebemos computadores e mesas para atender novos servidores, mas que vieram
remanejados de outros setores, sendo que o equipamento de informática é defasado, desse modo o trabalho é realizado, mas com
agilidade comprometida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.350.004,27

260.017,96

247.449,14

0,00

18,33

95,17

242

500.000,00

92.104,38

90.354,03

0,00

18,07

98,10

1.850.004,27

352.122,34

337.803,17

0,00

18,26

95,93

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante do exposto, a ação não conseguiu o desempenho de acordo com o planejamento inicial, sendo que 82% de suas demandas foram
contingenciadas.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi contingenciada em quase sua totalidade, sendo que foi contemplado apenas 18% do seu planejamento inicial. Desta maneira a
ação não obteve êxito em relação ao seu planejamento e não atingiu seu objetivo. Em relação ao que foi autorizado a ação executou
95,93%.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação foi contingenciada em quase sua totalidade, sendo assim seu objetivo não foi alcançado. Em relação ao objetivo do programa,
devido à não execução das demandas previstas comprometeram sua contribuição para o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2384-Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de
Segurança Pública

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Processar, acompanhar e retornar ao cidadão sobre as denúncias realizadas ao sistema de segurança pública.
Denuncia encaminhada
Unidade
Guilherme Franklyn Bozz de Moraes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

120,00
Total:

120,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1.200,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

120,00

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
10,00

Análise da Meta Física:
A meta com baixa execução em percentual, indica que foram realizadas realizadas poucas denúncias. Entretanto, esse é um indicador
positivo, tendo em vista que a ação 2384 - da Ouvidoria de Polícia, trata de encaminhamento de denúncias realizadas pelo cidadão ao
Sistema de Segurança Pública, e tem como produto, a fiscalização das policias no Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

65.999,25

97.053,22

95.299,34

0,00

144,39

98,19

65.999,25

97.053,22

95.299,34

0,00

144,39

98,19

Capacidade de Planejamento - PPD:
A análise do PPD referente a capacidade de planejamento inicial alcaçou 140,01%, pois inicialmente, foi planejado apenas para 05 meses,
havendo assim, necessidade de remajenamento para atender a manutenção de serviços da Ouvidoria de Policia, quais sejam: estagiários,
locaçõ do imóvel ,tercerizados recepção e serviços gerais. As cartilhas, panfletos, diárias também não foram utilizadas

Capacidade de Execução - COFD:
A meta foi alcançada em 98,19%. Entretanto, houve frustração na aquisição da auisição do ar condicionado de 12.000 btus. O orçamento
disponibilizado foi suficiente para atender as necessidades da Ouvidoria de Polícia. Portanto, a execução ocorreu de maneira satisfatória

Alcance do Objetivo Específico:
A meta com baixa execução, indica que foram realizadas realizadas poucas denúncias. Entretanto, esse é um indicador positivo, tendo em
vista que a ação 2384 - da Ouvidoria de Polícia, trata de encaminhamento de denúncias realizadas pelo cidadão ao Sistema de
Segurança Pública, e tem como produto, a fiscalização das policias no Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, foi consolidada no mês de junho, a ação de parceria pública entre Ouvidoria de Polícia/SESP e SETAS por meio do Ofício
1331/2017/GAB/SESP/MT, para instalação de posto da Ouvidoria no ganha tempo.
Outrossim, com previsão na Lei n.º 7286/2000 e alterações, foram adquiridos em dezembro de 2017, em parceria pública com o poder
judiciário 2 (dois) condicionadores ar "Split" da marca Electrolux de 12.000 Btus, 01 (um Not Book) de 4GB da marca Dell, para atender as
necessidades da Ouvidoria de Polícia, pois os condicionadores de ar estavam em mal funcionamento e danificados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2437-Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Fortalecer o atendimento à crianças, adolescentes e suas respectivas famílias que apresentam
Objetivo Específico:
comportamentos desviantes e com possibilidades de exclusão social.
Produto:
Pessoa atendida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Zózima Dias Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

7.000,00
Total:

7.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
10.000,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

10.000,00

7.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
70,00

Análise da Meta Física:
A ação 2437 - Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã, foi planejada inicialmente para realizar 10.000 atendimentos, entretanto,
realizou 7.000 (sete mil) atendimentos, atingindo 70% do seu objetivo. O resultado final foi parcialmente prejudicado em virtude dos
contingenciamentos orçamentários/financeiros, falta de disponibilização de efetivo ¿ policiais militares e profissionais da área de psicologia
e serviço social.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.182.551,48

584.113,26

581.668,64

0,00

49,19

99,58

1.182.551,48

584.113,26

581.668,64

0,00

49,19

99,58

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação 2437 - Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã, não atingiu o resultado total em virtude dos contingenciamentos
orçamentários/financeiros, morosidades dos trâmites processuais nas respectivas pastas responsáveis. Também, destacamos o ano
atípico em que tivemos um cenário de crise econômica no Brasil e em Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado foi positivo e obteve 99,58% de realizações executadas em virtude do empenho dos profissionais da Rede Cidadã que
conseguiram executar quase a totalidade do valor orçamentário e financeiro autorizado para execução.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação da Rede cidadã contribuiu significativamente com o objetivo do programa, em virtude dos atendimentos às crianças, adolescentes
e famílias em situação de vulnerabilidade. Ressalta-se que o resultado não atingiu 100% do seu planejamento inicial em virtude dos
contingenciamentos orçamentários/financeiros.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2448-Capacitação profissional dos bombeiros militares.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Desenvolver e executar as atividades destinadas a formação, especialização, aperfeiçoamento e integração
Objetivo Específico:
dos bombeiros militares
Produto:
Pessoa capacitada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Giovani Eggers

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

595,00
Total:

595,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
641,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

641,00

595,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
92,82

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
92,82

Estado de Mato Grosso
CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA4
ESTÁGIO DE SALVAMENTO VEICULAR27
CURSO DE OPERAÇÕES COM PRODUTOS PERIGOSOS19
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SALVAMENTO TERRESTRE26
CURSO DE GEOPROCESSAMENTO APLICADO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS25
CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS36
CURSO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR19
CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS26
ESTÁGIO DE OPERAÇÕES HELITRANSPORTADAS PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS12
CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR23
CURSO DE BUSCA, RESGATE E SALVAMENTO COM CÃES18
ESTÁGIO DE PRIMEIRA RESPOSTA A EMERGÊNCIAS COM PRODUTOS PERIGOSOS16
3º CURSO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR20
ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE SARGENTO36
CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR48
CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS17
ESTÁGIO DE OPERAÇÕES DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS6
CURSO DE INTRODUÇÃO À ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA25
CURSO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA3
1 ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DE SARGENTOS - EAD48
CURSO DE PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - EAD51
CURSO DE REDAÇÃO TÉCNICA - EAD54
2º ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DE SARGENTOS - EAS36
TOTAL: 595
Fonte: DEIP

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

249

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.405.280,31

667.292,87

556.686,74

0,00

16,35

83,42

3.405.280,31

667.292,87

556.686,74

0,00

16,35

83,42

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi feita a previsão orçamentária para a realização de:
1. Curso de Formação de Soldados (Concurso e Curso);
2. Curso de Formação de Oficiais (Concurso);
3. Cursos de Especialização;
4. Curso de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais;
5. Curso Superior de Bombeiro Militar;
Foi feita a previsão orçamentária para a Estruturação do Centro de Ensino e Instrução;
Foi feita a previsão orçamentária para a realização do Concurso para Curso de Habilitação de Oficiais Médicos;
Questões Orientadoras
1. Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ou
igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação? Justifique, caso a dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real
necessidade para execução da ação.
Não houveram os concursos necessários para inclusão de novos bombeiros. Assim, foram empenhados esforços para que os processos
de capacitação profissional fosse priorizado.
2. Caso a ação não foi executada, relate o motivo. Informe para qual ação o recurso foi transferido, se for o caso.
Não se aplica.

Capacidade de Execução - COFD:
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Das previsões orçamentárias, destaque para a realização de diversos Cursos de Especialização. Foram 22 cursos de especialização nas
mais diversas áreas do conhecimento Bombeiro Militar.
O Curso de Formação de Oficiais e o Curso de Formação de Soldados encontra-se em andamento em conjunto com a PMMT.
O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais foi realizado no CBMGO.
O Curso Superior de Bombeiro Militar foi realizado na PJCMT.
O Concurso para o Curso de Habilitação de Oficiais Médicos não prosperou.
A estruturação do Centro de Ensino e Instrução não prosperou.
Questões Orientadoras
1. Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação:
a. Caso houve créditos adicionais, eles foram liberados em tempo para execução da ação? Caso
negativo, explique se isso representou ou não dificuldades, quais foram? Como a gestão agiu para
saná-las?
Não houveram os concursos públicos suficientes para realização das capacitações em início de carreira. Várias tratativas foram realizadas
porém encontra-se em tramitação o processo para a concretização dos concursos.
b. Se ocorreu bloqueio e/ou contingenciamento, durante o exercício, em que dificultou a execução
da ação? Justifique (por exemplo, quanto ao período crítico em que o
bloqueio/contingenciamento ocorreu...)
Não se aplica.
2. Os recursos financeiros (incluindo contratos, convênios e outros recursos federais) foram liberados de
acordo com o cronograma financeiro previsto? Caso negativo, quais as principais justificativas
apresentadas pelo responsável? Quais medidas de gestão foram realizadas e quais os resultados obtidos.
Não se aplica.
3. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar em algum período do exercício, isso causou impacto
na execução da ação? Justifique.
Não se aplica.
4. Que fatos não previstos dificultaram o desempenho da ação? Por exemplo, quanto a: licitações,
celebrações de convênios, contratos, outros. Justifique.
Tramitação do processo relacionado aos concursos públicos com um tempo de tramitação muito longo.
5. A Unidade conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros? Caso
positivo, explique.
Como não houveram os concursos a unidade priorizou a capacitação profissional e conseguiu atingir a meta física.
6. Se aplicável, houve atraso na prestação de contas do município que dificultou a realização da ação? Caso
positivo, explique.
Não se aplica.
7. Houve eficiência na execução da ação: (mais resultado com menos esforço/recurso)? Justifique.
A meta física foi alcançada, porém a instituição carece dos concursos para substituição e ampliação do efetivo para a abertura de novas
unidades.

Alcance do Objetivo Específico:
Os Objetivos Específicos foram alcançados.
Foram 22 cursos de Especialização nas mais diversas áreas do conhecimento Bombeiro Militar.
Cursos de Progressão na Carreira:
1. Curso Superior de Bombeiro Militar (CSP)
2. Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO)
Estágios:
1. Salvamento Veicular
2. Operações Helitransportadas para Incêndios Florestais
3. Primeira Resposta a Emergências com Produtos Perigosos
4. Qualificação de Sargentos
5. Atualização de Sargentos
6. Operações de Aeronaves Remotamente Pilotadas
Cursos de Especialização Administrativa e Operacional:
1. Operações com Produtos Perigosos
2. Salvamento Terrestre
3. Geoprocessamento aplicado aos Incêndios Florestais
4. Prevenção e Combate a Incêndios Florestais
5. Polícia Judiciária Militar
6. Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas
7. Atendimento Pré-hospitalar
8. Busca, Resgate e Salvamento com Cães
9. Salvamento Veicular
10. Redação Técnica
11. Português Instrumental
12. Introdução à Atividade de Inteligência
13. Operações de Inteligência
Questões Orientadoras
1. Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, relate em que medida o objetivo específico da
ação (PAOE) foi alcançado? Foi alcançado, parcialmente alcançado, não alcançado? Justifique.
Foi alcançado, pois foram priorizadas as capacitações profissionais conforme descrito anteriormente.
2. Quais foram as contribuições da ação para que o objetivo do programa seja alcançado
Melhoria na qualidade do atendimento prestado a sociedade, pois um servidor melhor capacitado, resulta em um atendimento de melhor
qualidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2449-Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prover a manutenção e suporte das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar.
Ação mantida
Percentual
Paulo Correia Rodrigues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A instituição se manteve em pleno funcionamento conforme planejado. Destaque para a Etapa Alimentação, Diárias e os Serviços de
Terceiro de Pessoa Jurídica que são importantes instrumentos para o funcionamento ininterrupto das atividades administrativas e
operacionais do CBMMT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

545.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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8.370.444,16

7.735.838,78

6.717.670,79

0,00

80,25

86,84

8.915.444,16

7.735.838,78

6.717.670,79

0,00

75,35

86,84

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento foi satisfatório. Nesta ação foram previstos recursos para a manutenção da instituição em funcionamento além da melhoria
da qualidade dos serviços disponibilizados ao cidadão. Recursos para a Etapa Alimentação, Diárias e os Serviços de Terceiro de Pessoa
Jurídica possuem destaque. Foi previsto ainda recursos para a melhoria dos recursos relacionados a Tecnologia da Informação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os principais produtos desta ação foram empenhados conforme abaixo:
Etapa Alimentação: R$ 2.571.360,00
Diárias: R$ 869.560,00
STPJ: R$ 1.304.265,64
Assim, foram executados de forma satisfatória, pois os demais recursos empenhados fazem parte dos investimentos relativos a Tecnologia
da Informação.

Alcance do Objetivo Específico:
O CBMMT se manteve em pleno funcionamento.
Os serviços necessários à manutenção do funcionamento da instituição foram contratados, os militares receberam a alimentação quando
empregados nas atividades administrativas e operacionais e receberam diárias para executarem as missões fora da sede.
Foram realizados investimentos para a melhoria dos recursos relacionados a Tecnologia da Informação que também foram implementados
de forma satisfatória, impactando significativamente na qualidade do atendimento as atividades administrativas e operacionais do CBMMT.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3307-Modernização da estrutura logística da Polícia Militar.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Modernizar as estruturas físicas, equipamentos operacionais, de inteligência, parque tecnológico, ambientes
Objetivo Específico:
de trabalho das unidades da Polícia Militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.
Produto:
Unidade modernizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fernando Giroto Santiago

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

266,00

Meta Física Ação Realizada

265,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,38

0,38

Análise da Meta Física:
Tendo em vista que a acao foi esgotada, fins de redirecionar os recursos para acao de custeio da PM, devido a nao suplementacao de
creditos adicionais, foi possivel apenas executar a emenda impositiva, que concedeu ao municipio de sta carmem o valor de R$
300.000,00 para construcao de um pelotao. Vale explicar que a execucao de outras despesas sao referentes a pagamento de processos
de anos anteriores (protocolo 59015/2015 - divisorias e protocolo 240410/16 - material de sinalizacao)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.165.000,00

338.764,20

338.764,20

0,00

15,65

100,00

240

2.899.500,00

159.286,74

27.400,00

0,00

0,94

17,20

5.064.500,00

498.050,94

366.164,20

0,00

7,23

73,52

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
ESTA PAOE TEM A FINALIDADE DE SUPRIR INVESTIMENTOS DE CAPITAL PARA A PMMT, TODAVIA NO EXERCICIO DE 2017 A
ESCASSEZ DE RECURSO OBRIGOU AO ORGAO À ESGOTA-LA. RESTANDO APENAS O INVESTIMENTO NO MUNICIPIO DE SANTA
CARMEM-MT POR TER ORIGEM EM EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.
A AÇÃO NÃO TEVE EXECUÇÃO DOS VALORES PREVISTOS, SENDO QUE TODO O ORÇAMENTO FOI ESGOTADO E A AÇÃO
BLOQUEADA, E OS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA SUPRIR O CUSTEIO DA PMMT. TENDO EM VISTA A NÃO COBERTURA DE
CREDITO ADICIONAL APOS MAIO, COMO PLANEJADO NO PTA 2017. A EXCEÇÃO DE DA PARA A EMENDA PARLAMENTAR
REFERENTE AO CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE NPM NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEN, QUE ESTA EM ANDAMENTO.

Capacidade de Execução - COFD:
A regularidade desta acao se deve ao fato da mesma ter sido contemplada com emenda parlamentar na ordem de R$ 300.000,00, que foi
executada por meio de celebracao de convenio que descentralizou ao municipio de Sta Carmen. E principalmente ao fato da PAOE ter
sido esgotada para suplementacao da acao de custeio da PM, devido a escassez de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:
os objetivos da acao nao foram alcancados devido ao seu esgotamento. todavia, gracas a emenda parlamentar que destinou verba publica
para construcao do pelotao PM de santa carmen, produto que contribuiu com o objetivo da acao e do programa.

Outros aspectos relevantes:
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o planejamento orcamentario de toda a secretaria para 2017, baseou-se na cobertura de 5 meses, sendo que os demais seriam arcados
mediante creditos adicionais. Todavia a crise economica enfrentada pelo Estado dificultou sobremaneira o cumprimento da meta fisica.
Destarte, a SESP, atraves da NGER, durante todo o exercicio buscou junto à Governadoria repasse de recursos, fins de manter a meta
fisica, todavia em resultados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
vale ressaltar que o planejamento orcamentario com cobertura parcial do exercicio, como foi esquematizado para 2017, mostrou-se
ineficaz, ja que impede a unidade de ser organizar pois depende de suplementacao orcamentaria que fica a revelia do planejamento. Mas
a SESP para 2018, gracas a esta experiencia, reorganizou a forma de planejar e espera-se um plano que apresente melhor eficiencia.

Ação:

3308-Estruturação logística da PJC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Implementar infraestrutura adequada nas Unidades Policiais da PJC.
Unidade estruturada/ padronizada
Unidade
Mario Dermeval A. de Resende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

152,00
Total:

152,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

180,00

Meta Física Ação Realizada

180,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

152,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

84,44

84,44

Análise da Meta Física:
Apesar de atingir a percentagem de 80%, essa meta não foi satisfatória, uma vez que ocorreram mudanças de aquisições para que se
conseguisse realizar algumas ações básicas, como por exemplo a aquisição de algemas ao invés de coletes balísticos, além do que, caso
a instituição não contasse com parcerias com outros órgãos/instituições, com certeza estaria em situação calamitosa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.281.198,72

1.325.160,71

1.325.160,71

0,00

58,09

100,00

240

290.000,00

290.000,00

250.340,00

0,00

86,32

86,32
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0,00

510.698,49

153.904,50

0,00

0,00

30,14

2.571.198,72

2.125.859,20

1.729.405,21

0,00

67,26

81,35

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Tendo em vista a ausência de suplementação orçamentária, foi necessário realizar o remanejamento de recursos para outra ação
prioritária à manutenção das Unidades Policiais, ficando assim muito aquém do necessário as realizações de infraestrutura adequada e,
para suprir esta deficiência a instituição mudou algumas aquisições, como por exemplo, ao invés da aquisição de coletes balísticos foi
efetuado a aquisição de algemas, uma vez que não se fazia a aquisição desse material por um grande período. Também se buscou
parcerias com outros órgãos para suprir as necessidades básicas, tais como Ministério da Justiça, o qual fez doações de armamentos,
Banco do Brasil e Tribunal Regional do Trabalho, os quais efetuaram doações de equipamentos de informática usados, Tribunal de Justiça
e Banco do Brasil, os quais fizeram doações de mobiliários usados.

Capacidade de Execução - COFD:
Essa unidade obteve um bom desempenho, uma vez que atingiu 81,35% em relação à dotação final, porém, devido a necessidade de
suplementação da manutenção foi necessário anulações orçamentárias desse projeto. Essa unidade necessitava de mais orçamento para
melhor atingir o seu objetivo.
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Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenha havido a suplementação orçamentária pela SEPLAN, ante a necessidade de remanejamento de recursos para ações
prioritárias para a manutenção das Unidades Policiais a meta não foi integralmente cumprida e, como explanado no PPD esta instituição
contou com a parceria de outros órgãos a fim de suprir as necessidades básicas para implementação de infraestruturas adequadas nas
unidades, porém, ficando precária perante a grande necessidade da instituição

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3309-Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Construir, revitalizar e padronizar as Unidades Policiais da PJC.
Infraestrutura adequada

Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mario Dermeval A. de Resende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

0,10

REGIÃO IV - LESTE

0,10

REGIÃO V - SUDESTE

0,10

REGIÃO VI - SUL

0,40

ESTADO

0,20
Total:

0,90

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

9,00

Meta Física Ação Realizada

9,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,90

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

10,00

10,00

Análise da Meta Física:
A unidade conseguiu realizar somente 10% da meta física prevista, tendo em vista dificuldades para finalização das plantas e projetos de
engenharia e necessidade de suplementações orçamentárias junto à manutenção da instituição, porém essa percentagem refere-se aos
serviços de engenharia, o que agiliza consideravelmente os processos em uma próxima demanda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.459.562,17

438.137,23

138.137,23

0,00

9,46

240

1.180.437,83

15.357,74

0,00

0,00

0,00

0,00

242

0,00

23.213,13

21.875,38

0,00

0,00

94,24

0,00

387.566,93

185.958,32

0,00

0,00

47,98

2.640.000,00

864.275,03

345.970,93

0,00

13,10

40,03

361

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Tendo em vista dificuldades para finalização das plantas e projetos de engenharia, especialmente quanto à sua confecção junto à
Secretaria de Segurança Pública, a execução das obras ficou comprometida quase que em sua totalidade, por isso o valor empenhado
ficou muito aquém da meta prevista e os valores gastos referem-se a devoluções de saldo remanescente de convênios, aquisições de
materiais permanentes e empenhos de obras a serem licitadas.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi necessário a redução orçamentária deste projeto para suprir necessidades básicas na manutenção, o que praticamente não impactou
este projeto, pois o mesmo ficou com uma percentagem superior de empenhos relativo à dotação inicial devido as dificuldades para
finalização de projetos, especialmente quanto à sua confecção pela Secretaria de Segurança Pública, onde a execução das obras ficou
comprometida quase que em sua totalidade, por isso o valor empenhado ficou muito aquém da meta prevista.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico ficou longe de ser alcançado, principalmente pelas dificuldades enfrentadas para a finalização dos projetos,
especialmente quanto a sua confecção junto à Secretaria de Segurança Pública, o que resultou no comprometimento da realização das
obras e, se não forem realizadas as obras, ter-se-á que proceder a locação de prédios para suprir as necessidades básicas da instituição
aumentando-se os gastos diretamente com manutenção.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
É necessário rever os trâmites processuais e procedimentais para realização das obras, bem como a identificação dos gargalos deste
processo, especialmente em relação à confecção das plantas em todos os seus aspectos.

Ação:

3311-Modernização da Infraestrutura e Logistica da Academia de Policia Civil

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Modernizar a infraestrutura da ACADEPOL para o aperfeiçoamento dos profissionais da segurança pública
Unidade modernizada
Unidade
Carlos Fernando da Cunha Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A unidade atingiu 100% da meta prevista, já que esta correspondia a apenas 01 (uma) ação, a qual foi devidamente realizada, a saber,
equipar a estrutura da escola da Academia de Polícia. Porém, o ótimo resultado é relativo, quando analisado as deficiências desta
Unidade, já que não foram realizadas as obras necessárias e, na tentativa de amenizar a deficiência, a instituição fez algumas aquisições
relevantes para suprir suas necessidades básicas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

7.732,56

0,00

0,00

0,00

0,00

240

441.740,04

34.407,56

33.847,56

0,00

7,66

98,37

441.740,04

42.140,12

33.847,56

0,00

7,66

80,32

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
O PPD empenhado em relação à dotação inicial foi altamente deficiente, tendo em vista a baixa arrecadação orçamentaria do Estado, o
que motivou a redução orçamentária deste projeto onde foram necessárias realizações de readequações para suprir manutenções
básicas, sendo importante ressaltar que as necessidades relativas a obras não foram supridas, diminuindo, assim, a qualidade da estrutura
física disponibilizada pela instituição.

Capacidade de Execução - COFD:
A unidade atingiu um COFD empenhado de 80,32% em relação à dotação final, após redução orçamentária para suprir necessidades
básicas de manutenção. O objetivo de 100% somente deixou de ser atingido em razão da morosidade nos tramites processuais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi atingido, pois apesar de não terem sido realizadas obras devido ao reduzido orçamento, foram adquiridos
equipamentos que ajudaram na modernização e consequentemente no aperfeiçoamento dos profissionais, aumentando assim o número
de capacitações e sua qualidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Esta Unidade tem necessidades urgentes e primordiais a serem realizadas para melhoria da estrutura e da qualidade logística e funcional,
trazendo melhoria significativas na qualidade do objetivo institucional desta unidade.

Ação:

3312-Ampliação e estruturação da capacidade de atendimento do CBMMT.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Garantir a melhoria logística e técnica do atendimento do CBMMT, inclusive com a expansão da área de
Objetivo Específico:
atuação.
Produto:
Capacidade de atendimento ampliada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Vagner Jorge Santino da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

22,00
Total:

22,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

9,00

Meta Física Ação Realizada

9,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

22,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

244,44

244,44

Análise da Meta Física:
Essa ação foi concebida para se buscar parceiros, através de projetos, objetivando melhorar e ampliar a capacidade de resposta por parte
da instituição junto à sociedade mato-grossense.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado
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Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
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Total

49.999,98

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.999,98

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento orçamentário vislumbrou a realização de parcerias onde o CBMMT deveria empenhar recursos em forma de contrapartida.
Vários convênios foram firmados entre o CBMMT e diversos órgãos públicos, principalmente com Prefeituras para auxílio no combate aos
incêndios florestais na Temporada de Incêndios Florestais 2017.
Questões Orientadoras
1. Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade
conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação? Justifique, caso a
dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução da ação.
Os recursos aqui previstos seriam empregados em convênios com transferência de recursos para o Estado. Assim, não foram realizados
convênios envolvendo a transferência de recursos e sim Termos de Cooperação técnica que culminaram com o sucesso da ação.
2. Caso a ação não foi executada, relate o motivo. Informe para qual ação o recurso foi transferido, se for o
caso.
Não foram executados termos de convênio com transferência de recursos por falta de instituições financiadoras.

Capacidade de Execução - COFD:
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Foram realizados Termos de Cooperação Técnica com os municípios para a implementação de 7 (sete) Bases Descentralizadas de
Bombeiro Militar - BDBM que consiste no envio de militares e equipamentos para atuação na prevenção e no combate aos incêndios
florestais durante o período proibitivo. São elas:
BDBM 1 - Poconé
BDBM 2 - Santo Antônio do Leverger
BDBM 3 - Chapada dos Guimarães
BDBM 4 - Novo Santo Antônio
BDBM 5 - Nobres
BDBM 6 - Vila Bela da Santíssima Trindade
BDBM 7 - Alto Paraguai
Foram realizados Termos de Cooperação Técnica com os municípios para a implementação de 12 (doze) Brigadas Municipais Mistas BMM que consiste na atuação conjunta entre Bombeiros Militares e funcionários públicos municipais para atuação na prevenção e no
combate aos incêndios florestais durante o período proibitivo. São elas:
BMM 1 - Água Boa
BMM 2 - Colniza
BMM 3 - Diamantino
BMM 4 - Lucas do Rio Verde
BMM 5 - Marcelândia
BMM 6 - Comodoro
BMM 7 - Nova Mutum
BMM 8 - Tapurah
BMM 9 - Claudia
BMM 10 - Jauru
BMM 11 - Sinop
BMM 12 - Aripuanã
Foi firmado o Convênio de Cooperação Federativa nº 28/2017 - Celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso, porém sem a
necessidade dos recursos de contrapartida financeira.
Foi firmado o Termo de Cooperação nº 001/2017 - Celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a Prefeitura de Cuiabá, porém sem a
necessidade dos recursos de contrapartida financeira.
Foi firmado o Termo de Cooperação nº 111/2017 - Celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a Prefeitura de Barra do Garças, porém
sem a necessidade dos recursos de contrapartida financeira.
Questões Orientadoras
1. Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação:
a. Caso houve créditos adicionais, eles foram liberados em tempo para execução da ação? Caso negativo, explique se isso representou ou
não dificuldades, quais foram? Como a gestão agiu para saná-las?
Não se aplica.
b. Se ocorreu bloqueio e/ou contingenciamento, durante o exercício, em que dificultou a execução da ação? Justifique (por exemplo,
quanto ao período crítico em que o bloqueio/contingenciamento ocorreu...)
Não se aplica.
2. Os recursos financeiros (incluindo contratos, convênios e outros recursos federais) foram liberados de acordo com o cronograma
financeiro previsto? Caso negativo, quais as principais justificativas apresentadas pelo responsável? Quais medidas de gestão foram
realizadas e quais os resultados obtidos.
Não se aplica, pois não houveram convênios com transferência de recursos.
3. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar em algum período do exercício, isso causou impacto na execução da ação?
Justifique.
Não se aplica.
4. Que fatos não previstos dificultaram o desempenho da ação? Por exemplo, quanto a: licitações, celebrações de convênios, contratos,
outros. Justifique.
Devido a crise financeira a instituição não obteve exito na formalização de convênios com transfrencia de recursos.
5. A Unidade conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros? Caso positivo, explique.
Foram formalizados convênios com os municípios sem envolver a transferência de recursos e assim a meta física foi alcançada.
6. Se aplicável, houve atraso na prestação de contas do município que dificultou a realização da ação? Caso positivo, explique.
Não se aplica.
7. Houve eficiência na execução da ação: (mais resultado com menos esforço/recurso)? Justifique.
Houveram excelentes resultados na ação com a decisão de formalizar convênios com os municípios sem envolver a transferência de
recursos financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos desta ação consistiam em formalizar Termos de Cooperação e Termos de Convênios com órgãos públicos e
privados para a estruturação, melhoria e ampliação da capacidade de resposta às ocorrências de Bombeiro Militar.
Foram previstos a realização de 9 (nove) Termos de Convênios e Cooperação e foram efetivamente firmados 22 (vinte e dois) com o
destaque de que não foram utilizados os recursos previstos na ação.
Questões Orientadoras
1. Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, relate em que medida o objetivo específico da ação (PAOE) foi
alcançado? Foi alcançado, parcialmente alcançado, não alcançado? Justifique.
O objetivo específico foi alcançado através da formalização de termos de cooperação com os municípios sem envolver a transferência de
recursos.
2. Quais foram as contribuições da ação para que o objetivo do programa seja alcançado.
Na medida que aumentou o número de municípios atendidos pela corporação ocorreu a ampliação da capacidade de resposta do
programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3313-Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Oferecer estrutura adequada à prestação dos serviços e ao atendimento do cidadão.
Infraestrutura implantada
Unidade
Reginaldo Rossi do Carmo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO V - SUDESTE

0,00

REGIÃO VI - SUL

0,00

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
Esta ação visa proporcional infraestrutura com construção, reformas, locação de imóveis e readequação de espaço físico das sedes da
POLITEC, com objetivo específico de ampliações e aquisição de mobiliários e equipamentos para a melhoria nos serviços prestados na
área de perícias criminais e identificação civil/criminal, à sociedade, no Estado de Mato Grosso.
Com a dotação orçamentária disponibilizada no PTA 2017, conseguimos atender os contratos de locação já existente e fazer locação de
mais 2 unidade na cidade de Cáceres e em Confresa.
Conforme resultado da meta física a unidade não obteve êxito no seu planejamento inicial. Das reforma elencadas no PTA de 2017 para a
melhoria nas unidades não foram contempladas isto se deu diante do cenário financeiro que o Estado esta passando.
Fica difícil conseguir atingir a meta prevista no PPA, porque na hora da distribuição do teto com os recursos disponibilizados e ainda
remanejados não conseguimos executar o que almejávamos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

30.739,33

16.238,00

0,00

0,00

52,82

161

854.715,04

1.876,71

1.876,71

0,00

0,22

100,00

240

2.123.126,39

467.419,73

446.252,04

0,00

21,02

95,47

242

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

233.217,17

45.900,00

0,00

0,00

19,68

3.022.841,43

733.252,94

510.266,75

0,00

16,88

69,59

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante do resultado apresentado na análise PPD, mostrando altamente deficiente, e que o valor da dotação inicial esta contemplado o
valor da fonte 161 que é recurso de convênio mais que ainda não tinha sido liberado nos mostrando uma dotação que não e a realidade e
quanto os recursos próprios este foram remanejado para atender as outras ações como também outras unidades na manutenção de
serviços essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:
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Apesar do planejamento eficiente e dentro da programação da despesa, obtivemos um desempenho considerado regular pela ótica
orçamentária.
Foram realizadas aquisições de materiais permanentes, condicionadores de ar, geladeiras, freezer para atender as necessidades das
unidades da POLITEC na capital e interior do Estado que se encontra em estado precário.
Especialmente no que se refere à infraestrutura, vale salientar que não houve execução no que tinha previsto no PTA , por falta de
recursos que vem acontecendo vários anos e as estruturas físicas da unidades da POLITEC estão sendo destruída, trazendo aos
servidores uma sensação de desprezo e com isto acarreta prejuízos aos serviços prestado a sociedade, isto a dificuldade e a falta de
dotação orçamentária insuficiente para execução do programa/ações.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados da Meta Física, do PPD e do COFD o objetivo específico da ação não foi alcançado, consequentemente não
contribuiu com o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:
Recomenda-se a revisão do teto orçamentário, porque tais anulações tenderão a ser repetir em outros exercícios como vem acontecendo,
prejudicando assim a execução das ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
PLANEJAR E EXECUTAR É O QUE QUEREMOS.

Ação:

3314-Modernização e Inovação Tecnológica nas Unidades da POLITEC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Implantar novas tecnologias focadas nas atividades da POLITEC.
Inovação tecnológica promovida
Unidade
Renato Barbosa Guanaes Simões

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

6,00

Meta Física Ação Realizada

6,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

33,33

33,33

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação tem com foco Promover a Inovação Tecnológica nas unidades da POLITEC na capital e interior do Estado, com
objetivo de adquirir e instalar as unidades da POLITEC com materiais e equipamentos específicos para realização de perícias e
expedição de documentos, tendo como produtos principais os laudos periciais e carteiras de identidades que propicia, ganho quantitativo e
qualitativo dos serviços prestados pela POLITEC a Justiça Criminal e Sociedade.
Houve aquisição de 12 unidades de leitores biométricos para captura da impressão digital sendo que 09 (nove) unidades foram adquiridos
com recursos próprios e03(três) com recursos de Emenda Parlamentar.
Fica difícil conseguir atingir a meta prevista no PPA, porque na hora da distribuição do teto com os recursos disponibilizados e ainda
remanejados não conseguimos executar o que almejávamos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

300.000,00

156.000,00

144.000,00

0,00

48,00

92,31

240

830.000,00

44.310,00

29.610,00

0,00

3,57

66,82

1.130.000,00

200.310,00

173.610,00

0,00

15,36

86,67

Total

214

Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante do resultado acima apurado foi altamente deficiente a execução em relação da dotação inicial prevista na LOA 2017.
Pode ser observado que a unidade não conseguiu o desempenho esperado no que foi planejado, isto se deu ao remanejamento dos
recursos, impactando a não aquisição de equipamentos, licenças e adequação da rede lógica para atender as necessidades da POLITEC.

Capacidade de Execução - COFD:
Analisando o desempenho apontado pela régua de parâmetros com resultado bom observa-se que foi adquirido e empenhado apenas
aquisição com leitores biométricos para captura da impressão digital considerado de grande importância para a emissão de carteiras de
identidade.

Alcance do Objetivo Específico:
A contribuição ao objeto do Programa, de elevar a qualidade dos serviços prestados, também foi prejudicada pela falta de recursos para
fazer as aquisições durante o exercício.

Outros aspectos relevantes:
Diante das anulações de recursos observadas no exercício, mediante solicitação superior destinados atender outras despesas,
recomenda-se a revisão do teto orçamentário, porque tais anulações tenderão a ser repetir em outros exercícios como vem acontecendo,
prejudicando assim a execução das ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3315-Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Modernizar as unidades da POLITEC no que tange à Tecnologia da Informação.
Unidade reestruturada
Unidade
Reginaldo Rossi do Carmo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
6,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

6,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

33,33

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
33,33

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação tem como objeto o fortalecimento na Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC visando a
melhoria no sistema de comunicação dos dados com adequação lógica das unidades da POLITEC, adquirindo certificado digital, licença de
software e equipamento de TI, para realização de perícias com alto processamento de imagem e dados, tornando-se imperativa da
estrutura de tecnologia da informação da POLITEC, para atender as unidades da capital e interior do Estado.
Do que foi previsto no PTA de 2017, podemos dizer que só foi adquirido parte de computadores e também houve empenho do processo de
compra de aquisição de 2016 de certificado digitais.
Podemos dizer que a meta física não teve sucesso, porque os recursos foram insuficientes e também remanejados por determinação
superior.
Fica difícil conseguir atingir a meta prevista no PPA, porque na hora da distribuição do teto com os recursos disponibilizados e ainda
remanejados não conseguimos executar o que almejávamos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

181.660,50

181.660,50

0,00

0,00

100,00

240

429.205,89

226.241,91

51.900,00

0,00

12,09

22,94

429.205,89

407.902,41

233.560,50

0,00

54,42

57,26

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Pode ser observado que a unidade não conseguiu o desempenho esperado no que foi planejado, como a régua mostra um desempenho
deficiente, isto se deu porque os recursos disponibilizados foram remanejados para atender outras ações, impactando a não aquisição dos
equipamentos conforme previsto no PTA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Quanto ao desempenho apontado pela régua de parâmetros, sendo este deficiente, observa-se que o mesmo resulta na redução dos
recursos destinado a atender as aquisições desta ação.
O valor executado refere-se apenas parte da aquisição de computadores e processo de aquisição de 2016 de compra de certificados
digitais destinado atender ao sistema de laudos online que são disponibilizado as autoridades designastes.

Alcance do Objetivo Específico:
Analisando os resultados observa-se que o resultado alcançado nesta ação é considerada insuficiente para o alcance do objetivo
específico proposto pela ação.
A contribuição ao objeto do Programa, de elevar a qualidade dos serviços prestados, também foi prejudicada pela baixa capacidade de
aquisição durante o exercício.

Outros aspectos relevantes:
Diante das anulações de recursos observadas no exercício, disponibilizadas para atender as despesas tidas como essenciais do Órgão,
recomenda-se a revisão do teto orçamentário, porque tais anulações tenderão a ser repetir em outros exercícios como vem acontecendo,
prejudicando assim a execução das ações

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
TER A CERTEZA QUE O PLANEJADO SEJA EXECUTADO

3316-Disponibilização de serviços e informações para as instituições de
segurança pública com uso de TI

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Disponibilizar a infraestrutura de TI da SESP para atender às demandas de TI das instituições de segurança
Objetivo Específico:
pública do Estado.
Produto:
Serviço e informação de TI disponibilizados
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Walmir Akihiro Oribe

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

25,00
Total:

25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
13,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

13,00

25,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
192,31

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
192,31
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Análise da Meta Física:
Houve dificuldades em atingir sua meta física planejada devido fatores como orçamento e financeiro insuficiente, alguns processos foram
iniciados, como aquisição de licenças Oracle, porém sem êxito. Não houve suplementação para execução dos processos devido à crise
econômica estadual. Além disso, de modo geral no estado muita burocracia e morosidade na tramitação dos processos de aquisição,
ocasionando assim um parque tecnológico defasado e condições de trabalho precárias.
Esta meta somente não apresentou desempenho nulo em função de atividades que não demandaram aquisições de produtos (bens ou
serviços) executadas pela Coordenadoria de Infraestrutura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

455.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejado para esta ação em 2017 visava atender as condições mínimas de funcionamento desta Superintendência, bem como,
contratar serviços de licenciamento de software e serviços de atualização tecnológica de hardware e software para solução de
armazenamento de alta disponibilidade a fim de atender a SESP e suas unidades desconcentradas. Tais tarefas não possuíam orçamento
suficiente para execução, entretanto a equipe encontrou novas soluções que pudessem atender a SESP, como por exemplo a
disponibilização de espaço para armazenamento de informações, sem demandar novas aquisições.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução das medidas e tarefas planejadas desta ação mostrou-se altamente deficiente devido a não finalização nos trâmites dos
processos. Além disso, enfrentamos mudanças estruturais, de gestores, fluxo de aquisição e contingenciamento dos recursos financeiros
durante o exercício. Nenhum processo teve êxito.

Alcance do Objetivo Específico:
A Ação 3316 não foi alcançada, uma das principais atividades à Subação:Disponibilizar Infraestrutura de TI para a Secretaria de
Segurança e suas unidades desconcentradas, o investimento para 2017, não foi executado pois não houve suplementação. Foram feitos
vários estudos para mudança e adequações dos equipamentos e tecnologias de forma a diminuir o custo na aquisição porém não
conseguimos executar a contento todas as ações.
O resultado esperado seria continuar construir produtos e disponibilizar tanto para área finalística, para cidadão bem como atender a área
interna, porém há uma dependência direta na evolução do desenvolvimento com a infraestrutura. Foi continuado o desenvolvimento de
forma reduzida durante o exercício de 2017, mesmo com os alertas do setor de infraestrutura pelo fato de não haver mais recursos
relativos a armazenamento e de memória para os servidores (equipamentos) prejudicando a performance dos produtos.
Optamos então, por realizar serviços de mitigação da situação. Sem os equipamentos esperados, reestruturamos a infraestrutura
customizando o que consideramos necessário para manter funcionando. As atividades de mitigação tiveram alto custo de tempo e
extremo esforço de toda equipe pois foram práticas inéditas foram aplicadas implicando em alto grau de risco. O objetivo foi alcançado
porém foram esgotadas todas as alternativas para prover recursos além daqueles já alocados até o momento.

Outros aspectos relevantes:
É importante ressaltar o impacto da não aquisição dos equipamentos (servidores/storage) pois não há alternativa para crescer e se
ocorrer alguma pane em um dos equipamentos utilizados atualmente os prejuízos poderão ser irreversíveis.
As manobras efetuadas no exercício de 2017 resolverão o problema de forma paliativa. Aumenta-se o risco de falha de infraestrutura,
caso um dos servidores de processamento (nó) falharem. Desta forma, todos os sistemas poderão apresentar lentidão e será necessário o
desligamento dos sistemas menos prioritários. Somente um dos nós de processamento não suportará a carga de trabalho advinda dos
sistemas de informação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3317-Prevenção social da violência e criminalidade

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
2017
Projeto
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Promover a prevenção da violência, do risco e da vulnerabilidade social.
Pessoas atendidas
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Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Zózima Dias Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1.500,00

ESTADO

500,00
Total:

2.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2.000,00

Meta Física Ação Realizada

2.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação 3317 tem como objetivo coordenar as ações preventivas de Segurança Pública no Estado. Nessa ação foram previstos 2000
atendimentos, sendo 1500 na capital e 500 no Estado. De acordo com a meta preestabelecida a ação foi cumprida em sua totalidade de
maneira satisfatória. Boa parte dos recursos para o atendimento dessa ação foram realizados por meio de parcerias com associação de
bairro, outros poderes, outros entes federativos. O produto foi adequado e atingiu o objetivo da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.268.870,00

56.329,56

56.329,56

0,00

4,44

100,00

1.268.870,00

56.329,56

56.329,56

0,00

4,44

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação 3317 - Prevenção social da violência e criminalidade, não foi realizada em virtude do processo de doação do terreno por parte da
prefeitura municipal ao governo do estado, ainda, encontrar-se em trâmite processual, impedindo o início da construção da base
comunitária de segurança do Pedra 90 - Cuiabá. Nesse sentido os valores destinados para a construção da nova base foram remanejados
para outras ações, sendo que a construção da base será realizada assim que a parte do burocrática de liberação do terreno for
concretizada.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação previa a contrução da base comunitária no bairro Pedra 90. Por problemas de liberação do terreno no exercício de 2017, os valores
destinados para a execução da obra foram remanejados para outras ações. Foram autorizados valorespara diárias, sendo utilizados para
promover as ações de prevenção social da violência e criminalidade. Nesse sentido, todos os valores autorizados foram executados
integralmente, atendendo parcialmente o objetivo preestabelecido.

Alcance do Objetivo Específico:
O produto da ação previa o atendimento de 2000 pessoas, sendo que atingiu seu objetivo com sucesso. Foi disponibilizado valores para a
construção da base na região do Pedra 90 em Cuiabá e por questões burocráticas de liberação do terreno, a construção não aconteceu e
seu orçamento foi remanejado para outras ações. Nesse sentido, o objetivo geral da ação não foi atendido em sua totalidade, mas em
relação ao atendimento de pessoas foi atendido integralmente. No geral o objetivo foi parcialmente alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
005-Viver Bem
017-Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar
mais seguro para se viver.
407-DETRAN Cidadão
Finalístico
Baixa qualidade na prestação dos serviços.
Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.
Usuários dos serviços de trânsito
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Thiago França Cabral

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Percentual de satisfação de usuário com classificação boa ou
ótima

Anual

Percentual

63,00

80,00

Apurado
2017

Data
Apuração

0,00

Fonte: DETRAN

Análise de Indicadores do Programa:
No ano de 2017 devido ao forte contingenciamento no sistema FIPLAN imposto ao Detran-MT, não foi possível proceder a contratação de
empresa especializada para avaliação dos serviços prestados pelo Detran-MT. De fato, constava no planejamento desta Autarquia
contratações de serviços e capacitações para aprimoramento dos trabalhos, entretanto, devido a ao contingenciamento e as retenções
financeiras supramencionados que atingiu significativamente a execução das ações planejadas por este Gabinete da Presidência, não foi
possível realização dos encontros, capacitações e demais atividades planejadas, sendo contratado apenas as despesas de caráter
obrigatórias e essenciais foram priorizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

214

2.321.584,72

2.321.584,72

1.120.842,00

965.569,90

48,28

82,66

240

6.184.954,13

1.887.625,70

1.202.314,43

468.120,73

19,44

84,70

242

31.652.270,26

14.882.757,45

14.847.080,00

0,00

46,91

99,76

264

3.400.000,00

3.400.000,00

1.446.301,82

0,00

42,54

42,54

614

0,00

2.406.724,00

254.710,80

0,00

0,00

10,58

664

0,00

6.999.674,24

1.751.162,97

3.000,00

0,00

25,03

43.558.809,11

31.898.366,11

20.622.412,02

1.436.690,63

47,34

67,70

Total

Execução:
No ano de 2017 devido ao forte contingnciamento imposto ao DETRAN-MT, bem como em razão dos decretos orçamentários do tipo
retenção financeira e transposição orçamentária (processos de decretos orçamentários n° 258, 393, 511, 421, 571 de 2017) não foi
possível a execução de diversas ações que estavam estabelecidas no programa que estavam sob responsabilidade das Diretorias e
Coordenadorias desta Unidade, impossibilitando que o desempenho planejado incialmente fosse cumprido. Tais fatos prejudicam uma
análise real sobre equivalência entre a dotação orçamentária planejada no PTA e a execução do programa, posto que diversas atividades,
ações e projetos não puderam ser iniciados ou concluídos, impossibilitando a obtenção de resultados ou indicadores para mensuração. As
medidas adotadas acerca de tais fatos foi a comunicação aos orgãos das instâncias administrativas superiores (ex.: SEGES, SEPLAN,
SEFAZ) sobre tais deficiências, posto que o DETRAN-MT encaminhou os respectivos processos e ofícios relacionados as demandas da
Autarquia previstas no PTA e necessária ao cumprimento dos objetivos do programa. De outro norte, verificou-se ainda que o DETRANMT depende de investimentos consieráveis na área de recursos humanos, tecnologia da informação e reestruturação predial e logística
das unidades para atingir em sua plenitude o objetivo definido no programa 407. Em que pese todas as dificuldades mencionadas, tem-se
que a Unidade apresentou melhorias significativas em relação à serviços das áreas finalísticas de veículos e habilitação, e ainda,
fortalecimento dos processos de fiscalização e segurança de seus serviços, resultados obtidos com direcionamento e execução de ações
estratégica em posnto críticos dos problemas, bem como a otimização na aplicação dos recursos disponibilizados. Assim, os resultados
positivos apresentados nas ações 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2391, 2392 e 3320 podem ser considerados os que mais contribuíram a
tentativa de alcançar em sua plenitude o objetivo traçado ao programa 407 - DETRAN CIDADÃO.

Resultados:
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Cabe destacar que, o desempenho da Unidade não fora executado em sua integralidade conforme planejamento esboçado em primeiro
plano na LOA face ao rigoroso contingenciamento e retenções orçamentárias financeiras impostas ao Detran-MT. Assim, os recursos
financeiros alocados no Órgão foram otimizados, com ajustes de diversos contratos de serviços prestados ao Órgão, bem como se
procedeu a realização de algumas ações por meio de parceria com outras instituições públicas e/ou privadas. Ademais, o Detran-MT sofre
da carência de servidores em alguns setores, outro aspecto a impedir que ações e atividades de impacto junto à população fossem
implementadas. Em que pese as dificuldades supramencionadas, esta Unidade conseguiu obter resultados positivos sobre determinadas
ações previstas no programa. A Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito alcançou a meta física prevista com a implementação de 18
ações de educação. Tais ações contribuíram para a mudança de comportamento e a consequente preservação da vida no trânsito, com o
atendimento de 56 municípios com as ações educativas, uma porcentagem de 39,71% dos municípios e 100% das 12 regiões de
planejamento do Estado (2385 Execução das Ações de Educação para o Trânsito). Na ação 2386 (Execução dos Processos de Formação
e Habilitação dos Condutores), cita-se como pontos positivos ao atendimento de usuários a ampliação de municípios atendidos com a
captura de imagem digital e biometria, a entrega de CNH por correspondência, a disponibilização de serviços de habilitação via aplicativo
para celular ou computador, descentralização dos serviços executados pela banca examinadora (ex.: em Rondonópolis, Sinop e Barra do
Garças, os exames práticos de direção veicular passaram a ser promovidos pelos servidores lotados nos municípios), implantação do
exame teórico em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A Diretoria de Veículos concluiu o projeto de envio do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos em casa via Correios, totalizando 2.768 CRLVs entregues via Correios, e também realizou leilões de veículos
inservíveis e servíveis, aplicado àqueles que ainda apresentam condições de circulação em vias públicas, resultando na retirada de
aproximadamente 11.000 (onze mil) veículos que se encontravam depositados nos pátios de apreensão do Detran-MT (Ação n. 2387 Execução dos Processos Veiculares). Nesse passo, tem-se que muito embora no ano de 2017 o Detran-MT enfrentou dificuldades na
execução de diversos projetos e ações do programa 407, medidas inovadoras de gestão possibilitaram que o objetivo principal fosse
alcançado parcialmente. Destaca-se que o projeto de reestruturação das unidades de atendimento do Departamento de Trânsito, cuja
mudança para novos prédios somente foi possível após estudo técnico desenvolvido pela Autarquia, que efetivou um mapeamento e
diagnóstico dos imóveis e locais de atendimento no interior do Estado e apresentou um relatório técnico com Ciretrans prioritárias para
atuação, resultando em 09 (nove) unidades reformadas e inauguradas. Muitas das Ciretrans diagnosticadas não tinham mais condições de
permanecer no local devido a deterioração e as más condições das instalações, como a maioria estava em prédios locados, decidiu-se
instalar as unidades em novos prédios alugados, porém com condições de atender de forma adequada a demanda da autarquia, processo
conhecido como locação sob medida. Na maioria das unidades o proprietário fez melhorias cumprindo as exigências da Autarquia, em
outros casos houve a construção de novo prédio. Insta salientar que a revisão no valor dos contratos possibilitou que as melhorias fossem
implementadas sem acréscimo nas despesas com locação de imóveis.Para atender uma frota de quase dois milhões de veículos e mais
de 300 mil emissões de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH's) por ano, a gestão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT)
optou ainda pelo uso da tecnologia da informação na melhoria dos processos internos. Com a finalidade de dar maior agilidade ao setor de
vistoria veicular foi implantado o sistema de atendimento por agendamento nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde
e Tangará da Serra. O atendimento é realizado com hora agendada, eliminando as filas de veículos nas unidades. Ademais, desde 2016, o
licenciamento anual de veículo, solicitação de 2ª Via de CNH e a troca de CNH provisória para a definitiva foram disponibilizadas via o
aplicativo MT Cidadão ou pelo site do governo (www.mt.gov.br). Foram adquiridos e parcialmente distribuídos 20 (vinte) totens de
autoatendimento. Com estas medidas estima-se que em breve deve reduzir em 40% o atendimento presencial de usuários nos guichês
das unidades da Autarquia.

Principais restrições e providências adotadas:
Financeiras : Outrossim, entendemos ainda que influenciaram na deficiência de execução orçamentária em relação aos créditos
disponibilizados para o programa os seguintes fatores: demora na liberação de recurso para reserva de saldos para atender os processos
licitatórios; morosidade dos processos de aquisições na SEGES quanto à cotação e pesquisa de preços e o significativo déficit de pessoal
para integrar e recompor as equipes técnicas de setores do Órgão.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte deste indicador.

Outros produtos entregues:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte deste indicador.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Considerando que o sistema de cotas orçamentária mensais estabelecido para o ano de 2017 dificultou e muito o trâmite de diversos
trâmites licitatórios e a execução de contratos, tendo em vista a necessidade de realização obrigatória de PED para empenho. Assim, nos
termos da LC 4.320/1964 (Normas de Direito Financeiro), sugere-se que aja a cobertura orçamentária para atender a vigência dos
contratos dentro do próprio exercício financeiro. Constatou-se ainda que neste primeiro ano de execução do PPA 2016-2019 haverá a
necessidade de revisão do plano para alteração de metas/produtos de três ações (2385, 2389 e 3318) finalísticas.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2385-Execução das ações de educação para o trânsito

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

407-DETRAN Cidadão
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Promover ações de educação para o trânsito que contribuam para a mudança de comportamento e a
Objetivo Específico:
consequente preservação da vida no trânsito.
Produto:
Ação educativa implementada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Vania Ramalho da Silva Queiroz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

18,00
Total:

18,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

18,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Esta Coordenadoria havia planejado 20 Ações sendo executadas 18 Ações, atendendo 90% da meta estabelecida. Ações desenvolvidas:
Ação 01- Formação e atualização de credenciados - 14 pessoas atendidas; Ação 02- Formação de servidores - 149 servidores; Ação 03 Formação dos profissionais do SNT e sociedade organizada - 215 pessoas; Ação 04 - Formação para condutores infratores ¿ 246; Ação
05 - Segurança no trânsito para motociclistas -123 pessoas; Ação 06 - Segurança no trânsito para ciclista - 33 ciclistas; Ação 07 Segurança no trânsito para condutores - 313 pessoas; Ação 08 - Formação e atualização da banca examinadora - 136 servidores, Ação 09
- Campanhas sazonais de educação para o trânsito - 33.257; Ação 10 - Educação para o trânsito datas comemorativas - 7.158, Ação 11 Segurança nas rodovias - 4.041, Ação 12- Operação Lei Seca - 4831, Ação 13 - Ações integradas de segurança e paz no trânsito com
parceiros ¿ 15.077 pessoas; Ação 14 - Educação para o trânsito nas instituições públicas e privadas 1.092 pessoas; Ação 15 - Motociclista
vivo - 443 motociclistas; Ação 16 - Promoção da acessibilidade e respeito às vagas especiais de estacionamento - 52.000 pessoas; Ação 17- Educação de trânsito nas escolas - 24.821 alunos; Ação 19 - Educação de trânsito nas ações e eventos governamentais 6.266
pessoas. Total geral de atendimento - 150.009 pessoas atendidas de forma direta. Os produtos entregues foram adequados e suficientes
para atender os objetivos da ação. Foram atendidos 62 municípios com ações educativas, foram firmadas diversas parcerias com
instituições públicas e privadas para o desenvolvimento das ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

214

978.183,50

668.183,50

173.247,36

423.237,88

17,71

264

1.684.720,00

1.684.720,00

351.677,87

0,00

20,87

20,87

664

0,00

2.045,00

2.045,00

0,00

0,00

100,00

2.662.903,50

2.354.948,50

526.970,23

423.237,88

19,79

27,28

Total

70,73

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação ao desempenho da dotação inicial informamos que o planejamento anual da Escola Pública foi previsto a utilização total de
recursos. Porém não foi possível a utilização dos recursos planejados em virtude de contingenciamento de recursos financeiros. Dentre os
termos de referência elaborado 04 deles foram negados, impossibilitando a contratação de serviços e aquisição de materiais. Ação 2385Subação 01- implantação da Escola Pública de Trânsito foi elaborado o projeto arquitetônico para construção do Espaço Vivencial, porém
não houve tempo hábil para execução em 2017, e daremos prosseguimento no exercício de 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme citado anteriormente a capacidade de execução financeira da despesa ocorreu de forma deficiente pelo contingenciamento de
despesas e restrição feita pelo CONDES não autorizando a contratação para aquisição de materiais de apoio as atividades educativas de
trânsito.

Alcance do Objetivo Específico:
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O alcance do objetivo específico da ação que é promover Ações de educação para o trânsito que contribuam para a mudança de
comportamento e a consequente preservação da vida no trânsito, ressaltamos que as ações desenvolvidas pela Escola Pública de
Trânsito contribuíram na competência do DETRAN, conforme previsto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta Ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Necessidade de investimentos em Mídia Televisiva, recursos materiais e capacitação dos servidores para que possamos dar uma
abrangência maior de atendimento à população para formação de hábitos de comportamentos de segurança no trânsito com o objetivo de
preservação da vida e da saúde.

Ação:

2386-Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

407-DETRAN Cidadão
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Melhorar o processo de habilitação.
Documento de habilitação emitido

Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fernando Martins Lopes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

300.683,00
Total:

300.683,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

398.217,00

Meta Física Ação Realizada

398.217,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

300.683,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,51

75,51

Análise da Meta Física:
O planejamento inicial é realizado baseado em estatística de emissões de CNH's de anos anteriores e previsões de aumento ou
diminuição de demanda, conforme economia do País. Assim, o quantitativo apresentado não são valores absolutos, podendo sofrer
variações. A meta física não foi atingida 100%, mas obteve um índíce muito próximo, tendo como produto a emissão da CNH, atendendo a
toda demanda solicitada, sem maiores necessidades de adequações para desenvolvimento da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

242

14.586.558,29

13.429.897,29

13.394.219,84

0,00

91,83

99,73

664

0,00

390.000,00

299.130,00

0,00

0,00

76,70

14.586.558,29

13.819.897,29

13.693.349,84

0,00

93,88

99,08

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante dos resultados, sendo que o PPD empenhado em relação à dotação inicial foi de 94,38%, a unidade conseguiu um desempenho
muito próximo do realizado. Mesmo com valor anulado, pelos Decretos Orçamentários 421 e 571, de R$ 1.008.000,00, não houve prejuízo
a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve contingenciamento durante a realização da ação, havendo apenas anulação, conforme Decretos Orçamentários 421 e 571. Os
recursos financeiros para liquidação do contrato referente a emissão de CNH's não foram liberados de acordo com o cronograma previsto,
em decorrência da cota financeira repassa pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso ser insuficiente para o pagamento de
todas as despesas. No entanto, tal situação não afetou a execução da ação, pois a contratada se comprometeu a realizar a manutenção
do serviço de emissões de CNH's.
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Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo foi alcançado em quase sua totalidade, sendo que os dados estatísticos apresentados foram de acordo com a realização da
ação.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A liberação do recurso financeiro, conforme cronograma, é algo a ser melhorado, pois dificulta a execução de trabalho da contratada, e,
pode ocorrer, em determinados casos, a paralisação da ação, afetando diretamente a população que necessita da emissão de CNH.

Ação:

2387-Execução dos processos veiculares

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

407-DETRAN Cidadão
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Aumentar o percentual dos veículos licenciados.
Veículo licenciado
Percentual

Responsável pela Ação: Talita Peske Rodrigues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

49,86
Total:

49,86

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

64,00

Meta Física Ação Realizada

64,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

49,86

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

77,91

77,91

Análise da Meta Física:
Esta Unidade Orçamentária durante o exercício de 2017 apresentou desempenho "Regular".Tal percentual, extraído da evidência
mostrada pelo sistema DETRAN Net, expõe o total de veículos que estão adimplentes em relação a frota registrada no Estado de Mato
Grosso. Entretanto este prercentual não espelhou o desempenho desejado por esta Unidade em se aumentar o número de veículos
licenciados, mesmo com todos os esforços implementados por esta Diretoria. Esta Autarquia (Diretoria deVeículos) promoveu em parceria
com outras Unidades do Governo do Estado um grande programa de fiscalização que gerou um grande volume de apreensão veicular,
que foi responsável pela retirada das vias públicas de milhares de veículos entre automóveis, motos e caminhões. Além disso, houve
também o aumento no número de envio do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos em casa via Correios. Esta iniciativa do
DETRAN também teve como objetivo estimular proprietários de veículos automotores a quitarem seus débitos junto à Autarquia e com isso
também potencializar o alcance desta meta física. Na outra ponta resultante de todas essas atividades, inferiu-se que um volume
significativo desses veículos poderiam ser recuperados pelos seus proprietários, por meio da quitação dos débitos e consequente
licenciamento destes junto ao DETRAN. No entanto, provavelmente resultante da crise econômica e também de outros fatores corelacionados, a maioria desses veículos acabou não sendo recuperados pelos seus proprietários ao longo dos últimos anos, inclusive
2017, gerando uma demanda reprimida em todo o estado que resultou na super lotação dos pátios tanto da sede nesta capital como das
unidades desconcentradas em vários municípios do Estado. Como resposta a este Estado crítico, desde o ano passado e em especial
neste ano, esta Unidade promoveu um grande esforço concentrado para se desfazer de um considerável volume de veículos por meio da
oferta à empresas interessadas via leilão de veículos inservíveis. Também ao longo de 2017, foi promovido o leilão de veículos servíveis,
aplicado àqueles que ainda apresentam condições de circulação em vias públicas. Graças a todo este conjunto de ações, ainda assim não
eliminamos a desproporção existente entre veículos apreendidos e leiloados, onde não-somente para este projeto, como também para os
demais supracitados, esta Unidade considera urgente e necessária a obtenção de mais recursos humanos, materiais, de serviços e
infraestrutura para a ampliação de todos esses projetos desta área finalística, haja vista que os mesmos só não foram maiores em virtude
dos recursos limitados que possuímos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.317.446,40

1.271.135,71

949.515,86

270.051,31

72,07

94,85

1.317.446,40

1.271.135,71

949.515,86

270.051,31

72,07

94,85
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação à dotação inicial planejada para o exercício de 2017, informamos que esta ação foi prejudicada devido o longo periodo em que
os servidores se encontravam de greve, o que nos levou a replanejar as atividades da Diretoria de Veículos, trabalhando com as
prioridades já mencionadas no campo Meta Física. Dentre as atividades que ficaram prejudicadas, destaca-se as visitas técnicas,
necessárias ao suporte das Ciretrans e Agências. Apesar disso, consideramos que o desempenho da realização orçamentária e financeira
foi altamente satisfatória.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira da despesa foi satisfatória, pois em relação à dotação final disponível a Diretoria de Veículos executou em grande
parte o recurso disponível com o pagamento de contratos para confecção do lacre e arame das placas dos veículos; contratação de
serviço de guincho, prestação de serviços para digitação e digitalização de AR/similares; e diárias que foram necessárias para a realização
de visitas técnicas dentro e fora do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
Em relação ao objetivo específico da ação que é aumentar o percentual dos veículos licenciados, informamos que esta ação contribuiu ao
Programa Detran Cidadão, que tem como objetivo a melhoria da qualidade na prestação dos serviços, no que se refere a regularização
dos veículos registrados em Mato Grosso, quando contribuímos com a segurança de trânsito, uma vez que o Detran (Diretoria de Veículos)
verifica as condições de trafegabilidade do veículo.

Outros aspectos relevantes:
Em relação ao exercício de 2016, verificou-se o aumento na inadimplência dos licenciamento de veículos, o que acarretamos esse fator à
crise econômica impactada no cenário Nacional e por consequência no Estado de Mato Grosso; em relação aos demais produtos da
Diretoria de Veículos, o setor de Vistoria ficou prejudicado em relação à defasagem no número de servidores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Em relação à inadimplência do licenciamento a equipe da Diretoria de Veículos permanece em contato com à Procuradoria Geral do
Estado, para que sejam incluidos os devedores na Dívida Ativa do Estado, semelhante ao processo da SEFAZ quanto ao IPVA. Em
complementação a este processo, esta diretoria propos o credenciamento de empresas especializadas em guinchamento de veículos em
barreiras de fiscalização de trânsito, ampliando ainda mais a fiscalização e remoção de veículos inadimplentes. Em relação ao setor de
Vistoria recomendamos à Secretaria de Estado de Gestão a nomeação dos aprovados no Concurso Público da Autarquia, vigente desde
2015.

Ação:

2388-Adequação e modernização da estrutura do DETRAN

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

407-DETRAN Cidadão
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Reformar e ampliar as estruturas imobiliária, mobiliária e de equipamentos do DETRAN.
Unidade do DETRAN-MT adequada
Unidade
Roseli Aparecida Bevilacqua

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

7,00
Total:

7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
22,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

22,00

7,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
31,82

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
31,82

Estado de Mato Grosso
Informamos que a previsão do 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$
16.219.520,33, conforme Decreto Orçamentário nº 393 de 21 de Setembro de 2017, no qual foi aberto Crédito Suplementar de Reversão
de Economia Orçamentária do tipo 181 (reversão financeira), destinado à cobertura de despesas com a folha de pagamento de
aposentados e pensionistas, bem como do recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias, referente ao mês de Setembro/2017.
Vale ressaltar que grande parte do orçamento previsto nesta ação é caracterizado pelo grupo de despesas 04 - Investimento, o que faz de
imediato ser contingenciado pela SEPLAN/SEFAZ para quitar 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, atendendo com Equipamentos/Mobiliários todas as Unidades desconcentradas (Sede, Agências Vip's e CIRETRAN) de forma parcial.
Foram totalmente equipadas e modernizadas 22 unidades com os seguintes Equipamentos/Mobiliários: armários, mesas, cadeiras,
ferramentas e condicionadores de ar, dentre outros Equipamentos. Porém, 07 unidades regionalizadas distribuídas no Estado foram
realocadas e totalmente equipadas/modernizadas. Pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário foram efetuadas obras na CIRETRAN
de Primavera do Leste, e foram elaborados projetos para reforma das seguintes CIRETRANS: Poxoréo, Mirassol D'Oeste e Rosário Oeste.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

214

300.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

240

727.931,06

103.624,76

0,00

169,17

0,00

0,00

242

17.065.711,97

1.452.860,16

1.452.860,16

0,00

8,51

100,00

264

1.515.939,58

1.242.339,58

742.589,30

0,00

48,99

59,77

614

0,00

575.724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664

0,00

816.580,24

363.964,00

3.000,00

0,00

44,74

19.609.582,61

4.281.128,74

2.559.413,46

93.169,17

13,05

61,11

Total

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Planejamento e Programação da Despesa apresentou um índice reduzido devido parte da Ação ser classificada no grupo de despesas
04- Investimentos. Dessa forma, foram anulados Recursos da Fonte 240 - Recursos Próprios, grupo 04, valor de R$ 2.401.972,97 e da
fonte 242 - Recursos Próprios do Detran compartilhados com o FESP, grupo 4, R$ 13.817.547,36. O valor inicialmente previsto sofreu uma
redução no valor total de R$ 16.219.520,33, sendo revertidos para pagamento da Folha de Pagamento, de Aposentados e Pensionistas,
bem como do Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias.

Capacidade de Execução - COFD:
A Capacidade Operacional e Financeira da Despesa da Coordenadoria e suas Gerências ocorreu de forma eficiente, pois a maioria dos
Recursos foram empenhados para atender as despesas com contratos que deram suporte em todas as Unidades Desconcentradas do
Detran, com o fornecimento de equipamentos e mobiliários.

Alcance do Objetivo Específico:
Em relação ao objetivo específico que é reformar e ampliar as estruturas imobiliárias, mobiliárias e de equipamentos do DETRAN,
informamos que o objetivo específico foi parcialmente alcançado, sendo que para execução desta Ação é necessário a execução das
seguintes Subações: Subação 01 - (Construção, ampliação e reforma da Sede, Núcleos de atendimento e CIRETRANS), essa Subação foi
prejudicada devido fazer parte do Grupo de Despesa 04 - Investimentos, tendo grande parte do recurso Contingenciado/Anulado, sendo
realizadas obras pontuais com pequenos reparos na estrutura física da Sede. Subação 02 - (Aquisição e reforma de bens e materiais
permanentes imprescindíveis para o processo de modernização da estrutura física), essa Subação foi eficiente, pois alcançou o seu
objetivo específico, sendo executado todo o planejado, pois parte do recurso executado correspondeu a fonte de convênio o que
possibilitou a entrega de equipamentos e mobiliários em todas as Unidades Regionalizadas.

Outros aspectos relevantes:
A maior dificuldade enfrentada para a realização desta ação foi a redução no valor de R$ 16.219.520,33, conforme Decreto Orçamentário
nº 393 de 21 de Setembro de 2017, no qual foi aberto Crédito Suplementar de Reversão de Economia Orçamentária do tipo 181 (reversão
financeira), destinado à cobertura de despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas, bem como do recolhimento de
encargos e obrigações previdenciárias, referente ao mês de Setembro/2017. Grande parte do orçamento previsto nesta ação é
caracterizado pelo grupo de despesas 04 - Investimento, contingenciado pela SEPLAN/SEFAZ.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para o alcance de maior eficiência/eficacia desta ação é imprescindível Recursos Financeiros para reforma das Unidades
Desconcentradas do DETRAN, que necessitam de melhorias para oferecer um espaço físico adequado para qualidade no atendimento ao
público. Diante da urgente necessidade de adequação de algumas Unidades, foi encontrada uma alternativa pela Gestão, que é a locação
de Imóveis para funcionamento das CIRETRANS.

Ação:

2389-Fortalecimento do controle dos processos e serviços

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

407-DETRAN Cidadão
2017
Atividade
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Estado de Mato Grosso
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Implementar ações com o intuito de fortalecer os controles dos processos e serviços.
Processo regularizado
Unidade
Arnon Osny Mendes Lucas

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

1.600,00

1.600,00

Análise da Meta Física:
Durante o ano de 2017 foram implementadas inúmeras atividades pelos setores vinculados à Presidência, dentre eles podemos destacar a
atuação da Coordenadoria de Fiscalização dos Credenciados, por meio da fiscalização dos Centros de Formação de Condutores e seus
Profissionais credenciados, bem como Despachantes, Médicos e Psicólogos credenciados por esta Autarquia. Ressalta-se também o
trabalho da Unidade Setorial de Correição atuando na verificação dos procedimentos aplicados em processos de transferência de
propriedade, licenciamento, segunda via de CRV e comunicação de venda, e outros, resultando em orientações às Ciretrans e Agências
Municipais quanto à forma correta de instruir seus processos (Auditagem). A atuação da Comissão de ética por meio do trabalho
preventivo e de apuração de faltas éticas praticadas pelos servidores. O trabalho das Comissões de Processos Administrativos
Disciplinares, no processamentos dos PADs de servidores e profissionais/entidades credenciadas, lançamento do Anuário Estatístico de
Trânsito pela Unidade de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST). Ressaltamos ainda que não foi concluído
o trabalho de elaboração do Manual de Procedimento desta Autarquia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

323.970,00

199.925,23

143.910,00

0,00

44,42

71,98

664

0,00

50.000,00

49.830,00

0,00

0,00

99,66

323.970,00

249.925,23

193.740,00

0,00

59,80

77,52

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em que pese as Unidades de fiscalização do Órgão terem obtido sucesso no acréscimo do quantitativo de atividades executadas, verificou
-se novamente que ocorreu contingenciamento em relação aos recursos orçamentários. Tal fato prejudicou que o planejamento inicial
fosse executado em sua totalidade, e os recursos disponibilizados foram direcionados ao pagamento de diárias à Unidade Setorial de
Correição e Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados para investigações e vistorias técnicas, com vistas a otimizar os trabalhos de
controle e fortalecimento dos processos correcionais.

Capacidade de Execução - COFD:
Do total de valor estimado de R$ 323.970,00 à execução dos projetos pelas unidades apenas 59% foi disponibilizado no exercício de 2017,
o que tornou-se um fator impeditivo a execução total das ações previstas, em sua integralidade. Assim, as unidades tiveram que readequar
o planejamento inicialmente elaborado em relação as atividades que seriam desenvolvidas no ano.

Alcance do Objetivo Específico:
Constatou-se que os objetivos foram alcançados em sua maioria, muito embora as unidades não tiveram acesso ao total de recursos
previstos no PTA, o direcionamento estratégico de atividades pontuais possibilitaram o melhor desempenho dos setores.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Verificou-se que diversas unidades sofreram impactos negativos na execução de seus projetos devido ao contingenciamento já
mencionado, o que prejudica sobremaneira o alcance de resultados positivos ao final do exercício.
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Ação:

2391-Implementação da gestão do conhecimento e do capital humano

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

407-DETRAN Cidadão
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Promover política de valorização do servidor que gere resultados eficientes para os cidadãos.
Ação de valorização implementada
Unidade
Carolina Figueira Balbino Dorileo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

220,00
Total:

220,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

200,00

Meta Física Ação Realizada

200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

220,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

110,00

110,00

Análise da Meta Física:
O Departamento Estadual de Trânsito apresentou um um bom resultado no que se refere à implementação da gestão do conhecimento e
do capital humano. A Autarquia conseguiu atingir 220 servidores. Foram realizadas capacitações para 103 servidores nomeados, foi
proporcionado à 60 servidores o Curso de Tomada de Contas Especial e 57 servidores fizeram capacitações específicas às suas áreas de
atuação. Foram capacitações voltadas para a formação profissional do servidor, realizados em Cuiabá, no Interior e fora do Estado. Alguns
projetos foram em parceira com a Escola Pública de Trânsito e com a Escola de Governo. No Eixo Saúde e Segurança no Trabalho, foram
desenvolvidas 25 ações, contemplando 1176 atendimentos no ano 2017. Essas ações englobam o Atendimento Médico, Psicológico, do
Serviço Social, visitas domiciliares, administração de contratos de saúde, Palestras, Eventos de Integração, ações do Comitê Setorial de
Saúde e Segurança no Trabalho, Projeto de Sustentabilidade, Ações para a Acessibilidade, entre outros. Portanto, foram implementadas
ações que propiciaram a promoção de política de valorização do servidor que gere resultados eficientes para os cidadãos. Foi possível
também adquirir mais algumas canecas ecológicas e uniformes, por meio de aditivo contratual. É importante destacar que algumas
interferências externas relacionadas ao contingenciamento e à crise do Estado, não permitiram a conclusão de alguns projetos. Outro fator
importante, é a deficiência de pessoal nas unidades, o que dificulta a participação do servidor em algumas atividades desenvolvidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

1.001.060,00

151.060,00

47.263,05

98.508,55

4,72

89,94

664

0,00

346.000,00

99.654,00

0,00

0,00

28,80

1.001.060,00

497.060,00

146.917,05

98.508,55

14,68

36,86

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Coordenadoria de Gestão de Pessoas deste Departamento Estadual de Trânsito não conseguiu o desempenho próximo ao Planejado
inicialmente. Além do Contingenciamento de pouco mais de 84% do orçamento, conforme os Decretos nº 393 e 511 aconteceu o
remanejamento de mais R$ 850.000,00 para atividades de outros Órgãos (SEGES e SEJUDH), algumas Ações deixaram de ser realizadas
pelo número de servidores insuficiente para desenvolver as ações previstas.

Capacidade de Execução - COFD:
Com relação a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa, pode-se perceber que o resultado foi altamente deficiente. Conforme
relatado anteriormente, a Dotação Inicial sofreu contingenciamento em mais de 84%. Alguns projetos que necessitavam a disponibilização
de orçamento não foram implantados e/ou concluídos, outros precisaram ser reduzidos, redimensionados diante da limitação orçamentária/
financeira. Mesmo diante desse quadro, foi possível executar boa parte do que foi previsto, algumas Ações foram realizadas mesmo sem a
utilização de recursos públicos, por meio de parceria com outros órgãos/ entidades. Por exemplo, todos os 103 servidores nomeados que
se apresentaram no ano de 2017 receberam capacitação de, no mínimo, 40 horas, em parceria com a Escola Pública de Trânsito, de modo
que não foi necessária a contratação de profissionais para a execução do projeto.

Alcance do Objetivo Específico:
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Pode-se perceber que, mesmo com a restrição orçamentária, o objetivo específico da ação (promover política de valorização do servidor
que gere resultados eficientes para os cidadãos) foi alcançado totalmente, tendo registrado um ótimo desempenho. Foram realizados
ajustes principalmente relacionados ao modo de contratação/ aquisição dos serviços, já que havia uma restrição orçamentária de mais de
84%, porém fomos capazes de atender às necessidades da Ação por meio de mecanismos que não fossem gerar dispêndio financeiro.
Com isso, podemos afirmar que ocorreu uma melhora na eficiência dos serviços prestados ao cidadão, pois as ações voltadas à
qualificação profissional, à saúde e segurança no trabalho proporcionaram ao servidor mais segurança no desenvolvimento de suas
atribuições.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Ação:

2392-Intensificação da fiscalização de trânsito

Programa de Governo:
Exercício:

407-DETRAN Cidadão
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Promover a fiscalização de trânsito de forma contínua e sistemática, visando a preservação da vida no trânsito.
Infração de trânsito processada
Unidade
Arnon Osny Mendes Lucas

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

147,85
Total:

147,85

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

82.000,00

Meta Física Ação Realizada

82.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

147,85

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,18

0,18

Análise da Meta Física:
As atividades desenvolvidas ao longo do exercício de 2017 na área de fiscalização de trânsito por parte do Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso consistiu na realização de medidas que viessem a dar suporte ao cumprimento da meta física dentro dos limites
que foram impostos ao órgão responsável, no caso, a Unidade de Fiscalização de Trânsito, criada pelo Decreto nº 345 de 1º de dezembro
de 2015. Em 2017 foram implementadas ações do Projeto Operação Lei Seca e Operação Integrada de Trânsito com a utilização do
aparelho OCR em Cuiabá e no interior do Estado. Além disso, a aquisição de etilômetros e materiais de consumo para incremento das
operações facilitou o aumento de produtividade das equipes de trabalho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

214

1.043.401,22

1.563.401,22

947.594,64

452.332,02

90,82

85,29

614

0,00

1.831.000,00

254.710,80

0,00

0,00

13,91

1.043.401,22

3.394.401,22

1.202.305,44

452.332,02

115,23

40,87

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Planejamento e Programação da Despesa apresentou desempenho que ultrapassou o planejado, haja vista a criação de novas
atividades não previstas no planejamento inicial do PTA 2017, dentre elas: Caravana da Transformação e Operação Integrada de Trânsito.
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Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade operacional e financeira desta despesa obteve desempenho Deficiente, pois a previsão no PTA/LOA para este ano
apresentava a possibilidade de nomeação dos aprovados no concurso público para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, perfil
profissional Fiscal de Trânsito, que seriam designados para atuarem somente no cumprimento desta meta física e lotados na Unidade de
Fiscalização de Trânsito. Em razão disso, mesmo sendo o valor contingenciado significativo, o valor empenhado ainda assim representou
apenas uma parcela da dotação orçamentária final, exatamente em virtude da diminuição consequente das despesas com equipamentos,
materiais de consumo, diárias e contratação de serviço.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, o objetivo específico desta ação não foi alcançado pelos motivos já citados
neste RAG.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que a Unidade de Fiscalização de Trânsito opere em seu potencial máximo e exerça efetivamente sua competência deverão ser
nomeados os agentes fiscalizadores aprovados no último concurso. Dessa forma, a urgente necessidade de mão-de-obra será
temporariamente sanada e as metas poderão ser cumpridas. Além disso, é necessária a disponibilização de estrutura de trabalho para os
referidos agentes de modo que os mesmos possam cumprir com suas atribuições conforme prevê o regimento interno da autarquia. Vale
ressaltar que a simples nomeação dos agentes não excluirá a importância das parcerias realizadas entre o DETRAN e a Secretaria de
Estado de Segurança Pública (SESP), representada pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) e entre
outras instituições, para o cumprimento da atribuição legal da autarquia como entidade fiscalizadora do cumprimento do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), proporcionando o direito de todos a um trânsito seguro (art. 1º, §2º do CTB), tanto no tocante a concessão de
competência para lavratura de autos de infração por parte dos servidores dessas entidades parceiras, quanto para a realização de projetos
de ação integrada que unam as forças das instituições de segurança pública, tal qual o projeto Operação Lei Seca, com o objetivo de
salvar vidas.

Ação:

3318-Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

407-DETRAN Cidadão
2017
Projeto
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Formular e apoiar os projetos estratégicos da Autarquia, visando a integração entre o Estado e o Cidadão ao
Objetivo Específico:
incorporar mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.
Produto:
Projeto estratégico implementado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Arnon Osny Mendes Lucas

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
7,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

1.428,57

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
1.428,57

Análise da Meta Física:
Gerência de Comunicação: contratação de serviço de clipping eletrônico para monitoramento das informações relacionadas ao
DETRAN/MT nos meios de comunicação, bem como assinaturas do Jornal Diário de Cuiabá para atender a demanda da Gerência de
Comunicação do Detran-MT; Comissão de Acessibilidade: Visita a empresa especializada para subsidiar aquisição de 04 scanners com
reconhecimento óptico de caracteres, para atender servidores deficientes visuais; visita a Comissão de Acessibilidade do DETRAN-SP;
Reuniões na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barra do Garças, com o
intuito de firmar parcerias no levantamento de dados estatísticos sobre Acidentes de Trânsito; Realização de ações e orientações
educativas, na área de acessibilidade e Mobilidade Humana, conforme prevê o Regimento Interno da Comissão de Acessibilidade, a
extensão das atividades para os servidores e usuários do interior, através do: Dia da Pessoa com Deficiência no município de Tangará da
Serra-MT. Comissão de Ética: Ministrar curso para os Examinadores na CIRETRAN de Rondonópolis-MT- módulo de Ética no Serviço
Público conforme cronograma da Escola Pública de Trânsito; Curso promovido pela Secretaria Executiva da Comissão de Ética Publica,
para capacitar integrantes de Comissão de Ética, buscando melhor atuação e desenvolvimento dos Processos dentro da Secretaria
Executiva da Comissão de Ética do DETRAN-MT. Curso de capacitação de GESTÃO DE ÉTICA PUBLICA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161.880,00

161.880,00

61.625,52

99.391,70

38,07

98,62

161.880,00

161.880,00

61.625,52

99.391,70

38,07

98,62

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os trabalhos foram desenvolvidos a contento, mesmo diante do contingenciamento de despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os trabalhos foram desenvolvidos a contento, mesmo diante do contingenciamento de despesas.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que o Órgão verificou que durante o exercício de 2017 fora implementado um rigoroso contingenciamento, projetos
estratégicos a Autarquia foram executados em outras ações vinculadas as unidades das áreas finalísticas. No entanto, no momento de
revisão do PPA 2016-2019 no ano de 2017 será deliberado sobre a necessidade de realocação dos projetos finalísticos na presente ação.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Constatou-se a necessidade de revisão do PPA 2016-2019, tendo em vista que projetos estratégicos foram executados em ações de
unidades vinculadas às atividades finalísticas do Órgão. Outrossim, verificou-se que diversas unidades sofreram impactos negativos na
execução de seus projetos devido ao contingenciamento já mencionado, o que prejudica sobremaneira o alcance de resultados positivos
ao final do exercício.

Ação:

3320-Modernização e ampliação da tecnologia da informação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

407-DETRAN Cidadão
2017
Projeto
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação.
Serviço de T.I disponibilizado (help desk)
Percentual
Danilo Vieira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
50,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

50,00

20,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
40,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
40,00

Estado de Mato Grosso
Esta ação compreende a melhoria na infra-estrutura tecnológica, aquisição de equipamentos e aquisição/desenvolvimento de software.
Dentre essas atividades programadas no PTA/2017 não conseguimos atender todo o planejado. Na aquisição de computadores foi
elaborado o Termo de Referencia, porém não houve tempo habil para a conclusão do processo licitatório, que será concluído em 2018.
Nas aquisições de equipamentos de bens permanentes, a compra foi negada pelo o setor de Registro de Preço da SEGES, sendo grande
parte dessa ação a demanda de aquisições de equipamentos. Foram realizadas duas Compras Diretas para aquisição de Swtchi e
materiais perifericos. Em relação ao produto definido no momento de elaboração do Plano Plurianual, que é Serviço de T.I disponibilizado
(help desk), informamos que ja esta em produção na sede do Detran e o sistema já está pronto para atender as demais Unidades do
Estado. Faltando apenas recursos humanos para finalizar a implantação. O Sistema SGA foi finalizado a sua quarta versão, implantado em
25 localidades e está previsto para até o final de 2018 a implantação em mais 20 Unidades. Foram adquiridos 120 Totem de Atendimento
de Serviços, sendo 80 de serviços e 40 de atendimento, sendo que nessa primeira fase recebemos 40 totens, já foram entregues 15 nas
localidades de: Sorriso (5), Primavera do Leste(3) e Rondonópolis (7). Neste sentido, dentro daquilo que fora previsto os produtos e
serviços entregues foram parcialmente adequados, quando comparado ao realizado ao final deste exercício, em razão de limitações de
aspectos orçamentários, da morosidade das entregas dos produtos e contingenciamento/anulações, que acarretaram atrasos nas
distribuições para as localidades a serem contempladas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

2.652.666,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264

199.340,42

472.940,42

352.034,65

0,00

176,60

74,44

0,00

5.395.049,00

936.539,97

0,00

0,00

17,36

2.852.007,09

5.867.989,42

1.288.574,62

0,00

45,18

21,96

664

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação a dotação inicial programada no PTA/2017, informamos que executamos de maneira parcialmente satisfatória o orçamento
proposto, com a aquisição de equipamentos, devido a não autorização pelo setor de registro de preços da SEGES, não autorizando a
compra de equipamentos de bens permanentes conforme planejado. Lembramos que a referida ação sofreu 03 anulações
desencadeadas pelos decretos orçamentários nºs 258,393 e 511, que indisponibilizou o valor de R$ 11.182..000,00, R$ 1.622.666,67 e R$
454.044,47 respectivamente.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária e financeira foi insatisfatória, pois não foi possivél executar grande parte da dotação final disponível na ação,
devido a não autorização da SEGES e a falta de tempo hábil para a aquisição de computadores.

Alcance do Objetivo Específico:
Em relação ao objetivo específico da ação que é fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação
informamos que o objetivo foi parcialmente atendido com a compra direta de Swicth e materiais perifericos, necessários à modernização
nas unidades do Detran.

Outros aspectos relevantes:
Alguns fatores influenciaram o desempenho da ação, como: demora na liberação de recurso para reserva de saldos para atender os
processos licitatórios; morosidade dos processos de aquisições na SEGES quanto à cotação e pesquisa de preços; anulações de
recursos, contingenciamento de recursos na ação; déficit de pessoal para recompor a equipe técnica, no momento reduzida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que os recursos programados no PTA estejam disponíveis para atender a ação nos anos posteriores; nomeação dos
profissionais de T.I aprovados no Concurso Público do Detran vigente; celeridade nos processos de aquisições para entrega em tempo dos
produtos/serviços de T.I.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:

Objetivo do Programa:

Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Finalístico
BAIXA CAPACIDADE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO
Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso,
mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos,
popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos,
projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de
C,T&I, especialmente em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e
desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o
desenvolvimento de Mato Grosso.
Pesquisadores, empreendedores, empresários, produtores, estudantes, ICT´s e organ. privadas de pesquisa
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

INDICADORES
Descrição
Número de produção tecnológica de mestres e doutores por
ano

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Unidade

15,00

30,00

0,00

28/12/2017

Anual

Percentual

11,00

15,00

0,00

28/12/2017

Anual

Unidade

32,00

122,00

3,00

28/12/2017

Anual

Percentual

0,00

40,00

5,00

28/12/2017

Anual

Unidade

2.870,00

11.480,00

0,00

28/12/2017

Anual

Unidade

198,00

930,00

163,00

28/12/2017

Fonte: MCTI
Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com
empresas
Fonte: CNPq
Número de projetos articulados
Fonte: .
Percent. de proj. de pesq. financ alinhados às áreas prioriz.
pela agenda estrat. de C,Te I por ano.
Fonte: FAPEMAT
Profissionais qualificados
Fonte: CEPROTEC
Número de projetos de pesquisas financiados pela FAPEMAT
Fonte: FAPEMAT

Análise de Indicadores do Programa:
Quanto ao quadro de indicadores:
1 - Fonte CNPq não foi atualizado em 2017.
2 - Projetos articulados para captação de recursos na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.
3 e 4 - Fonte atualizada pela FAPEMAT. O número ficou abaixo do previsto, devido a disponibilidade orçamentária e financeira para apoio
aos projetos.
5 - Fonte MCTIC, não foi atualizado em 2017.
6 - Não foi realizado devido contigenciamento de recursos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

100.000,00

93.304,80

5.000,00

0,00

98,22

145

39.141.467,66

16.183.179,61

12.336.205,40

946.895,20

31,52

80,97

161

3.762.152,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262

11.112.000,00

6.874.196,55

2.422.473,62

0,00

21,80

35,24

345

0,00

738.628,00

348.054,91

0,00

0,00

47,12

361

0,00

3.651.465,90

996.254,02

0,00

0,00

27,28
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662
Total

0,00

7.820.000,00

5.539.844,20

0,00

0,00

70,84

54.015.620,32

35.367.470,06

21.736.136,95

951.895,20

40,24

63,16

Execução:
O Programa 339 atingiu o objetivo em aproximadamente 65%, contribuindo para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de
inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, popularização da ciência,
implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e
gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e
desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.
Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios
de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a
apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de
execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e
programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios de valores consideráveis: I) Convênio: Centro Interdisciplinar de
Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2018 e II) - Convênio MCTI MT Ciências - Vigência 2012/2018. Dos valores suplementados
aproximadamente 2 milhões referem-se ao convênio descrito no item I e aproximadamente 2 milhões ao convênio do item II. Ressalta-se
ainda que houve anulação do orçamento pelo Decreto orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017. Informamos ainda que, o superávit
financeiro da Fonte 345 que foi disponibilizado pela CGE foi realizado Decreto da SEPLAN, mas não foi validado pela SEFAZ. Apenas a
Ação 3226 deixou de ser realizada em sua totalidade, devido a fatores de anulação do orçamento.

Resultados:
Tendo em vista o cenário econômico financeiro do Estado e do país, consideramos que a execução das Ações do Programa 339 foi
eficiente, eficaz e efetiva. Sendo que, foi atingido aproximadamente 65% dos objetivos propostos.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : A principal restrição do Programa 339 foi o fator de anulação do orçamento, pois comprometeu atingir os objetivos
propostos em algumas ações previstas no planejamento de trabalho anual. Devido a esse fator, articulamos parceiros para execução de
algumas tarefas e desenvolvemos projetos para captação de recursos em Agências de Fomento.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Solicitamos que não seja contingenciado/anulado o orçamento para o próximo ano, pois compromete a eficácia da execução das Ações
do Programa 339.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

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

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
2017
Projeto
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Implementar e manter o escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I com vistas a ampliar a captação de
Objetivo Específico:
recursos, bem como aperfeiçoar a gestão de projetos de C,T&I.
Produto:
Escritório de projeto de C,T&I implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Washington Fernando da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

30,00

30,00

Análise da Meta Física:
A Meta física era implementar e manter o escritório de gerenciamento de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação, com vistas a ampliar
a captação de recursos, bem como aperfeiçoar a gestão de projetos da Secitec, mas tendo em vista anulação do orçamento total desta
Ação pelo Decreto orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017, as tarefas previstas não foram executadas totalmente, sendo que, foram
elaborados projetos para captação de recursos com contrapartidas mínimas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

161

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.762.152,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.762.152,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos foram totalmente anulados através do Decreto orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos foram totalmente anulados através do Decreto orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação não foi alcançado em nível satisfatório, tendo em vista anulação dos recursos previstos para atingir os
objetivos propostos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3227-Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado
de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
2017
Projeto
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Estimular iniciativas para desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado
Medida de estímulo realizada
Unidade
Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

9,00
Total:

9,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

9,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista era executar 10 ações, visando o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no Estado de Mato Grosso,
sendo assim, foram 9 executadas, entretanto algumas tarefas deixaram de serem realizadas, devido a fatores de anulação do orçamento.
Com isso, inviabilizou a ação de levantamento dos Arranjos Produtivos em MT. Todavia, não há comprometimento do objetivo proposto,
conforme demonstra-se nas atividades desenvolvidas: 1)Apoio à inovação em Mato Grosso: foram realizadas as seguintes ações: I)
Articulação ao Fórum de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia ¿ FORTEC para instalação de um ponto focal do Mestrado
Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia - PROFNIT em Mato Grosso, sediado pela UFMT e participação do
IFMT e UNEMAT, ou seja, em rede; 2)Apoio ao empreendedorismo inovador em MT. Foram realizadas as seguintes ações: I) Programa
Células Empreendedoras-Programa voltado para a criação e desenvolvimento de ecossistemas de Educação Empreendedora em
universidades, empresas e escolas técnicas. Público Alvo: Docentes e discentes das três ICT's públicas de Mato Grosso (UNEMAT, UFMT
e IFMT), 01 Universidade privada (UNIVAG) e Escolas Técnicas Estadual, atendendo aproximadamente 650 alunos e 280 professores das
cinco instituições de ensino. II) Participação nas edições da Caravana da Transformação, levando exposições, palestras e oficinas. 3)Apoio
a iniciativas e projetos de CT&I: I) Apoio a eventos direta ou indiretamente, seja no planejamento, realização e condução, quanto na
participação foram: 1º Meetup de Startups (06/02/2017); Capacitação INOVACRED (06/03/2017); 6ª Maratona de Negócios Criativos (28 A
31/03/2017); Genuíno Day (01/04/2017); 2º Meetup de Startups (06/04/2017); Organização do Hackacity (junho/17); II)Acompanhamento
técnico e financeiro do convênio FINEP - Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis - CIEB. Compreende: gestão de
aquisições, acompanhamento da execução física, submissão de relatórios à concedente, acompanhamento de libração de recursos e
vigência, interlocução com os partícipes, etc. 4)Apoio e promoção da popularização da ciência: Foram realizadas as seguintes ações: I)
Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos laboratórios do Programa CATIS. No ano de 2017 a equipe da SECITEC visitou 19
municípios para monitoramento dos CATIS e acompanhou on-line a situação dos 440 kits. Aproximadamente 400.000 pessoas
beneficiadas por ano com cursos e atividades nos CATIS. II) IX Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento ocorreu
juntamente com 14ª SNCT&I de 24 a 26/10/17, onde foram apresentados 30 trabalhos finalistas, dentre esses, 06 trabalhos foram
premiados, onde cada aluno e professor recebeu um smartphone e óculos de realidade virtual; III) 14ª Semana Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação foi realizada juntamente com a 8ª Jornada Científica da Unemat. O tema deste ano foi "A matemática está em
tudo", contou com exposições interativas de diversos parceiros, palestras, oficinas e apresentações de renome nacional, como: Ciência em
Show, E-Strings da Cia Sinfônica. O evento contou com aproximadamente 26.000 visitantes de 32 municípios do Estado de MT. IV)
Convênio 01.0008.00/2012 MT Ciências - CIRCUITO ITINERANTE DA CIÊNCIA DE MT. Foi adquirido a Unidade móvel adaptada com
cavalo mecânico e 30 experimentos científicos. Ocorreu o lançamento do projeto em Cuiabá, no dia 21/11/17 e apresentação no município
de Rondonópolis nos dias 07 a 09/12. V) Apoio ao evento Descobrindo o céu de Cuiabá, a SECITEC juntamente com o Instituto de Física
da UFMT realizou o evento no dia 08/04/17.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

100.000,00

93.304,80

5.000,00

0,00

98,22

145

938.680,00

241.281,00

237.355,96

1.084,58

25,29

98,82

345

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

3.651.465,90

996.254,02

0,00

0,00

27,28

938.680,00

4.192.746,90

1.326.914,78

6.084,58

141,36

31,69

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses
créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo
como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão
executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos
convênios de valores consideráveis: I) Convênio ¿Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2018 e II) Convênio MCTIC MT Ciências - Vigência 2012/2018. Dos valores suplementados aproximadamente 2 milhões referem-se ao convênio
descrito no item I e aproximadamente 2 milhões ao convênio do item II. Ressalta-se ainda que houve anulação do orçamento pelo Decreto
orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017, no valor de R$ 797.399,00, depois foi suplementado apenas R$ 200.000,00, sendo R$
100.000,00 pelo Decreto 391 de 21/09/17 da FAPEMAT para atender demandas da 14ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação. Informamos ainda que, o superávit financeiro da Fonte 345 que foi disponibilizado pela CGE foi realizado Decreto da SEPLAN,
mas não foi validado pela SEFAZ.

Capacidade de Execução - COFD:
Na avaliação da capacidade operacional da despesa referente a Ação 3227, devem ser considerados os seguintes apontamentos. I) Os
créditos de convênios de ingresso de recursos não são previstos na LOA, sendo preciso aguardar o fechamento do balanço para apuração
do superávit e posterior suplementação por crédito adicional para iniciar a execução da despesa. Esse mecanismo de liberação
orçamentária compromete seriamente o início da execução das despesas e consequentemente a integralização do que foi previsto para o
exercício; II) A anulação do orçamento comprometeu a execução de algumas atividades que estavam previstas; III) Em função da
captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 02/2016 SECITEC/FAPEMAT) as ações não foram comprometidas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado em nível satisfatório, considerando a relevância dos projetos executados/apoiados para o
desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3228-Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
2017
Projeto
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Fortalecimento da política e do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), por meio da
reforma e manutenção do Conselho Estadual de C,T&I, formulação, implantação e avaliação do Plano
Objetivo Específico:
Estadual de C,T&I e da regulamentação e revisão permanente do marco legal de C,T&I do Estado, visando
ampliar a participação social e favorecer a articulação e interação dos atores estaduais de C,T&I em prol do
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.
Produto:
Medida de fortalecimento do SCTI implantada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Lucia Braga Sousa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
70,00

Análise da Meta Física:
A meta prevista desta Ação é o Fortalecimento da política e do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo que as tarefas
executadas foram: Acompanhamento na Assembleia Legislativa da tramitação do Projeto de Lei de reforma do CECTI; Realização da 1ª
Reunião ordinária do CECTI no dia 13 de dezembro de 2017, onde foi realizada aprovação da Ata Ordinária 03/2016, apresentação das
ações realizadas no ano de 2017 e perspectivas para o ano de 2018. A tarefa de constituir os Fóruns do CECTI não foi executada tendo
em vista a falta de disponibilidade de recursos.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Ação 3228 não teve disponibilidade de orçamento e financeiro para executar as tarefas previstas.

Capacidade de Execução - COFD:
A Ação 3228 não teve disponibilidade de orçamento e financeiro para executar as tarefas previstas.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos desta ação foram 70% da sua totalidade executado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3371-Implantação do Parque Tecnológico do Estado.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
2017
Projeto
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Disseminar, promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Mato
Objetivo Específico:
Grosso.
Produto:
Parque tecnológico implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Washington Fernando da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

0,00

70,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
A meta prevista é a implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, entretanto, o produto entregue desta Ação é o Parque implantado,
mas sugerimos alteração no próximo planejamento de trabalho anual PTA, pois entende que seria o prédio, propriamente dito instalado,
mas a implantação do Parque Tecnológico envolve muitas outras ações e tarefas, além do prédio físico (Centro de Inovação). Sendo
assim, foi instalado o embrião do Centro de Inovação no 3º andar do setor Oeste da Arena Pantanal e foram realizadas as seguintes
ações:
a) Estudos do Masterplan e do projeto do Centro de Inovação: para garantir o caráter inovador realizou-se diversas reuniões e, partir daí,
definiu-se o emprego de um sistema construtivo diferenciado. Obs.: Masterplan - contempla a legislação vigente e com todas as
características de uma nova área totalmente planejada e inovadora, com ruas compartilhadas e elevadas, modelos diferenciados de
transporte e utilização das áreas com restrições em sua ocupação, garantindo em seu todo um bairro inovador; b) Revisão das Regras de
Ocupação: participação, em conjunto, com a empresa contratada, da revisão das Regras de Ocupação, visando garantir a ocupação de
forma aderente à idealização do Parque Tecnológico, atendendo as exigências estaduais e municipais e, com isso, garantir a sua
implantação; c) Execução dos projetos de arquitetura e engenharia do Centro de Inovação: participação, em conjunto, com a equipe
contratada para elaboração do projetos, buscando soluções de caráter tecnológico e inovador, com o uso de estruturas metálicas e
containers, adotando conceitos de uso de ocupação de espaços públicos e, com isso, contribuirá para a redução do custo da obra, do
tempo de construção e. garantirá a qualidade, a segurança e o perfeito funcionamento; d) Consulta Prévia e Pareceres: protocolo da
Consulta Prévia para a Construção do Centro de Inovação na Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, bem como obtenção favoráveis
sobre Declaração de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos, DPA, DPE. e) Consulta Prévia e Pareceres: protocolo da Consulta Prévia
para a Construção do Centro de Inovação na Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, bem como obtenção favoráveis sobre a
Declaração de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos, DPA, DPE; e) Projeto arquitetônico: encaminhado à Prefeitura Municipal de
Várzea Grande para análise e, posteriormente, obtida sua aprovação, permitindo assim, o início da próxima etapa, ou seja, o processo
licitatório; f) Projeto de esgotamento sanitário: encaminhado ao Departamento de Agua e Esgoto (DAE) de Várzea Grande para sua
aprovação; g) Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico: foi protocolado junto ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso para
sua aprovação; h) finalização do Masterplan da área onde será implantado o Parque Tecnológico de Mato Grosso; i) Publicação do edital
de construção do centro de inovação. j) Foram prospectadas instituições, empresas e empreendedores inovadores, para apoio das ações
do Parque: da FECOMÉRCIO, da FIEMT, da FAMATO, do CIPEM, do SEBRAE, da UFMT, através do EIT e do IL (Instituto de
Linguagem),do UNIVAG, da UNEMAT, da NET, da QBRAND, da Weeke Sistemas, da Chili Beans, da CVC Viagens, da Rede Brasileira de
Cidades Inteligentes e Humanas. Além destes, contactou-se os seguintes empreendimentos e Startups: Yoobots, BOOZ, Datalab, Saúde
Legal, Paiter, Estuda.com, DonaZetti, MaqFácil, entre outros. l) O atendimento, acompanhamento e orientação a empresas e
empreendedores foram concretizados em duas frentes: - em contatos em eventos vinculados a instituições federativas, ou do Sistema S
(reuniões com dirigentes e executivos da Fecomércio e do SENAC, reuniões com dirigentes e executivos da FIEMT, e em reuniões com
dirigentes e executivos das IES públicas e privadas; - atendimento direto a empreendedores. m) O gerenciamento das ações de difusão de
empreendedorismo e inovação, voltou-se ainda à divulgação do projeto do Parque, com palestrante em eventos de empreendedorismo, e
do apoio a ações de outras áreas do Governo, como o Programa MT Criativo; n) O apoio à criação e gerenciamento das entidades
gestoras do Parque Tecnológico de Mato Grosso se deu pela participação em ações, com a equipe técnica do Parque Tecnológico e
externos, com elaboração da minuta do Regimento Interno do Instituto que fará a gestão Centro de Inovação. o) Realizada duas reuniões
do Comitê Gestor para planejamento e avaliação das ações desenvolvidas; p) Programa Circuito Jovem Empreendedor ¿ Programa que
tem como objetivo difundir o empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação nas escolas da rede pública de ensino do Estado de MT.
Público Atendido: 18.144 alunos dos seguintes municípios: Cuiabá, Várzea Grande, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da
Serra, Sinop, Juína.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

16.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias,
passagens, STPF e STPJ, entretanto houve anulação total desses recursos, através Decreto orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017.
As ações não foram comprometidas graças a captação de recursos de outras fontes.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos foram totalmente anulados, entretanto, em função da captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 02/2016
SECITEC/FAPEMAT) as ações não foram comprometidas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado em nível satisfatório considerando a complexidade do processo de implantação de um Parque
Tecnológico, os entraves burocráticos da administração pública e o cenário econômico. Todavia as ações desenvolvidas contribuem
sobremaneira para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:

Objetivo do Programa:

Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Finalístico
BAIXA CAPACIDADE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO
Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso,
mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos,
popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos,
projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de
C,T&I, especialmente em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e
desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o
desenvolvimento de Mato Grosso.
Pesquisadores, empreendedores, empresários, produtores, estudantes, ICT´s e organ. privadas de pesquisa
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira

INDICADORES
Descrição
Número de produção tecnológica de mestres e doutores por
ano

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Unidade

15,00

30,00

0,00

28/12/2017

Anual

Percentual

11,00

15,00

0,00

28/12/2017

Anual

Unidade

32,00

122,00

3,00

28/12/2017

Anual

Percentual

0,00

40,00

5,00

28/12/2017

Anual

Unidade

2.870,00

11.480,00

0,00

28/12/2017

Anual

Unidade

198,00

930,00

163,00

28/12/2017

Fonte: MCTI
Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com
empresas
Fonte: CNPq
Número de projetos articulados
Fonte: .
Percent. de proj. de pesq. financ alinhados às áreas prioriz.
pela agenda estrat. de C,Te I por ano.
Fonte: FAPEMAT
Profissionais qualificados
Fonte: CEPROTEC
Número de projetos de pesquisas financiados pela FAPEMAT
Fonte: FAPEMAT

Análise de Indicadores do Programa:
Quanto ao quadro de indicadores:
1 - Fonte CNPq não foi atualizado em 2017.
2 - Projetos articulados para captação de recursos na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.
3 e 4 - Fonte atualizada pela FAPEMAT. O número ficou abaixo do previsto, devido a disponibilidade orçamentária e financeira para apoio
aos projetos.
5 - Fonte MCTIC, não foi atualizado em 2017.
6 - Não foi realizado devido contigenciamento de recursos.

Execução:
O Programa 339 atingiu o objetivo em aproximadamente 65%, contribuindo para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de
inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, popularização da ciência,
implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e
gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e
desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.
Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios
de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e consequentemente a
apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de
execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e
programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios de valores consideráveis: I) Convênio: Centro Interdisciplinar de
Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2018 e II) - Convênio MCTI MT Ciências - Vigência 2012/2018. Dos valores suplementados
aproximadamente 2 milhões referem-se ao convênio descrito no item I e aproximadamente 2 milhões ao convênio do item II. Ressalta-se
ainda que houve anulação do orçamento pelo Decreto orçamentário nº 188, de 14 de junho de 2017. Informamos ainda que, o superávit
financeiro da Fonte 345 que foi disponibilizado pela CGE foi realizado Decreto da SEPLAN, mas não foi validado pela SEFAZ. Apenas a
Ação 3226 deixou de ser realizada em sua totalidade, devido a fatores de anulação do orçamento.
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Resultados:
Tendo em vista o cenário econômico financeiro do Estado e do país, consideramos que a execução das Ações do Programa 339 foi
eficiente, eficaz e efetiva. Sendo que, foi atingido aproximadamente 65% dos objetivos propostos.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : A principal restrição do Programa 339 foi o fator de anulação do orçamento, pois comprometeu atingir os objetivos
propostos em algumas ações previstas no planejamento de trabalho anual. Devido a esse fator, articulamos parceiros para execução de
algumas tarefas e desenvolvemos projetos para captação de recursos em Agências de Fomento.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Solicitamos que não seja contingenciado/anulado o orçamento para o próximo ano, pois compromete a eficácia da execução das Ações
do Programa 339.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

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

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

339-Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
2017
Atividade
26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apoiar e fomentar a formação de recursos humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação, projetos de
Objetivo Específico:
pesquisa científica, extensão e de inovação, projetos para popularização e difusão da ciência, infraestrutura de
pesquisa, pós-graduação e inovação no estado.
Produto:
Projeto de CTI apoiado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Flávio Teles Carvalho da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.529,00
Total:

1.529,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.370,00

Meta Física Ação Realizada

1.368,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.529,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

111,61

111,77

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida com sucesso e apresentou um acréscimo de 11% devido ao aumento na concessão de bolsas de iniciação
cientifica decorrentes dos projetos de pesquisa aprovados em 2015 e 2016. Também foram executadas despesas assumidas de Editais
referente ao exercício 2016. A execução da meta física ocorreu conforme orçamento final após reversão orçamentária para outra UO,
sendo necessário o cancelamento da publicação de alguns editais para pesquisa, previsto no PTA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

145

38.186.567,66

15.941.898,61

12.098.849,44

945.810,62

31,68

80,68

262

11.112.000,00

6.874.196,55

2.422.473,62

0,00

21,80

35,24

345

0,00

538.628,00

348.054,91

0,00

0,00

64,62

662

0,00

7.820.000,00

5.539.844,20

0,00

0,00

70,84

49.298.567,66

31.174.723,16

20.409.222,17

945.810,62

41,40

67,52

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com relação a porcentagem do PPD em 41,40%, é devido reversão orçamentaria/financeira para outras UO, que representa 42% da
Dotação Inicial da LOA. Tal situação prejudicou a execução e o bom desempenho das ações planejadas para o exercício de 2017.
A suplementação financeira ocorrida nas fontes 345 e 662 no valor de R$ 8.358.628,00, fora para atender despesas de contrapartida de
convênio federal para pagamento de projetos de pesquisa, aquisição de material permanente e licitação de obras, que não foram
executados no exercício anterior, ficando com saldo financeiro em conta corrente.
O saldo orçamentário final não foi o suficiente para atender todas as ações planejada na LOA, ocasionando o cancelamento de editais
inicialmente previstos e uma redução nos valores disponibilizados nos editais lançados, mantendo apenas o quantitativo. Com isso, boa
parte da demanda de ações para o desenvolvimento da CT&I no estado não pode ser suprida ao longo de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A Execução ocorreu conforme liberação orçamentária e financeira pela SEFAZ e SEPLAN. Após a reversão orçamentaria na fonte 145
para outras UOs, houve a necessidade de estabelecer novas metas para que a FAPEMAT tivesse um resultado positivo no final do
exercício. Quanto a fonte 262, abaixa execução apresentada é devido ao não repasse pelo governo federal de convênios firmados
previsto.
Nesta ação foram executadas compromisso de exercício anterior, edital de evento, bolsas de diversas modalidade. Ficando em resto a
pagar o Edital Universal 005/2016.
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Alcance do Objetivo Específico:
Em 2017 a FAPEMAT manteve os investimentos em ciência, tecnologia e inovação através do fomento à formação de recursos humanos (
pagamento de 1.243 bolsas de pesquisa/qualificação/inovação) , 173 projetos de pesquisa financiados, 48 projetos de popularização da
ciência pagos e financiamento de 9 projetos de inovação no estado de Mato Grosso. Também contribuímos para o fortalecimento da infaestrutura de pesquisa e pós-graduação com o pagamento das contra-partidas de 03 convênios federais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
Finalístico
Educação Profissional Desestruturada e;
Regulação e Supervisão do Ensino Superior Insatisfatórias.
Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à
elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.
Estudantes, cidadão que deseja qualificação, gestores, professores e técnicos das redes pública e privada
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Estado de Mato Grosso

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Unidade

2.870,00

11.480,00

229,00

28/12/2017

Anual

Percentual

20,00

100,00

41,37

28/12/2017

Anual

Unidade

24,40

90,00

26,66

28/12/2017

Anual

Unidade

2.000,00

8.000,00

0,00

28/12/2017

Anual

Unidade

4.530,00

10.000,00

6.134,00

28/12/2017

Profissionais qualificados
Fonte: CEPROTEC
Percentual de instituícões do S.E.E.S. avaliadas com atrib. de
conceitos parametrizados com INEP
Fonte: SECITECI
Percentual de professores efetivos nas ETE's em relação ao
ideal
Fonte: SECITECI-Lotacionograma
Número de matrículas em cursos de educação profissional à
distância ou semipresenciais ao ano
Fonte: SECITECI
Número de matrículas em cursos de educação profissional
presencial por ano
Fonte: SECITECI

Análise de Indicadores do Programa:
Indicador 1 - Foi planejado o atendimento a 29 (Vinte e Nove) cursos, e desse total foram avaliados e concluídos 12 (doze) cursos, e 16
(dezesseis) encontra-se em trâmite para avaliação porque foram encaminhados ao Sistema Estadual de Educação Superior apenas a
partir de novembro de 2017, fato que impossibilitou o desenvolvimento da ação nesse ano.
Indicador 2 - Nos termos do Plano-Plurianual vigente, o percentual ideal de professores efetivos atendendo as E.T.E.s, seria de 50%
(Cinquenta por cento) dos profissionais. Nos termos do Lotacionograma publicado no Diário Oficial em 18 de outubro de 2017, verifica-se
que num total de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) profissionais, apenas 34 (trinta e quatro) são servidores de carreira, o que significa
um percentual de apenas 26,66 % do número ideal que seria de aproximadamente 127 (cento e vinte e sete) profissionais. No entanto,
cumpre enfatizar que quando se trata de Educação Profissional, uma porcentagem expressiva de professores efetivos não se sustenta
dada a sazonalidade que é própria desse tipo de Educação. Assim, um curso ofertado no Ano de 2017 pode não o ser mais no ano de
2018, e nesse caso o profissional poderia ficar ocioso, comprometendo o interesse público que motivou sua contratação.
Indicador 3 - Em razão do contingenciamento de despesas, não houveram matrículas em Cursos de Educação Profissional à Distância no
ano de m2017.
Indicador 4 - Foram matriculados um total de 6.134 (Seis Mil, Cento e Trinta e Quatro) alunos, sendo 2.635 (Dois Mil, Cento e Trinta e
Cinco) vinculados a Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada ofertados pelas ETES através de Recursos próprios da
Secitec/MT e 3.499 (Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove) vinculados ao PRONATEC, através da Ação do Mediotec.
Indicador 5 - Foram realizadas duas capacitações em Cuiabá, nos períodos de 11 a 12 de abril e 09 a 11 de novembro de 2017,
envolvendo todas as equipes do Pronatec que atuam na SECITEC e nas ETEs., com o objetivo de informar e orientar todas as equipes
das escolas, quanto as propostas institucionais para oferta de turmas do MEDIOTEC, os fluxos de informações e a forma como os
registros escolares seriam realizados. A primeira capacitação teve como foco, a construção colaborativa dos Planos de Curso, assim
como, a inovação nos registros escolares, de forma a possibilitar transparência e otimização de tempo aos gestores e a todos os
envolvidos no programa e nas atividades da escola, e a segunda capacitação, o direcionamento foi realizado na evasão escolar; na
responsabilização dos envolvidos; estratégias metodológicas e avaliativas do processo ensino aprendizagem. Houve também a realização
de capacitação ¿in loco¿, ou seja, no âmbito da dinâmica da escola, a partir de julho de 2017, para fins de implementação do Sistema de
Monitoramento e Gestão de Turmas e Cursos das Escolas Técnicas Estaduais da SECITEC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

2.094.000,00

1.968.602,20

70.843,31

0,00

145

7.109.024,30

6.144.973,70

5.700.143,38

418.822,70

80,18

99,55

161

4.440.214,44

4.440.052,49

4.439.870,89

0,00

99,99

100,00

169

6.617.922,95

6.617.922,95

550.228,80

0,00

8,31

8,31

345

0,00

2.182.897,92

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

17.261.446,83

17.261.446,83

0,00

0,00

100,00

0,00

23.000.000,00

21.056.216,77

0,00

0,00

91,55

18.167.161,69

61.741.293,89

50.976.508,87

489.666,01

280,60

83,22

369
Total

97,30

Execução:
Resultados:
No que se refere aos resultados, apesar do contingenciamento e da anulação do Decreto 188/17, verifica-se que boa parte dos objetivos
foram alcançados uma vez que foram realizadas 6.134 (Seis Mil, Cento e Trinta e quatro) novas matrículas em Cursos Técnicos e de
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, atendendo mais de 50 (cinquenta) municípios mato-grossenses. Além disso, foram
fiscalizadas um total de 24 (vinte e quatro) instituições, distribuídas em 12 (doze) municípios, e executados os processos de avaliação de
todos os Cursos que foram protocolados na Secitec em tempo hábil. Outrossim, 229 (Duzentos e Vinte Nove) profissionais foram
qualificados ,possibilitando a transparência e a otimização de tempo aos gestores e a todos os envolvidos nos programas desenvolvidos
pelas escolas, além do estudo direcionado a evasão escolar; na responsabilização dos envolvidos e estratégias metodológicas e
avaliativas do processo ensino aprendizagem

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Apesar do Contingenciamento dos Recursos e, em especial, em virtude da anulação do Decreto 188, as ações planejadas
pela Secitec, como um todo, foram devidamente executadas. As únicas restrições perpretadas foram em relação à 1) impossibilidade de
realização do Concurso Público, 2) referente às atribuições da Coordenadoria de Fiscalização vez que o número de instituições visitadas e
municípios atendidos, diminuíram se comparado ao ano de 2016 e, 3) tocante às atribuições da Coordenação de Avaliação Institucional
(pesquisa de demanda, auto avaliação e avaliação de egressos), 4) referente a manutenção de Ensino a Distância - Neead MT

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
No ano de 2017, foi criado o MT ENEM, curso intensivo preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares,
destinado a alunos de baixa renda familiar e que cursavam o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas. As aulas começaram no
dia 18 de julho e encerram no dia 04 de novembro, véspera do Enem 2017, atendendo 1,3 mil vagas divididas em 8 polos presenciais ¿
vespertinos e noturnos, além de 3 mil atendimentos na modalidade On-Line, na plataforma digital.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2201-Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Melhorar a gestão dos cursos e das ações das ETE's, por meio de medidas de atualização de projetos políticopedagógicos e das normatizações escolares, implantação da gestão democrática nas ETEs, avaliação
institucional e de efetividade das ações, articulação para ampliação da autonomia administrativa,
Objetivo Específico:
acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos das instituições que compõem o Sistema Estadual de
Educação, desenvolvimento e qualificação de servidores e Informatização e automatização dos processos de
gestão acadêmica da Educação Profissional, tendo em vista a melhoria da qualidade da Educação Profissional
e Tecnológica de Mato Grosso.
Produto:
Medida de melhoria na gestão das ETE´s realizada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Fátima Araujo Barbosa Possamai

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

24,00
Total:

24,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

9,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

24,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

24,00

266,67

Análise da Meta Física:
Foram realizadas capacitações técnicas e pedagógicas, junto a rede de escolas técnicas estaduais da SECITEC, para a equipe gestora,
técnica e corpo docente.
Assim como assessoramento técnico pedagógico à novos diretores e equipes gestoras: ETE de Poxoréo e ETE de Buriti.
Em função da implantação do programa do governo federal para alunos do ensino médio, iniciou-se a discussão e proposição de novo
formato de proposta pedagógica de cursos, com contemplação de propostas institucionais, que foi realizado de forma colaborativa, pela
ferramenta ¿Google Drive¿.
Foi criado um sistema, pautado em planilhas colaborativas, com armazenagem em nuvens, de forma a gerar informações desde a
constituição de uma turma, dada a matricula do aluno, até a emissão de histórico escolar, de demais certificados e diplomas. Da mesma
forma, é possível acompanhar o rendimento dos alunos, as estratégias adotadas pelos docentes, quantidade de alunos em sala e avaliar a
efetividade da oferta de educação profissional nas escolas técnicas estaduais. Estes resultados podem ser encontrados no endereço
https://sites.google.com/a/secitec.mt.gov.br/secitec-seps/
A avaliação institucional foi iniciada com o estudo de demanda realizado para a implantação da ETE de Matupá, utilizando-se a aplicação
de ferramentas junto a comunidade e seus diversos setores econômicos. Tais ferramentas não foram validadas em razão da
descontinuidade das atividades da Coordenadoria de Avaliação Institucional junto à Superintendência de Educação Profissional e
Superior. Além do mais, alguns encaminhamentos foram realizados no primeiro trimestre de 2017, tais como termo de referência site de
currículos dos alunos das ETEs.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

351.920,00

27.620,00

27.180,00

147,00

7,72

98,93

351.920,00

27.620,00

27.180,00

147,00

7,72

98,93

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em razão do contingenciamento e da anulação do Decreto 188/2017, tornou-se impossível o cumprimento de todas as metas previstas
nessa ação, nos termos do PTA. Em razão disso, algumas das metas foram desenvolvidas em outra ação.

Capacidade de Execução - COFD:
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Conforme se verifica na régua de parâmetros, a execução da ação foi considerada ótima, de acordo com a dotação que ficou destinada
para essa ação que fora contingenciada e anulada em razão do Decreto 188/2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Como objetivos alcançado podemos destacar:
1) Foram realizadas capacitações técnicas e pedagógicas, junto a rede de escolas técnicas estaduais da SECITEC, para a equipe gestora,
técnica e corpo docente. Assim como assessoramento técnico pedagógico à novos diretores e equipes gestoras: ETE de Poxoréo e ETE
de Buriti.
2)Em função da implantação do programa do governo federal para alunos do ensino médio, iniciou-se a discussão e proposição de novo
formato de proposta pedagógica de cursos, com contemplação de propostas institucionais, que foi realizado de forma colaborativa, pela
ferramenta ¿Google Drive¿.
3)Foi criado um sistema, pautado em planilhas colaborativas, com armazenagem em nuvens, de forma a gerar informações desde a
constituição de uma turma, dada a matricula do aluno, até a emissão de histórico escolar, de demais certificados e diplomas. Da mesma
forma, é possível acompanhar o rendimento dos alunos, as estratégias adotadas pelos docentes, quantidade de alunos em sala e avaliar a
efetividade da oferta de educação profissional nas escolas técnicas estaduais. Estes resultados podem ser encontrados no endereço
https://sites.google.com/a/secitec.mt.gov.br/secitec-seps/
4)A avaliação institucional foi iniciada com o estudo de demanda realizado para a implantação da ETE de Matupá, utilizando-se a
aplicação de ferramentas junto a comunidade e seus diversos setores econômicos. Tais ferramentas não foram validadas em razão da
descontinuidade das atividades da Coordenadoria de Avaliação Institucional junto à Superintendência de Educação Profissional e
Superior. Além do mais, alguns encaminhamentos foram realizados no primeiro trimestre de 2017, tais como termo de referência site de
currículos dos alunos das ETEs.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

2202-Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial
Continuada-FIC, presenciais e a distância

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ampliar a oferta de cursos profissionais, técnicos, tecnológicos e de formação inicial e continuada, de forma
presencial e a distância, em sintonia com as necessidades regionais, abrangendo todas as microrregiões do
Objetivo Específico:
Estado de Mato Grosso, com vistas à qualificação da mão de obra para o mercado, favorecimento da
empregabilidade da população e promoção da inclusão produtiva.
Produto:
Matrícula em curso de formação inicial continuada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fátima Araujo Barbosa Possamai

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

6.134,00
Total:

6.134,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

6.134,00

Análise da Meta Física:

247

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
613.400,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
613.400,00

Estado de Mato Grosso
As escolas mantiveram a oferta de cursos técnicos e de formação inicial e continuada, com a abertura de vagas, mantendo o atendimento
à população mato-grossense, assim como, estabeleceu a expansão para municípios que ainda não tinha sido contemplados com cursos
de educação profissional pública. Ao todo foram 6134 matriculas, sendo 2.635 (Dois Mil, Cento e Trinta e Cinco) vinculados a Cursos
Técnicos e de Formação Inicial e Continuada ofertados pelas ETES através de Recursos próprios da Secitec/MT e 3.499 (Três Mil,
Quatrocentos e Noventa e Nove) vinculados ao PRONATEC, através da Ação do Mediotec.
Em 2017, os alunos tiveram a oportunidade de participar de eventos que fortaleceram a prática profissional, responsabilidade social,
inovação e empreendedorismo, tais como: Caravana da Transformação, Células Empreendedoras, Semana de Ciência e Tecnologia,
dentre outros eventos.
JUSTIFICATIVA PARA ANÁLISE REALIZADA PELA SEPLAN: Ao realizar o lançamento da Meta Física, foi indicado o número de alunos
matriculados nos Cursos duarante o ano de 2017, ao invés da Meta Física correta, que seria 2 (Dois).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

1.494.000,00

1.368.602,20

70.843,31

0,00

96,17

145

6.066.908,02

4.785.343,70

4.659.910,10

100.404,15

76,81

99,47

169

6.617.922,95

6.617.922,95

550.228,80

0,00

8,31

8,31

345

0,00

1.682.897,92

0,00

0,00

0,00

0,00

369

0,00

23.000.000,00

21.056.216,77

0,00

0,00

91,55

12.684.830,97

37.580.164,57

27.634.957,87

171.247,46

217,86

73,87

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido ao contingenciamento e as anulações do Decreto 188/2017 não foi possível o alcance total das metas propostas para a ação. Faz
-se necessário esclarecer que houve apenas uma pequena porcentagem de utilização da fonte 169 (específica do PRONATEC), devido o
Financeiro ter vindo no exercício de 2016, sendo , em razão disso, as ações executadas com executada com a fonte 369.
Além disso, a Fonte 345 refere-se ao Superavit financeiro concedido pela CGE que foi formalizada através de Decreto pela SEPLAN,
porém não foi validade pela SEFAZ/SEPLAN.

Capacidade de Execução - COFD:
Devido ao contingenciamento e as anulações do Decreto 188/2017 não foi possível o alcance total das metas propostas para a ação. Faz
-se necessário esclarecer que houve apenas uma pequena porcentagem de utilização da fonte 169 (específica do PRONATEC), devido o
Financeiro ter vindo no exercício de 2016, sendo , em razão disso, as ações executadas com executada com a fonte 369.
Além disso, a Fonte 345 refere-se ao Superavit financeiro concedido pela CGE que foi formalizada através de Decreto pela SEPLAN,
porém não foi validade pela SEFAZ/SEPLAN.
Como se verifica, no rol de "outros produtos entregues" houve a implantação do MT Enem 2017: O curso intensivo preparatório para o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares, foi destinado a alunos de baixa renda familiar e que cursavam o terceiro ano do
ensino médio em escolas públicas. As aulas começam no dia 18 de julho e encerram no dia 04 de novembro, véspera do Enem 2017.
Público Alvo: Estudantes de baixa renda familiar e que cursavam o terceiro ano ou finalizaram o ensino médio em escolas públicas.
Atendimentos: 1,3 mil vagas presenciais divididas em 8 polos presenciais ¿ vespertinos e noturnos, além de 3 mil atendimentos na
modalidade On-Line, na plataforma digital.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos da ação foram alcançados vez que, as escolas mantiveram a oferta de cursos técnicos e de formação inicial e continuada,
com a abertura de vagas, mantendo o atendimento à população mato-grossense, assim como, estabeleceu a expansão para municípios
que ainda não tinha sido contemplados com cursos de educação profissional pública. Ao todo foram 6134 matriculas, sendo 2.635 (Dois
Mil, Cento e Trinta e Cinco) vinculados a Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada ofertados pelas ETES através de Recursos
próprios da Secitec/MT e 3.499 (Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove) vinculados ao PRONATEC, através da Ação do Mediotec.
Em 2017, os alunos tiveram a oportunidade de participar de eventos que fortaleceram a prática profissional, responsabilidade social,
inovação e empreendedorismo, tais como: Caravana da Transformação, Células Empreendedoras, Semana de Ciência e Tecnologia,
dentre outros eventos.
Ademais, houve a implantação do MT ENEM que se trata de curso intensivo preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e vestibulares, foi destinado a alunos de baixa renda familiar e que cursavam o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas,
alcançando 1,3 mil alunos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3229-Estruturação física das ETEs

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
2017
Projeto
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Melhorar, construir e manter as estruturas físicas das ETE's tendo em vista o aperfeiçoamento e a ampliação
Objetivo Específico:
do ensino profissional, técnico e tecnológico no Estado de Mato Grosso.
Produto:
Base física das ETE´s estruturada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fátima Araujo Barbosa Possamai

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

9,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

55,56

100,00

Análise da Meta Física:
Em 2017 foram executados os convênios 657143/2009 e700213/2008, monitorados quinzenalmente através do SISTEC/MEC.
Foram executadas as obras de construção das Escolas Técnicas de Água Boa ¿ 62,78%; Primavera do Leste ¿ 66,62%; Campo Verde
33,60%, Sorriso ¿ 41,68%, Matupá ¿ 88,04%, do Convênio 657143/2009. Do Convênio 700213/2008 foram executadas as obras de
construção das Escolas Técnicas de Cuiabá ¿ 82,30%; Cáceres ¿ 84,80% e Juara ¿ 67,34%.
Tudo o que foi suplementado foi executado, o único orçamento que não foi utilizado foi o fonte 345 refere-se ao Superavit financeiro
concedido pela CGE que foi formalizada através de Decreto pela SEPLAN, porém não foi validado pela Sefaz/Seplan.
E a fonte 145 foi anulada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

145

638.096,28

1.332.010,00

1.013.053,28

318.271,55

158,76

99,93

161

4.440.214,44

4.440.052,49

4.439.870,89

0,00

99,99

100,00

345

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

17.261.446,83

17.261.446,83

0,00

0,00

100,00

5.078.310,72

23.533.509,32

22.714.371,00

318.271,55

447,28

97,84

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos foram suplementados por superávit financeiro da fonte de convênio federal ¿361. Sua utilização foi em função da execução
das obras de construção das Escolas Técnicas.
Salienta-se que a Fonte 345 refere-se ao Superavit financeiro concedido pela CGE que foi formalizada através de Decreto pela SEPLAN,
porém não foi validade pela SEFAZ/SEPL

Capacidade de Execução - COFD:
Retomada da obra da Escola Técnica de Sorriso.
Acompanhamento através da parceria com a UNEMAT para fiscalização,
Aporte financeiro da contrapartida na conta, sendo necessário o aporte orçamentário para execução da contrapartida.

Alcance do Objetivo Específico:
As construções das novas Escolas Técnicas estão sendo feitas dentro do prazo previsto, sem nenhum problema, o que permitirá a
ampliação da rede de escolas técnicas e de Cursos a serem ofertados para a população mato-grossense, contribuindo para o
desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional no Estado.
Objetivo alcançado
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Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3230-Fortalecimento da Política e do Sistema Estadual de Educação Profissional e
Superior

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
2017
Projeto
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Fortalecer a política e o Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior.
Medida de fortalecimento do Sistema Estadual de Educação Profissional implementada
Percentual
Fátima Araujo Barbosa Possamai

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Em razão da anulação do Decreto 188/2017, as metas previstas para essa ação deixaram de ser realizadas na sua totalidade. No entanto,
em razão do direcionamento de uma Emenda Parlamentar, foi dado início à implantação de um convênio com o Município de
Rondonópolis para atendimento do Curso de Direito da UNEMAT, nessa cidade.
JUSTIFICATIVA PARA ANÁLISE REALIZADA PELA SEPLAN: O valor do Orçamento de R$ 10.100,00 (Dez Mil e Cem Reais) foi anulado
pelo Decreto 188/2017 e o valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) refere-se a Emenda Parlamentar, o qual foi empenhado para o
Município de Rondonópolis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

145

10.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.100,00

600.000,00

600.000,00

0,00

5.940,59

100,00

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
No que se refere ao fortalecimento das Políticas do Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior, não houve a necessidade de
dispor de aporte financeiro para a realização das tarefas, não havendo, diante disso, gastos a serem contabilizados.

Capacidade de Execução - COFD:
O fortalecimento da política do Sistema Estadual de Ensino Superior se deu através de debates a respeito das possibilidades de
implantação e manutenção do Fórum Permanente da Rede Estadual de Educação Profissional e da Rede Estadual de Educação. Foi
necessário a realização de um trabalho conjunto com o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso , tendo por base o Plano
Estadual de Educação Profissional e Superior

Alcance do Objetivo Específico:
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Para o alcance dos objetivos, organizou-se reuniões com o objetivo de discutir a implantação do Fórum permanente da Rede Estadual de
Educação Profissional da Rede Estadual de Educação Superior e a elaboração, implantação e avaliação do Plano Estadual de Educação
Profissional e Superior.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

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

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
2017
Projeto
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Contribuir para a melhoria da Educação Superior no Estado de Mato Grosso, por meio do aperfeiçoamento e
aplicação da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior.
Curso superior avaliado

Objetivo Específico:
Produto:

Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Fátima Araujo Barbosa Possamai

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Devido a anulação do Decreto 188/2017, essa ação não foi executada na 3231, porém houve execução na Ação 2202.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Apesar da anulação do Decreto 188/2017, as metas desta ação foram realizadas em outra ação, das quais destacamos:
1) foram recebidos 28 Processos de Projeto Pedagógico de Cursos da Educação Superior UNEMAT em 2017.
2) Foram analisados 28 Projetos Pedagógicos de Curso Superior.
3) Foram elaborados 28 Informações Técnicas.
4) Foram constituídas 12 Comissões Verificadora avaliadores dos Cursos Superior do Estado de Mato Grosso.
5) Foram realizadas 12 reuniões com as Comissões para Avaliações dos Cursos superior do Estado de Mato Grosso
6) Foram confeccionadas de 12 Minutas de portarias para publicação
7) Acompanhou-se 12 Comissões de avaliação a fim de reconhecimento para Regulação de 12 cursos da Educação Superior
8) Realizou-se12 visitas ¿in loco¿, junto com a Comissão de Avaliadores, para verificação das condições de ofertas, a fim de buscar
sempre melhor qualidade da oferta do Ensino Superior no Estado de Mato Grosso. Como resultado dessas visitas in loco, foram
elaborados 12 relatórios técnicos relatando as condições de ofertas dos cursos, bem como as situações de infraestrutura dos Campi
verificados e, enviados para o CEE-MT, para conhecimento e deliberações finais.
9) Foram feitas 92 avaliações anual dos servidores efetivos lotados na SECITEC, para fim de progressão nas carreiras.
10) Houve a participação em 12 Reuniões do Fórum Permanente de Apoio a Formação Docente FEPAD/MT.
11) houve participação em 25 Reuniões do Fórum Estadual de Educação ¿ FEE/MT, para as devidas deliberações, e participação na
elaboração do Texto Base para as Conferências Municipal e Estadual, para a Avaliação do Plano Estadual de Educação do Estado de
Mato grosso 2017
12) Houve a Coordenação da II Conferência de Avaliação do Plano Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso FEPAD/MT de 22 a
25 de novembro de 2017. Eixo VI Tema: Os Planos de Educação e Educação Especial Inclusiva.
13)Para implementação no ano de 2017, foi dado inicio de estudos para Revisão e Atualização do Instrumento de Credenciamento e
Renovação de Recredenciamento dos Cursos superior desta Superintendência, porém encontra em Revisão, ainda não concluído.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da anulação do Decreto 188/2017, as metas desta ação foram realizadas em outra ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da anulação do Decreto 188/2017, as metas desta ação foram realizadas em outra ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:

Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Finalístico
Deficiência de acesso da população em geral, e de manutenção no caso da população carente, ao Ensino
Superior gratuito, ao conhecimento científico, tecnológico e cultural por profissionais capacitados que
contribuam para o desenvolvimento regional.
Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à
socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares,
beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do
conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.
Sociedade acadêmica; Sociedade mato-Grossense
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ana Maria di Renzo

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

12,77

15,85

Anual

Percentual

0,13

0,14

Anual

Percentual

0,23

0,26

Anual

Unidade

3,15

3,25

Apurado
2017

Data
Apuração

Número médio de alunos por docente
Fonte: UNEMAT
Número médio de projeto de pesquisa por docente
Fonte: UNEMAT
Número médio de projeto de extensão por docente
Fonte: UNEMAT
Índice de titulação docente
Fonte: UNEMAT

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

13.209.542,12

11.190.998,28

11.134.965,27

0,00

84,29

99,50

240

1.685.498,15

2.115.624,34

1.813.700,00

15.096,22

107,61

86,34

262

14.773.060,09

2.254.912,29

332.531,35

0,00

2,25

14,75

662

0,00

13.355.055,50

6.436.100,70

0,00

0,00

48,19

29.668.100,36

28.916.590,41

19.717.297,32

15.096,22

66,46

68,22

Total

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2206-Ampliação e manutenção da extensão universitária

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ampliar e manter ações de extensão e cultura. Visa implementar as ações de extensão universitária,
Objetivo Específico:
atendendo às demandas da comunidade acadêmicas e externa, considerando as diferentes realidades
socieconômicas, artísticas e culturais do Estado.
Produto:
Projeto institucionalizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Alexandre Goncalves Porto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

222,00
Total:

222,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

200,00

Meta Física Ação Realizada

200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

222,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

111,00

111,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação é medida pelo total de projetos de extensão institucionalizados, segundo a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEC), neste exercício foram 222. Considerando que a previsão era de 200 tivemos um aumento de 11%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

36.000,00

36.000,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

262

2.857.410,26

544.218,35

153.592,56

0,00

5,38

28,22

0,00

2.161.596,59

845.711,34

0,00

0,00

39,12

2.893.410,26

2.741.814,94

999.303,90

1.800,00

34,54

36,47

662

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Na fase de elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) foi alocada nesta ação a quantia de R$ 2.893.410,26, sendo R$ 36.000,00 na
fonte de recursos 240 (Recursos Próprios) com o propósito de adquirir materiais pedagógicos aos cursos de graduação, e R$ 2.857.410,26
na fonte de recursos 262 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta) com a
finalidade de executar quatro convênios: 07/2011 ¿ COPEL/GET-UNEMAT ¿ previsão orçamentária de R$ 553.469,92; 19995/2016 ¿
PROEXT 2016 ¿ previsão orçamentária de R$ 905.738,63; 0270006/2014 ¿ PROEXT 2014 ¿ previsão orçamentária de R$ 1.147.553,64;
e, 782641/2013 ¿ PROEXT 2013 ¿ previsão orçamentária de R$ 250.648,07.
Em referência à execução orçamentária na fonte de recursos 240, embora a Instituição tenha arrecadado parte do recurso previsto a
SEFAZ não o repassou, por isso priorizou-se outras ações. No tocante a fonte de recursos 262, o percentual de execução foi bastante ruim
em razão dos repasses financeiros não terem sido realizados tempestivamente ou meramente não terem ocorridos, prejudicando assim,
sobremaneira o plano de trabalho dos citados convênios.
No início do último quadrimestre vislumbrando que os créditos orçamentários na ação não seriam realizados, a SEPLAN nos consultou
sobre a possibilidade de transpor esse orçamento disponível às outras secretarias e órgãos. Desse modo, foram realizados três créditos
adicionais até o final do exercício, que somados retiraram 81% do valor previsto inicialmente.

Capacidade de Execução - COFD:
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Em relação as fonte de recursos 240 e 262, conforme descrito no indicador anterior, à execução orçamentária nesta ação foi complicada
em função dos repasses financeiros terem sido efetivados muito aquém do planejado.
Ressalta-se que no decorrer do exercício a ação passou a contar com o valor de R$ 2.161.596,59, por meio da apuração do superávit
financeiro de 2016, na fonte de recursos 662 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Administração
Indireta de Exercícios Anteriores), com o propósito de atender os seguintes convênios: PROEXT 2010 - Apoiar as propostas contempladas
pelo Edital nº 05, 023/2011, R$ 197.509,66; PROEXT 2011 -Apoiar as propostas de extensão do Edital nº 04, 008/2012, R$ 213.728,67;
COPEL-GET/UNEMAT, 007/2011, R$ 363.469,92; CRDH ¿ Centro de Referência em Direitos Humanos, 776447/2012, R$ 26.890,26;
PROEXT 2013 - Apoiar as propostas de extensão aprovadas no Edital nº 02, 782641/2013, R$ 223.648,07; e, PROEXT 2015 - Apoiar as
propostas de extensão aprovadas em Edital PROEXT 2015 MEC/SESu, 824074/2015, R$ 1.136.350,01. A execução orçamentária do
convênio COPEL-GET/UNEMAT foi suspensa por determinação da Reitoria, e os demais tiveram problemas em razão de substituições de
coordenadores e alterações no plano de trabalho.

Alcance do Objetivo Específico:
Tendo em vista, que o percentual de execução nos dois indicadores (PPD e COFD) foi considerado altamente deficiente, os objetivos
foram alcançados parcialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

2207-Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas
diferentes modalidades

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender as demandas regionais através da oferta de vagas, possibilitando o ingresso nos cursos de graduação
Objetivo Específico:
da instituição.
Produto:
Vagas ofertadas
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

7.510,00
Total:

7.510,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4.880,00

Meta Física Ação Realizada

4.880,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

7.510,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

153,89

153,89

Análise da Meta Física:
A meta física prevista no Plano de Trabalho Anual (PTA) foi de 4.880 vagas ofertadas alusivas ao SISU 2017/1 e Vestibular 207/2. Porém,
de acordo com os editais foram ofertadas 4.760 vagas, um decréscimo de 6%. Além disso, durante o ano de 2017 foram realizados os
vestibulares da Educação à Distância UAB/DEAD 2017/2 e Parceladas 2017/1, que ofertaram 2.350 e 400 vagas, respectivamente. Ao
todo foram ofertadas 7.510 vagas, representando um acréscimo de 54%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.383.660,00

1.813.786,19

1.813.700,00

4,31

131,08

100,00

1.383.660,00

1.813.786,19

1.813.700,00

4,31

131,08

100,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação foi concebida para realizar o concurso vestibular da Instituição. As atividades desenvolvidas nesta ação são inteiramente
executadas através da fonte de recursos 240 (Recursos Próprios), a origem da receita se dá por meio da arrecadação de valores
referentes às inscrições de candidatos a vagas nos cursos da Universidade. Para esse exercício, durante a elaboração do Plano de
Trabalho Anual (PTA) foi fixada a importância de R$ 1.383.660,00. A quantia alocada demonstrou-se insuficiente por conta da inclusão dos
vestibulares da UAB/DEAD ¿ Ensino a Distância e da Modalidade de Ensino Parceladas. Deste modo, no final do 1º semestre foi
suplementado o valor de R$ 430.126,19.

Capacidade de Execução - COFD:
As tarefas atinentes à seleção e preenchimento de vagas transcorreram regularmente.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta ação foi inteiramente alcançado, visto que com a seleção pelo Sistema SiSU e a realização dos concursos vestibulares a
Instituição possibilitou o preenchimento de vagas nos cursos de graduação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

2208-Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural
Indígena

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do Estado, respeitadas as suas
Objetivo Específico:
peculiaridades.
Produto:
Curso ofertado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista foi cumprida satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

50.000,00

7.010,00

7.010,00

0,00

14,02

100,00

662

0,00

374.056,67

326.535,63

0,00

0,00

87,30

50.000,00

381.066,67

333.545,63

0,00

667,09

87,53

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi alocado nesta ação o valor de R$ 50.000,00 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) com o propósito de atender
despesas relativas a diárias e materiais de consumo à Direção do Programa de Educação Indígena. No entanto, parte dessas despesas foi
executada na ação 2007 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais) na Unidade Gestora 12 ¿ Programa de Graduação para
Educação Indígena.
Oportunamente, convêm salientar, que o 3º Indígena da Instituição é praticamente todo executado por meio de termo de cooperação
firmado com a SEDUC (Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer). Segue abaixo as ações realizadas no exercício de 2017:
2017/1 - Etapa de Estudos Presenciais
a) II Etapa de Estudos Presenciais do Curso de Licenciatura em Pedagogia Intercultural, Turma 2016/2, realizada de 03 a 29 de julho de
2017 ¿ 60 alunos atendidos;
b) II Etapa de Estudos Presenciais do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena,
Turma 2016/2, realizada de 03 a 29 de julho de 2017 ¿ 60 alunos atendidos;
Eventos
I Congresso de Línguas Indígenas de Mato Grosso ¿ realizado de 28 a 30 de julho, em Barra do Bugres-MT (com 390 participantes).
II Jornada dos Povos do Brasil: Educação, Território e Identidades ¿ realizada de 28 a 30 de julho em Barra do Bugres-MT (com 390
participantes).
2017/1 - Etapa de Estudos Cooperados ¿ Intermediárias
Pólo I ¿ Aldeia Tapi'itãwa ¿ TI Urubu Branco ¿ (10 alunos atendidos).
Pólo II ¿ Aldeia Munduruku ¿ TI Apiaka/Munduruku. (34 alunos atendidos). Pólo III ¿ Aldeia Santana ¿ TI Baikari (28 alunos atendidos).
Pólo IV ¿ Aldeia Diauarum ¿ Xingu (não foi possível atender).
Pólo V ¿ Aldeia Marãiwatsédé ¿ Xavante (não foi possível atender).

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação à fonte de recursos 100, conforme descrito no indicador antecedente, parte das despesas foram executadas na ação 2007. No
último trimestre do exercício, os valores não utilizados foram remanejados para atender outras ações da Instituição.
No tocante a fonte de recursos 662 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta
de Exercícios Anteriores), foi incluso o valor de R$ 374.056,57 para atendimento dos convênios PROLIND Formação de Professores
Indígenas, 400152/2010, R$ 70.107,99; e, PIBID Diversidade UNEMAT ¿ Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para a
Diversidade, 807226/2014, R$ 303.948,68. Esses convênios não foram executados neste exercício, e os valores empenhados são
referente à devolução de saldos financeiros dos convênios 004/201 ¿ Indígena à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior ¿ CAPES e Convênio 07/2011 SIAFI 668109/2011 ¿ PARFOR.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que o objetivo específico desta ação é proporcionar a manutenção da Coordenação do Programa Indígena, assevera-se
que foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à
Objetivo Específico:
distância, turmas fora de sede e o Programa Parceladas.
Produto:
Curso ofertado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
10,00

100,00

10,00

100,00

10,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi fixada na quantidade de cursos ofertados nas diferentes modalidades de ensino. Para 2017, a previsão no
Plano de Trabalho Anual (PTA) era de executar 10 cursos na modalidade Parceladas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.494.624,74

674.722,85

634.722,85

0,00

42,47

262

2.667.409,97

1.236.022,26

56.365,92

0,00

2,11

4,56

662

0,00

2.442.748,02

2.380.224,07

0,00

0,00

97,44

4.162.034,71

4.353.493,13

3.071.312,84

0,00

73,79

70,55

Total

94,07

Capacidade de Planejamento - PPD:
Está ação é vinculada a Pró-Reitoria de Graduação (PROEG) e têm por finalidade executar as atividades das modalidades de ensino de
graduação diferenciadas, quais sejam: Parceladas, (PARFOR) Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, Turmas
Fora de Sede e Educação a Distância (EAD).
Durante o processo de elaboração do PTA (Plano de Trabalho Anual) reservamos nesta ação a cifra de R$ 4.162.034,71, sendo R$ R$
1.494.624,74 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) com o propósito de atender os convênios da modalidade de
ensino parceladas firmados entre a UNEMAT, a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) e as Prefeituras de
Campos de Júlio, Mirassol do Oeste, Nova Lacerda, Rio Branco, São José dos IV Marcos, Araputanga, Cáceres e Matupá, e R$
2.667.409,97 na fonte de recursos 262 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Administração
Indireta) para executar os seguintes convênios e valores: convênio 07/2011 PARFOR/PARCELADAS ¿ R$ 321.883,56; convênio
782324/2013 - UAB-Oferta dos Cursos do PNAP ¿ R$ 879.145,39; e Executar Convênio 782815/2013 - UAB-Oferta dos cursos do PNAP
UAB na UNEMAT ¿ R$ 1.466.381,02.
A execução orçamentária na fonte de recursos 100 não alcançou nem 50% do previsto em razão da suspensão dos repasses financeiros a
FAESPE. Em relação à fonte de recursos 262, as atividades pedagógicas dos cursos do Programa PARFOR somente iniciaram em julho, e
os demais convênios previstos nesta ação não foram executados por falta de repasses financeiros. Com a não execução orçamentária
foram realizados créditos adicionais a partir de setembro anulando valores para atendimento a outras secretarias.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação as fonte de recursos 100 e 262, conforme descrito no indicador anterior, à execução orçamentária nesta ação foi complicada
em função dos repasses financeiros terem sido efetivados muito aquém do planejado.
Sobre a fonte de recursos 662 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta de
Exercícios Anteriores), foi incorporado o montante de R$ 2.442.748,02, por meio da apuração de superávit financeiro de 2017, com a
finalidade de atender Nesta ação são implementados os seguintes convênios: PARFOR PARCELADAS, 07/2011, R$ 209.483,56; UAB Oferta dos Cursos do PNAP e Ciências Biológicas e Custeio do Núcleo UAB na UNEMAT, 782324/2013, R$ 986.883,44; UAB - Oferta dos
Cursos PNAP, Ciências Biológicas, Física e Custeio do Núcleo UAB na UNEMAT, 782815/2013, R$ 1.246.381,02. A execução na fonte de
recursos 662 atingiu 97% do previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos estipulados pela ação foram cumpridos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Implantar e manter cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.
Curso de pós ofertado
Unidade
Ana Maria di Renzo
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física estabelecida nesta ação foi cumprida fielmente, visto que, os 20 cursos de pós-graduação, sendo 15 mestrados e 05
doutorados, foram mantidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

475.000,00

450.697,26

437.097,26

0,00

92,02

240

54.000,00

54.000,00

0,00

2.700,00

0,00

0,00

262

601.100,65

30.587,54

27.034,08

0,00

4,50

88,38

0,00

314.665,97

312.103,24

0,00

0,00

99,19

1.130.100,65

849.950,77

776.234,58

2.700,00

68,69

91,62

662

Total

96,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
Na fase de elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) foi alocada nesta ação a quantia de R$ 1.1130.100,65, sendo R$ 475.000,00 na
fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) e R$ 54.000,00 na fonte de recursos 240 (Recursos Próprios), ambas com a
finalidade de atender a manutenção dos 15 mestrados e 04 doutorados institucionais, e R$ 601.100,65 para viabilizar a execução do
convênio 010328/2016 ¿ Mestrado Profissional em Letras.
Em relação à fonte de recursos 100, ainda no exercício de 2016, porém, após o fechamento da LOA/PTA a Instituição firmou contrato
administrativo com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos ¿ UNISINOS, a fim de ofertar turma especial de Doutorado Interinstitucional
em Ciências Contábeis com previsão total de R$ 1.170.000,00, e desembolso de R$ 390.000 para o exercício de 2017. Desta maneira,
essa despesa teve de ser adequada ao longo do ano, acarretando a diminuição dos recursos previstos aos mestrados e doutorados
institucionais na ação, bem como a utilização da ação 2007 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais) para arcar com algumas
despesas, como passagens aéreas e terrestres de docentes pertencentes ao quadro da pós-graduação.
No tocante à fonte de recursos 240, embora a Instituição tenha arrecadado parte do recurso previsto a SEFAZ não o disponibilizou, por
isso priorizou-se outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme exposto no indicador anterior, a execução orçamentária na fonte de recursos 100 teve que sofrer adequações de objeto,
entretanto, após as alterações a execução transcorreu normalmente. Sobre a fonte de recursos 240, não houve execução orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:
Assegura-se que o objetivo específico desta ação, que é manter os cursos de mestrado e doutorado em pleno funcionamento, foi atingido
totalmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2212-Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda.
Auxílio Concedido
Unidade
Anderson M. do Amaral

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.224,00
Total:

1.224,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.240,00

Meta Física Ação Realizada

1.240,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.224,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

98,71

98,71

Análise da Meta Física:
A meta física estabelecida no Plano de Trabalho Anual (PTA) foi de disponibilizar 1240 auxílios aos acadêmicos da Instituição, distribuídos
da seguinte maneira: 500 com moradia; 500 com alimentação; e, 240 para participação em eventos científicos. Ao final do exercício foram
disponibilizados 1224 auxílios, sendo 499 moradia e 541 alimentação, por meio dos editais 001 e 009/2017/PRAE e 184 para participação
em eventos científicos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.828.000,00

1.823.929,50

1.823.122,29

0,00

99,73

99,96

662

0,00

2.804.615,06

1.125.992,13

0,00

0,00

40,15

1.828.000,00

4.628.544,56

2.949.114,42

0,00

161,33

63,72

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Durante a elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA) foi assegurado nesta ação à quantia de R$ 1.828.000,00 na fonte de recursos
100 (Recursos Ordinários do Tesouro) com o propósito de atender alunos, por meio de auxílios moradia e alimentação, que comprovem
viver em situação de vulnerabilidade econômica e que residam fora do domicílio de seus pais, tutores ou equivalentes. Além disso,
também é oferecido nesta ação auxílio financeiro a estudantes para viabilizar a participação em eventos técnico-científicos.
Ao longo do exercício, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) lançou dois editais, um em cada semestre letivo, que somados
ofertaram 1294 auxílios entre moradia e alimentação. Destes, 1040 foram preenchidos. Em relação aos auxílios financeiros para
publicação em eventos foram concedidos 184. Outra importante atividade executada nesta ação é o contrato de prestação de serviço de
seguro de vida que contempla todos os alunos matriculados nos cursos regulares de graduação.
No último quadrimestre foram realizados créditos adicionais para remanejar orçamento à outras ações da Instituição.

Capacidade de Execução - COFD:
No tocante à fonte de recursos 100 não tivemos problemas relevantes de execução orçamentária.
Salientamos que no decorrer do exercício a ação recebeu a quantia de R$ 2.804.615,06, por meio da apuração do superávit financeiro de
2016, na fonte de recurso 662 (recursos de convênios com outra esfera de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta de
Exercícios Anteriores), com o propósito de atender os convênios abaixo relacionados: Convênio 791877/2013 ¿ PNAEST e Convênio
813054/2014 ¿ PNAEST, frisamos que ambos possuem o mesmo objetivo contemplar ações previstas na Portaria Normativa nº 25 de
2010, buscando soluções para os problemas e a melhoria da ambiência da instituição que respondam aos anseios da comunidade
estudantil da UNEMAT. A proposta baseia-se em questões levantadas pela comunidade estudantil em reuniões nos campi pela PRAE e
nos relatórios de avaliação institucional. Sobre a execução, alertamos que em virtude de alterações e ajustes no plano de trabalho, bem
como pelo atraso para autorização por parte da concedente, a execução orçamentária ficou prejudicada, não havendo tempo hábil para
ser executado na totalidade como previsto na dotação inicial.

Alcance do Objetivo Específico:
Afirmamos que o objetivo desta ação, que é proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda, foi
cumprido em relação às atividades idealizadas, ou seja, os editais foram abertos e alunos atendidos, apenas a quantidade disponibilizada
que acabou sendo um pouco menor.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2213-Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de cultura e extensão
Objetivo Específico:
universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte, tutoria e demais direcionadas aos acadêmicos da
instituição.
Produto:
Bolsa ofertada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

273,00
Total:

273,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

250,00

Meta Física Ação Realizada

250,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

273,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

109,20

109,20

Análise da Meta Física:
A meta física prevista foi de ofertar 236 bolsas nas modalidades existentes, ao final do exercício foram preenchidas 273 bolsas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.198.800,00

1.229.430,17

1.227.804,37

0,00

102,42

99,87

1.198.800,00

1.229.430,17

1.227.804,37

0,00

102,42

99,87

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação no momento de elaboração do PTA (Plano de Trabalho Anual) recebeu a quantia de R$ 1.198.800,00 para atender o total de
236 bolsas oferecidas nas seguintes modalidades: FOCCO vinculada a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) ¿ quantidade de
bolsas oferecidas 90 ¿ valor previsto R$ 432.000,00; Iniciação Científica vinculada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
- quantidade de bolsas oferecidas 50 ¿ valor previsto R$ 240.000,00; e, Extensão, Cultura, e Cultura (Projeto Sinfonia) vinculadas a PróReitoria de Extensão e Cultura (PROEC) - quantidade de bolsas oferecidas 96 ¿ valor previsto R$ 526.800,00.
Ao longo do exercício, a Reitoria permitiu que algumas modalidades aumentassem a quantidade de bolsas ofertadas, isso fez com que
fosse necessário realizar crédito adicional suplementando a ação em R$ 120.000,00. No entanto, a ação no final do exercício também foi
alvo de anulações em razão de vários acadêmicos solicitarem o desligamento da bolsa concedida antes do prazo final, resultando numa
economia de orçamento. Por isso, o aumento de apenas 2,42% em relação à dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação a esse indicador, a execução processou-se tranquilamente.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que o objetivo específico desta ação é atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de
cultura e extensão universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte e demais direcionadas aos acadêmicos da instituição,
asseguramos que foi integralmente contemplado.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promover a manutenção dos cursos de graduação de oferta regular que se encontram em funcionamento em
Objetivo Específico:
todos os campi universitários, considerada a sua manutenção pedagógica, administrativa e sua infraestrutura.
Produto:
Curso mantido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

109,00
Total:

109,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

115,00

Meta Física Ação Realizada

109,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

109,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

94,78

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação é quantidade de cursos mantidos nos diversos Câmpus Universitários da Instituição. Partindo deste pressuposto,
podemos afirmar que a meta física foi atendida, embora a execução tenha sido afetada pelos motivos expostos nos indicadores de PPD e
COFD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

7.786.237,38

6.343.878,72

6.343.878,72

0,00

81,48

240

211.838,15

211.838,15

0,00

10.591,91

0,00

0,00

262

8.432.927,28

444.084,14

95.538,79

0,00

1,13

21,51

0,00

4.865.655,98

1.355.131,14

0,00

0,00

27,85

16.431.002,81

11.865.456,99

7.794.548,65

10.591,91

47,44

65,75

662

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Na elaboração do PTA foi destinado o montante de R$ 16.431.002,81, divididos da seguinte maneira: R$ 7.786.237,38 na fonte de
recursos 100; R$ 211.838,15 na fonte de recursos 240; e, R$ 8.432.927,28 na fonte de recursos 262.
Enfatiza-se que R$ 2.858.237,38 que compõem o orçamento da fonte de recursos 100 são oriundos das emendas parlamentares: número
170, no valor de R$ 158.237,38, com o objeto de promover e fomentar cursos, oficinas, congressos e workshop aos estudantes
universitários com vistas à ampliação de conhecimento através de atividades extracurriculares; número 171, no valor de R$ 1.500.000,00,
com o objeto de Ampliar e reformar a extensão universitária no campus na região centro norte- XII; número 289, no valor de 200.000,00,
com o objeto de construir salas de aulas na região oeste, no Campus de Lacerda; e, número 342, no valor de R$ 1.000.000,00, com o
objeto de construir e reformar imóvel universitário no município de Sinop.
A quantia empenhada na fonte de recursos 100 foi de R$ 6.343.878,72, atingindo 81,5% da dotação inicialmente prevista. Importante
ressaltar, que a quantia executada neste ano suplanta o valor empenhado nos últimos três exercícios somados. A seguir, passaremos a
citar os principais investimentos que foram executados ou estão em execução:
Campus de Nova Xavantina ¿ empenho de termo aditivo nº001 ao Contrato 056/2015 - UNEMAT, de acréscimo/ incremento de serviços
solicitados, cujo objeto é a contratação de Empresa para construção do Centro de Pesquisa, referente ao termo de cooperação 001/2012
FAPEMAT, valor de R$ 106.489,55. Campus de Cáceres - empenho do 1o Aditivo ao Contrato 048/2016 UNEMAT, cujo objeto é a
contratação de empresa de engenharia de Área Civil, para execução dos serviços de Construção dos Centros de Comunicação e
Popularização da Pesquisa da Pós Graduação na UNEMAT, no município de Cáceres, referente ao Convênio 01.11.0158-00 FINEP, para
atender a demanda dos Programas de Pós Graduação Stricto Sensu em desenvolvimento, no valor de R$ 73.324,26. Empenho referente
ao Aditivo ao Contrato 030/2017, cujo objeto é a execução dos serviços de construção do Herbário do Pantanal - HPAN na Cidade
Universitária, no valor de R$ 78.630,43. Campus de Pontes e Lacerda ¿ empenho referente a contratação de empresa para execução de
serviços de construção de bloco de 2 salas de aula para atender a demanda do Câmpus Universitário de Pontes e Lacerda, no valor de R$
199.235,01 (Emenda Parlamentar). Campus de Tangará da Serra - empenho do aditivo 001 ao contrato 084/2016 - construção do Centro
Integrado Cerrado de Pesquisa da UNEMAT, Convênios 01.12.0297.00 - FINEP e 01.16.0024.00 ¿ FINEP, no valor de R$ 331.449,22.
Empenho referente à seleção de empresa de engenharia - área civil, para a execução dos serviços de construção de salas de aulas e
laboratórios em alvenaria, a fim de atender a demanda do Curso de Engenharia Civil, no valor de R$ 300.000,00. Empenho complementar
referente à execução dos serviços de construção de salas de aulas e laboratórios em alvenaria para atender a demanda do Curso de
Engenharia Civil no Campus Universitário de Tangará da Serra, no valor de R$ 226.306,83. Empenho do 1o Aditivo ao Contrato 047/2016
UNEMAT, cujo objeto é a execução dos serviços de Construção dos Centros de Comunicação e Popularização da Pesquisa da Pós
Graduação na UNEMAT, referente ao Convênio 01.11.0158-00 FINEP, para atender a demanda dos Programas de Pós Graduação Stricto
Sensu em desenvolvimento, no valor de R$ 69.799,98.
Campus de Nova Mutum - confecção da nota de empenho para contratação de empresa de engenharia - área elétrica, para execução dos
serviços de adequação das instalações elétricas com posto de transformação 300 kva, no Campus Universitário de Nova Mutum da
Universidade do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 386.033.38 (Recurso de Emenda Parlamentar). Campus de Diamantino ¿
empenho referente a contratação de empresa de Engenharia - área Civil, para execução de obra de reforma e ampliação do Centro
Experimental e Tecnológico - CET, do Campus Universitário de Sinop. R$ 1.273.317,69.
Empenho referente à contratação de empresa para fornecimento dos produtos de tecnologia da informação (desktop tipo 2), decorrente da
adesão a Ata Carona a Ata de Registro de Preços, Pregão 04/2016 SRP, no valor de R$ R$ 377.475,00. Empenho alusivo à aquisição de
materiais permanentes para estruturação do Laboratório de Habilidades Cirúrgicas do Curso de Medicina e dos Laboratórios do Curso de
Enfermagem do Campus Universitário de Cáceres, Diamantino e Tangará da Serra, no valor de R$ 658.148,64.
Em referência à execução orçamentária na fonte de recursos 240, embora a Instituição tenha arrecadado parte do recurso previsto a
SEFAZ não o repassou, por isso priorizou-se outras ações.
No tocante à fonte de recursos 262, a execução orçamentária praticamente não aconteceu em virtude dos repasses financeiros não terem
sido realizados tempestivamente ou não terem ocorridos.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação às fontes de recursos 240 e 262, conforme descrito no indicador anterior, à execução orçamentária nesta ação restou bastante
prejudicada em função dos repasses financeiros terem sido efetivados.
No início do último quadrimestre vislumbrando que os créditos orçamentários da fonte de recursos 262 na ação não seriam realizados, a
SEPLAN nos consultou sobre a possibilidade de transpor esse orçamento disponível às outras secretarias e órgãos. Desse modo, foram
realizados cinco créditos adicionais até o final do exercício, que somados retiraram 94,73% do valor previsto inicialmente.
Sobre a fonte de recursos 100, a ação recebeu o valor de R$ 449.877,24 por meio de emendas parlamentares, com o propósito de atender
os cursos de Medicina em Cáceres e Computação em Cáceres e Alto Araguaia, as cifras foram R$ 320.877,24, R$ 49.000,00 e R$
80.000,00, respectivamente.

Alcance do Objetivo Específico:
Tendo em vista, que o produto desta ação é possibilitar o pleno funcionamento dos cursos regulares de graduação em todos os Câmpus
Universitários, destacamos que o objetivo foi atendido a contento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2215-Qualificação do quadro funcional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Viabilizar a aplicação de cursos de capacitação e de contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para
Objetivo Específico:
professores e técnicos, visando a qualificação do quadro funcional.
Produto:
Servidor capacitado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

43,00
Total:

43,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

12,00

Meta Física Ação Realizada

43,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

43,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

358,33

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física inicialmente estabelecida foi de conceder aproximadamente 20 bolsas de qualificação profissional aos Profissionais Técnicos
da Educação Superior (PTES) afastados em nível de mestrado e doutorado. Ao final do exercício, 28 PTES foram contemplados, sendo 17
em nível de mestrado e 11 em nível de doutorado. Além disso, neste ano também foram oportunizadas 15 bolsas a docentes, perfazendo
um total de 43 servidores atendidos, e representando um aumento de 120%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

237.000,00

586.744,88

586.744,88

0,00

247,57

662

0,00

181.899,33

0,00

0,00

0,00

0,00

237.000,00

768.644,21

586.744,88

0,00

247,57

76,34

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação tem como objetivo auxiliar financeiramente os PTES que se afastam para qualificação profissional. A priori a dotação
orçamentária reservada na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) pretendia atender aproximadamente 20 PTES, entre
afastamentos para cursar mestrado e doutorado. Esse número foi suplantado em 40%, abrangendo um total de 28 técnicos. Esse aumento
já demandaria acrescer créditos orçamentários a ação. Porém, durante o exercício a Reitoria definiu também que concederia 16 bolsas a
docentes. Deste modo, justifica-se o aumento em cerca de 150% em relação à dotação inicial. Foram realizados dois créditos
orçamentários por remanejamento interno a partir do início do 2º semestre.
No decorrer do exercício foi incorporada na fonte de recursos 662 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs
firmados pela Administração Indireta - Exercícios Anteriores), a quantia de R$ 181.899,33 a fim de atender o convênio 771800/2012 ¿
Capacitação de Equipe de Servidores. No entanto, a execução não ocorreu, visto que as atividades foram suspensas em razão de ação
judicial entre os convenentes.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação à fonte de recursos 100, não tivemos problemas para viabilizar a execução orçamentária depois dos ajustes necessários que
foram expostos no indicador antecedente.

Alcance do Objetivo Específico:
No que tange a fonte de recursos 100, o objetivo foi cumprido satisfatoriamente. Tratando-se da fonte de recursos 662, os objetivos não
foram cumpridos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2216-Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Realizar ações de incentivo aos projetos de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica nos diversos
campos de saberes para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.

Objetivo Específico:
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Produto:
Projeto institucionalizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Rodrigo Bruno Zanin

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atendida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

89.880,00

74.584,90

74.584,90

0,00

82,98

100,00

662

0,00

209.817,88

90.403,15

0,00

0,00

43,09

89.880,00

284.402,78

164.988,05

0,00

183,56

58,01

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Essa é uma das três ações (PAOES) vinculadas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). Neste exercício a ação 2216 foi
formulada para viabilizar atividades de pesquisa, principalmente a manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). O valor orçado
inicialmente na fonte de recursos 100 ¿ Recursos Ordinários do Tesouro demonstrou-se suficiente ao longo do exercício, atingindo 83% do
previsto.
Ao final do exercício valores previstos nesta ação foram remanejados com o intuito de atender a ação 2007 (Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais).

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando que a ação foi levemente superestimada, isto é, ao longo do ano tivemos mais orçamento que demandas, a execução
orçamentária desenrolou-se muito tranquila, e, como frisado no item anterior, foi realizado crédito adicional transferindo o saldo disponível
a outras ações (PAOE´s).
Em relação à fonte de recursos 662 ¿ Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta
¿ Exercícios Anteriores, foi incorporado ao longo do ano, proveniente de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, a quantia de
R$ 209.817,88 referente ao convênio 824066/2015 - REDE CEDES ¿ A estruturação e o funcionamento do Centro de Desenvolvimento de
Pesquisa em políticas de Esporte e de Lazer da Rede CEDES do Estado de Mato Grosso. Entretanto, a execução alcançou apenas 43%
do previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta PAOE idealizado no PTA é manter o Núcleo de Inovação Tecnológica funcionando plenamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2489-Manutenção do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver e consolidar linhas de pesquisa e extensão no campo de Direitos Humanos.
Linhas de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos consolidadas
Unidade
Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não há meta física a ser analisada, vez que a ação não foi executada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262

214.211,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264.211,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Na formulação do Plano de Trabalho Anual (PTA) foi alocado nesta ação o valor de R$ 264.211,93, sendo R$ 50.000,00 oriundos da fonte
de recursos 100 ¿ Recursos Ordinários do Tesouro e R$ 214.211,93 da fonte de recursos 262 - Recursos de Convênios com Outra Esfera
de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta referente ao convenio n 776447/2012 - CRDH - Centro de Referencia em
Direitos Humanos. Entretanto, o recurso financeiro do convênio não foi repassado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República.

Capacidade de Execução - COFD:
Tendo em vista que ação não foi implementada, a avaliação deste indicador fica totalmente inviável.

Alcance do Objetivo Específico:
Tendo em vista que a ação não foi implementada, a avaliação do alcance do objetivo específico fica totalmente prejudicada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
011-Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica.
398-Pró-escola - Educando para Transformar
Finalístico
Baixa qualidade da Educação Básica e baixa escolaridade da população de Jovens e Adultos
Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da
população de jovens e adultos.
Crianças e jovens entre 4 e 17 anos para o ensino básico e de 15 anos ou mais para a EJA.
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Jane Sifuentes Machado

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

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

62,50

64,00

73,91

30/01/2018

Outros

Percentual

5,20

5,35

5,70

30/10/2016

Outros

Percentual

4,60

4,80

4,60

30/10/2016

Outros

Percentual

3,10

4,20

3,20

30/10/2016

Outros

Percentual

22,00

29,30

23,70

30/12/2016

Outros

Percentual

7,00

8,50

4,90

30/12/2016

Fonte: IBGE
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos
anos iniciais do ensino fundamental
Fonte: MEC
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos
anos finais do ensino fundamental
Fonte: Saeb e Censo Escolar
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no
ensino médio
Fonte: MEC
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua
Portuguesa na 3ª série do ensino médio
Fonte: INEP
Percentual de alunos com aprendizado adequado em
Matemática no 3º ano do ensino médio
Fonte: INEP

Análise de Indicadores do Programa:
*** Os bons resultados apresentados no Indicador 6, "Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com formação completa em nível
fundamental" são decorrentes de um esforço concentrado dos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAS e das Escolas da rede
estadual que atuam com a Educação de Jovens e Adultos - EJA a fim de fornecer ensino de qualidade à população de Jovens e adultos do
estado de MT que, pelos mais variados motivos não puderam acessá-lo na idade certa.
>> Os dados relativos ao IDEB / 2017 só estarão disponíveis no mês de outubro / 2018, sendo assim, está sendo repetido o valor relativo à
2016. Ressalte-se que a produção e disponibilização deste dado é de responsabilidade do MEC. A equipe técnica e de gestão da SEDUC,
contudo, entende que vamos demonstrar resultados mais satisfatórios na próxima edição do IDEB em decorrência dos Ações / Projetos
que estão sendo implementados desde de 2016 com o objetivo de melhorar a qualidade da educação, principalmente, no ensino médio.
>> Os dados do IDEB anos iniciais, finais e ensino médio lançados são relativos à Rede Total (Escolas Públicas e Privadas) e não apenas
da Rede Estadual.
>> Os números da rede estadual são: Anos iniciais 5,6 (cinco vírgula seis), anos finais 4,6 (quatro vírgula seis) e ensino médio 3,2 (três
vírgula dois). Como se verifica no caso do ensino médio, o IDEB da Rede total e Rede estadual é o mesmo.
>> Com relação ao indicador 6 - "Percentual de pessoas de 15 ou mais com formação completa em nível fundamental de ensino", é
importante ressaltar que houveram adequações na memória de cálculo. Sendo assim, para 2017, a base de dados usada para encontrar o
resultado relativo ao indicador "Percentual de pessoas de 15 ou mais com formação completa em nível fundamental de ensino" foi: PNAD
contínua / IBGE, Tabela Suplemento da Educação. Memória de cálculo: (1) Classe de alfabetização, EJA, ensino fundamental e educação
de jovens e adultos do ensino fundamental ou equivalente + (2) Ensino fundamental ou equivalente. Somadas 1+2 =>1.860.322 pessoas.
Dividido pelo total da população mato-grossense com 15 anos ou mais de idade: 1.860.322 / 2.517.000 => 73,91%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

32.382.647,80

26.208.523,30

23.066.220,67

0,00

71,23

88,01

110

103.139.532,81

103.139.532,81

90.667.039,24

0,00

87,91

87,91

120

208.069.268,54

230.762.807,35

226.168.512,43

0,00

108,70

98,01

122

7.160.887,19

9.161.961,27

2.001.074,08

0,00

27,94

21,84

131

0,00

18.525.721,30

18.525.710,33

0,00

0,00

100,00

161

28.692.608,95

17.772.707,62

12.586.482,89

0,00

43,87

70,82

169

34.932.463,60

36.956.887,56

34.162.714,16

0,00

97,80

92,44

240

313.280,77

313.280,77

70.905,89

15.136,94

22,63

23,78

361

0,00

8.722.967,18

3.669.834,90

0,00

0,00

42,07

369

0,00

8.279.437,58

5.556.395,00

0,00

0,00

67,11

414.690.689,66

459.843.826,74

416.474.889,59

15.136,94

100,43

90,57

Total

Execução:
>>> Durante o processo de execução orçamentária foi empenhado 100% do Orçamento Inicial destinado ao programa Pró-escola,
portanto, executou-se pouco mais do que havia planejado.
>>> Contudo, no que se refere ao Orçamento Final, o empenho chegou à 90%. As principais causas da não execução foram:
>> Frustração de receitas na fonte 161 (receitas de convênios) em mais de 10 milhões de reais.
>> Não execução de créditos adicionais da fonte 361 (convênios federais anteriores a 2016) nas Ações 2217, 2218, 2220, entre outras, por
motivos, tais como: Necessidade de revisão do plano de trabalho; Demora no processo Licitatório; Tempo disponível para execução não foi
suficiente (caso de Obras de engenharia).
>> Também na fonte 122 - FUNDEB, não foi possível empenhar todo o recurso disponibilizado para o programa, contudo, as liquidações
devem ser feitas no inicio do exercício 2018, executadas ainda no primeiro trimestre.
>> Ressalte-se aqui que a receita do FUNDEB no mês de dezembro/2017 foi significativamente superior às receitas nos meses anteriores,
o que dificultou a execução.

Resultados:
>>>> O programa Pró-Escolas segue com o firme propósito de alcançar seu objetivo estratégico que é o de Melhorar a Qualidade da
Educação Básica na rede estadual de ensino.
>>>> A qualidade da educação é a uma meta que se destaca entre tantas estabelecidas pelo Governo e resulta do entendimento de que o
Desenvolvimento Global, o Sucesso Pessoal e Profissional da pessoa humana e da sociedade não pode ser alcançado sem o
conhecimento.
>>>> O acesso à Educação de qualidade é um direito constitucional de todo cidadão e a SEDUC é um dos órgãos responsáveis pela sua
disponibilização.
>>>> Todas as Ações (Projetos / Atividades) implantados e/ou implementados no âmbito do Pró-Escola foram alinhados para impactar o
problema "baixa qualidade da Educação no estado de MT", principalmente no que se refere ao baixo IDEB no ensino médio.
>>> Compõe o escopo das Ações do Pró-Escola, Projetos e Atividades elaborados para atuar em cima dos problemas de: Infrequência,
Evasão, Baixa Proficiência, entre outros.
>>> Projetos / Atividades tais como: Escola Plena; Ampliação das Escola das Militares; Melhoria da Infraestrutura Escolar das escolas;
Avalia - MT; Nivelamento de Aprendizagem; Cadernos Pedagógicos; Pró-Formação; Escola Digital; Mira aplicativo; Integridade e
Qualidade de Vida; Núcleo de Saúde e Segurança na Educação, entre outros, foram e continuarão sendo implementados com a finalidade
de melhorar a qualidade da educação.
*** Desde 2015, para melhorar a estrutura das escolas entregou-se: 43 (quarenta e três) novas escolas; 26 Quadras; 72 Escolas forma
reformadas; 151 Escolas receberam tinta para revitalização; 02 CEFAPROS construídos; 143 Postos de Transformação instalados; 144
escolas receberam verbas emergenciais, entre outras intervenções de melhoria.
*** 04 Escolas Militar Tiradentes foram inauguradas, pois, apresentam menor índice de infrequência, evasão, reprovação e melhor
proficiência;
*** 15 Escolas em Tempo Integral foram inauguradas (inclui-se a Escola Estadual Gov. José Fragelli / instalada no Arena Pantanal), pois,
também apresentam menor infrequência, evasão, reprovação e melhor proficiência;
*** Foi feito concurso público para 5.748 servidores, sendo: 3.324 Professores, 928 Técnicos Administrativos e 1.496 Apoio Administrativo,
sem despesas diretas para a secretaria;
*** 06 cadernos pedagógicos foram elaborados e disponibilizados no site da secretaria como material de apoio pedagógico aos
professores e aos alunos das 763 escolas estaduais;
*** Mais de 5.100, alunos do ensino médio receberam aulas de redação e aulas preparatórias para o ENEM;
*** Elaborou-se o Manual de Gestão Escolar para orientar as equipes de gestão das escolas estaduais e assim melhorar a gestão e,
consequentemente, a educação;
*** 1.563 servidores Técnicos Administrativos e Apoio Administrativo escolar, 210 gestores dos CEFAPROS e 26.128 professores
receberam algum tipo de formação apenas em 2017 a fim de prepará-los para melhorar o desempenho didático-pedagógico na
transferência do conhecimento e também melhorar a gestão das escolas;
*** Foi reduzido o Absenteísmo por doença: de 2014/2015: -7.089s; 2015/2016: -51.653 dias e 2016/2017: -14.538 dias. Se dividirmos o
número de dias por 365, podemos verificar que apenas no ano de 2017 deixamos de contratar 39 servidores para substituir servidor em
tratamento de doença;
*** Aumento salarial para todos os profissionais de educação de 12,32% em 2015; 14,36% em 2016 e 13,8% em 2017;
*** 81.686 alunos participaram da avaliação estadual no projeto Avalia-MT. Foram 3.348 turmas em 607 escolas estaduais;
*** 235 escolas da rede estadual já utilizam o Mira aplicativo de controle de frequência, 97.580 pais ou responsáveis se cadastraram no
aplicativo e 222.256 SMS foram disparados avisando sobra a ausência de alunos em 2017;
*** 130.994 atendimentos foram prestados pelas equipes da Gestão Escolar / Secretaria Adjunta de Gestão Educacional e Inovação à
escolas públicas e privadas, assessorias pedagógicas, alunos, pais / responsáveis e sociedade< São atendimentos relativos à
credenciamento / documentação de escolas, matriculas, calendário escolar, diário escolar, verificação de regularidade e irregularidade,
entre outros serviços.
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Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : As dotações orçamentárias disponibilizadas inicialmente, fontes 120 e 122, eram insuficientes para cumprimento das
despesas com a folha de pagamento de Ativos e Inativos. Tal situação obrigou-nos à constantes remanejamentos orçamentários para
atender às necessidades de execução das despesas.
Financeiras : A frustração de receitas em alguns meses nos volumes previamente planejados, provocou baixa disponibilidade de recursos
financeiros durante a execução do orçamento, fato que potencializou os remanejamentos (anulações / suplementações).

Outros aspectos relevantes:
>>> A não execução da receita e a consequente disponibilização dos recursos financeiros à SEDUC de acordo com o Quadro de
Detalhamento do Despesa inicialmente projetado, provocou a necessidade de se executar muitos remanejamentos numa mesma Ação
(PAOE) e entre ações bem como, fez com que fosse reduzido o ritmo de implantação de alguns projetos e de implementação de algumas
Atividades, pois, a perspectiva era de que a receita não se realizasse.
Com isso, alguns projetos priorizados no inicio do exercício (primeiro quadrimestre) tais como, o "Música nas Escolas", foram suspensos,
entre outras atividades.

Outros produtos entregues:
>>>> O planejamento da criação das escolas militares Tiradentes foi concluído após o fechamento do PTA 2017, com isso, foram
necessárias alguns remanejamentos de recursos, principalmente para as Ações 2222 e 2228, para que pudéssemos fazer face à
necessidade de ofertar estas escolas.
>>>> Este perfil de escola atende à uma parcela significativa da sociedade, alunos, pais/responsáveis, que almejam por escolas com uma
organização interna mais focada na disciplinada hierárquica e na valorização do desempenho e do mérito dos alunos, tanto nas atividades
curriculares quanto nas atividades cotidianas.
>>>> O projeto está alinhado ao Objetivo do Programa Pró-Escolas, pois, contribui com a melhoria da qualidade, por atacar algumas das
causas principais da baixa qualidade: Infrequência, Reprovação, Evasão e Baixa Proficiência.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
>> Agilizar e Melhorar a execução dos projetos financiados com recursos do governo federal, mediante convênio;
>> Melhorar o monitoramento do processo de execução orçamentária a fim de reduzir os remanejamentos orçamentários, cancelamentos
e inclusão de subações e tarefas, para percentuais mais adequados.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2217-Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação.
Infraestrutura adequada
Unidade
Alan Resende Porto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

5,00

REGIÃO III - NORDESTE

2,00

REGIÃO IV - LESTE

1,00

REGIÃO V - SUDESTE

3,00

REGIÃO VI - SUL

5,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

1,00

REGIÃO VIII - OESTE

2,00

REGIÃO X - CENTRO

1,00

REGIÃO XI - NOROESTE II

1,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

1,00
Total:

22,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
13,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

13,00

22,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
169,23

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
169,23
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A Secretaria Adjunta de Obras da Educação tem como missão viabilizar a implantação da Política Educacional do Estado, a fim de
transformar a escola em um espaço de aprendizagem atrativo e inclusivo, para atender a diversidade e a especialidade no que se refere à
estruturação das Unidades escolares.
Para realização de suas atividades, foi estabelecido como objetivo especifico da ação, adequar e manter com qualidade a infraestrutura da
Educação.
Promover a educação requer a garantia de um ambiente com condições para que a aprendizagem possa ocorrer. É importante
proporcionar um espaço físico, que estimule e viabilize o aprendizado, além de favorecer as interações humanas.
No exercício de 2017 foram entregues 22 (vinte e duas) obras, sendo 11 (onze) construções de escola padrão SEDUC, 09 (nove)
construção de quadras poliesportivas e 02 (duas) reformas gerais nas unidades abaixo listadas:
1.EE Boa Esperança ¿ Ourolândia (Construção de Escola)
2.Escola Nova EE Dennis Manerich de Oliveira (Construção de Escola)
3.Escola Nova EE Ewaldo Meyer Roderjan - Bairro Por do Sol (Construção de Escola)
4.Escola Nova EE Mário Duílio Evaristo Henry - PA Sadia Vale Verde (Construção de Escola)
5.Escola Nova EE Parecis - Bairro Jardim Olenka (Construção de Escola)
6.Escola Nova EE Filogônio Corrêa - Distrito Guia (Construção de Escola)
7.Escola Nova EE Prof° Arlindo de Souza Bruno (Construção de Escola)
8.Escola Nova EE Stela Maris Valeriano da Silva - Res Edelmira Querubim (Construção de Escola)
9.Escola Nova EE Profª Zeni Vieira - Parque Ibirapuera (Construção de Escola)
10.Escola Nova (Rota do Sol) - EE Arlete Maria Capellari (Construção de Escola)
11.Escola Nova EE Elizabeth Maria Bastos Mineiro - São Mateus (Construção de Escola)
12.EE Manoel Bandeira (Construção de Quadra)
13.EE Portal da Amazônia (Construção de Quadra)
14.EE Ledy Anita Brescancin (Construção de Quadra)
15.EE Paulo Freire (Construção de Quadra)
16.EE André Antônio Maggi (Construção de Quadra)
17.EE Creuslhi de Souza Ramos (Construção de Quadra)
18.EE Teotônio Carlos Cunha Neto (Construção de Quadra)
19.EE Pascoal Moreira Cabral (Construção de Quadra)
20.EE Maria de Arruda Muller (Construção de Quadra)
21.EE Luiza Nunes Bezerra (Reforma Geral)
22.EE Manoel Bandeira (Reforma Geral)
Embora não foi possível alcançar todas as regiões do Estado, a SAOB possibilitou a entrega de unidades em 10 (dez) delas conforme
detalhado nesta meta física, entretanto, as regiões I e IX foram assistidas por meio vistorias e fiscalizações in loco com o intuito de receber
obras para manter com qualidade a infraestrutura da educação.
Além das ações acima descritas, a SAOB repassou verba emergencial a 83 (oitenta e três) unidades escolares para a realização de
pequenos reparos, totalizando R$ 1.106.291,43 (um milhão, cento e seis mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).
Avançando com as atividades inerente a infraestrutura escolar, foi realizada a inauguração de 14 (quatorze) Escolas que se encontram em
procedimento de recebimento formal, conforme relação abaixo:
1.EE Argeu Augusto de Moraes, em Campo Novo do Parecis;
2.EE Tiradentes ¿ Cabo PM José Martins de Moura, em Confresa;
3.EE Hélio Palma, em Cuiabá;
4.EE Governador José Fragelli, em Cuiabá;
5.EE Antônio Ferreira Sobrinho, em Jaciara;
6.EE Santo Antônio, em Jaciara;
7.EE Tiradentes ¿ Cabo Israel Wesley Prado de Almeida, em Juara;
8.EE Tiradentes ¿ Cel Celso Henrique Souza Barbosa, em Nova Mutum;
9.EE Paulo Freire, Primavera do Leste;
10.EE Tiradentes ¿ Cabo Antônio Dilceu da Silva Amaral, em Sorriso;
11.EE Prof° João Batista, em Tangará da Serra;
12.EE Jonas Lopes, em Tangará da Serra;
13.EE Governador Dante de Oliveira, em Várzea Grande;
14.EEI M. ¿ Aldeia Kamayurá , no Parque Nacional do Xingu.
Ainda no decorrer do exercício de 2017, a SAOB concluiu 62 (sessenta e dois) projetos de construções, ampliações, adequações e
reformas os quais foram encaminhados para licitação, resultando em 34 (trinta e quatro) contratações, algumas delas já com obras em
plena execução. Iniciou ainda, a implementação do programa de manutenção para atender toda rede das escolas estaduais, subsidiando
as mesmas com intervenções, tais como: reparos na rede elétrica, hidráulica no sistema de SPDA, na cobertura e forro, reforço estrutural,
instalação e consertos no sistema de climatização, adequação de sistema de combate a incêndio, adequação de sistema de
acessibilidade, serviços de acabamento e pintura, concerto e adequação de banheiros, concerto e adequação de cozinha e central de gás
GLP, substituição de luminária, manutenção do sistema de fossa/filtro e sumidouro, poda de indivíduos arbóreos, remoção de entulho e
limpeza no entorno das unidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

25.486.381,57

13.211.771,99

11.672.487,91

0,00

45,80

110

0,00

12.323.919,86

1.211.154,31

0,00

0,00

9,83

120

124.409.248,45

108.482.281,33

106.672.208,77

0,00

85,74

98,33

122

0,00

2.137.138,33

2.001.074,08

0,00

0,00

93,63

161

26.143.729,55

9.941.672,54

7.091.331,70

0,00

27,12

71,33

169

0,00

665.899,96

2.827,16

0,00

0,00

0,42

361

0,00

3.110.471,48

2.334.758,14

0,00

0,00

75,06

176.039.359,57

149.873.155,49

130.985.842,07

0,00

74,41

87,40

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Findo o exercício de 2017 e observando o percentual acima, esta Pasta constatou que embora não utilizou todo o recurso disponível
devido uma serie de eventualidades, conseguiu promover ações e investimentos para melhorar a estrutura de parte das escolas estaduais,
bem como, a qualidade do ensino público de Mato Grosso.
Dessa forma, resta evidenciado que a variação do inicialmente planejado para o que foi realizado foi pequena.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora esta Secretaria não utilizou todo o recurso orçamentário disponível devido uma serie de eventualidades, foi possível promover
ações e investimentos para melhorar a estrutura de parte das escolas estaduais, bem como, a qualidade do ensino público de Mato
Grosso, como se pode observar no percentual executado acima.
Isso se deve pelo fato de que o orçamento está em constante atualização e considerando a dotação final para o valor empenhado, o
desempenho da ação alcançou de forma satisfatória, o percentual de 87,98%.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado das ações da Secretaria Adjunta de Obras da Educação alcançou seu objetivo especifico de adequar e manter com qualidade
a infraestrutura da Educação no que tange a meta estipulada. Mesmo que tenham sido acima do proposto, o mesmo foi alcançado. Além
disso, foram implementadas ações em outras unidades com vistas a melhorar a estrutura oferecendo condições de conforto,
funcionalidade e habitabilidade a comunidade escolar.

Outros aspectos relevantes:
Com o objetivo de promover ações e investimentos para melhorar a estrutura das escolas estaduais e a qualidade do ensino público de
Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) implementou o Programa Pró-Escolas, cujo foco é a melhoria
da qualidade de ensino. O novo sistema educacional pensado para transformar o Estado, por meio da educação, tem como um dos eixos
a construção dos Centros Integrados Escola-Comunidade (CIEC), sendo escolhida para receber o primeiro projeto, o Bairro Pedra 90
localizado no município de Cuiabá, por ser um dos bairros mais populosos de todo o Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2218- Gestão Pedagógica da Educação Básica.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Melhorar a gestão pedagógica na educação básica
Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida
Percentual
Edinaldo Gomes de Sousa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
80,00

Análise da Meta Física:
Considerando que o nosso PTA iniciou-se com recurso de R$ 4.180.320,00 e com meta de 100%, apresentando apenas 06 subações, o
que foi alterado ao longo do ano para 08 subações.
Das 08 Subações do PTA, salientamos que:
- Subações 07 e 08 não estava previstas no planejamento inicial;
- Subação 06 não foi concluída, estão em trâmite processual;
- As demais subações possuem tarefas que não necessitaram de recursos;
- Todas as tarefas financiáveis foram executadas;
- O processo de economicidade ocorreu, principalmente nas tarefas relacionadas com assessoramento às escolas.
O foco das tarefas foi o de apoiar as unidades escolas, não só quanto a gestão, mas também no desenvolvimento dos nossos alunos.
Evidenciamos a efetividade desse trabalho com os 7020 alunos que foram atendidos em 08 municípios com aulas de Física, Química e
Preparatórias para o ENEM.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

2.175.127,90

2.175.127,90

0,00

0,00

110

0,00

175.000,00

13.230,00

0,00

0,00

7,56

120

4.180.320,00

2.314.686,15

1.365.256,73

0,00

32,66

58,98

161

0,00

3.496.977,30

3.496.954,88

0,00

0,00

100,00

169

0,00

939.378,00

74.933,20

0,00

0,00

7,98

361

0,00

1.858.930,65

393.950,99

0,00

0,00

21,19

4.180.320,00

10.960.100,00

7.519.453,70

0,00

179,88

68,61

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nosso planejamento apresenta o resultado desfavorável, tendo em vista as várias suplementações que ocorreram.
O planejamento foi revisado no meio do ano, e no decorrer do ano nosso PTA recebeu suplementações advindas de emendas
parlamentares, como também, recursos recebidos do Ministério da Educação para atender a implantação do projeto Escola Plena (Escola
Integral).

Capacidade de Execução - COFD:
Nossa baixa execução justifica-se:
- O processo de execução das tarefas da subação 06 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS, referente a fonte 161 (Convênio) e 361
(Convênio), não ocorreram em 2017 por morosidade burocrática, ficando para execução em 2018;
- Subações 07 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO e 08 EMENDAS PARLAMENTARES não estavam previstas no planejamento inicial.
Ainda destacamos que, R$ 1.300.000,00 da subação 05, tarefa 11, foi remanejado para Ação 2222.

Alcance do Objetivo Específico:
Levando em consideração o objetivo específico, "Melhorar a gestão pedagógica na educação básica", o desempenho foi satisfatório, já
que:
- O projeto da Escola Integral foi amplamente divulgado e implementado nas unidades escolares selecionadas, ocorrendo com êxito;
- Vários encontros e conversas, por todo o Estado, ocorreram, para que, em 2018 o projeto da Escola Integral seja expandido;
- Nossos alunos têm a possibilidade de sonhar e acreditar que podem chegar longe, já que, alguns projetos escolares de Mato Grosso
foram para outros estados e até mesmo para outros países;
- o Currículo foi fortalecido como um todo, tanto das escolas de ensino infantil, fundamental, médio e o novo currículo integral.
Nossas escolas foram apoiadas e assessoradas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2219-Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Gerenciar e articular programas, projetos e ações entre MEC, Estado e municípios com vistas à
Objetivo Específico:
implementação das políticas públicas para promover a qualidade social da educação.
Produto:
Regime de Colaboração Federativa implantado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Alfredo Tomoo Ojima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

141,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

141,00

Meta Física Ação Realizada

141,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

141,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A execução da Meta Física proposta para a articulação e efetivação do Regime de Colaboração Federativa teve sua proposta de
implantação do Regime de Colaboração, com base na Portaria Conjunta Nº 155/2016/GAB/SEDUC.
Uma das ações no processo de colaboração entre estado e municípios foi o assessoramento técnico, que aconteceu em 7 polos do
Cefapro, abrangendo os 141 municípios, onde foi trabalhado a elaboração do diagnóstico do Plano de Ações Articuladas 2016/2019 e
todos os Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação e a execução e monitoramento do
Plano de Ações Articuladas 2011/2014 dos 141 Municípios, atendendo dirigentes municipais de educação e técnicos das secretarias
municipais de educação.
Outra ação dentro do processo de colaboração entre estado e municípios, foi o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Planos
Municipais de Educação dos 141 municípios, bem como a realização do encontro avaliativo com os Secretários Municipais de Educação.
A meta física estipulada foi atendida em sua totalidade, a qual era atender os 141 municípios, onde foi utilizado apenas uma parte do
recurso, devido aos cortes de despesas publicado por meio de decreto, sendo assim foi necessário mudar a metodologia de trabalho para
atender o planejamento proposto, de forma a cumprir com as exigências decretadas e suprir as necessidades dos municípios, utilizando-se
de atendimento das equipes municipais no órgão central: Seduc/UARP, atendimento via email, telefone, whatsApp. Quanto as formações,
estas foram replanejadas e organizadas em menos polos dos Cefapros.
A suplementação (superavit financeiro) no valor de R$ 576.686,32 nas fontes 161 e 361, foi necessária para atender a subação: 1 tarefa:5 (inserida no PTA Gerencial) referente ao Convênio 657779/2009- MEC/FNDE, recurso este que foi devolvido de acordo com os
ocorridos:
A execução do recurso referente ao convênio federal não foi possível, devido ao curto prazo de prorrogação do convênio autorizado pelo
Ministério da Educação, o qual foi somente até o dia 1º de março de 2017, impossibilitando a realização de dez encontros num curto
período de prazo nos primeiros meses do ano.
Como esta tarefa não estava inserida no PTA 2017 não influenciou na meta física da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120

365.524,00

365.524,00

187.337,25

0,00

51,25

51,25

161

0,00

54.185,87

54.185,87

0,00

0,00

100,00

0,00

522.500,45

522.500,45

0,00

0,00

100,00

365.524,00

942.210,32

764.023,57

0,00

209,02

81,09

361

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O motivo do planejamento ter o resultado na análise do PPD como altamente deficiente não foi a falta de capacidade de planejamento e
sim a necessidade de suplementação para devolver o recurso do Convênio Federal 657779/2009, o qual não estava previsto no PTA 2017.
Este superavit financeiro no valor de R$ 576.686,32 nas fontes 161 e 361, foi necessário, exclusivamente para atender a subação: 1 tarefa:5 (inserida no PTA Gerencial) referente ao Convênio 657779/2009- MEC/FNDE, recurso este que foi devolvido, devido ao curto
prazo de prorrogação do convênio autorizado pelo Ministério da Educação, o qual foi somente até o dia 1º de março de 2017,
impossibilitando a realização de dez encontros num curto período de prazo nos primeiros meses do ano.
Portanto, o total disponibilizado e planejado para 2017 atendia a necessidade desta unidade, mas devido aos cortes de despesas
publicado pelo governo , fez-se necessário mudar a metodologia de trabalho para atender o planejamento proposto, para cumprir com as
exigências decretadas e suprir as necessidades dos municípios, de forma que economizasse parte daquilo que tinha sido planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
Na execução da ação obteve-se bom êxito, uma vez que as despesas foram utilizadas em diárias para deslocamento dos técnicos aos
Polos dos Cefapros, onde foram reunidos os municípios pertencentes ao polo para trabalhar as ações de responsabilidade da equipe. Foi
utilizado ainda recurso para atendimento individualizado de alguns municípios pelo coordenador, a metodologia utilizada, permitiu as
formações e orientações aos 141 municípios, onde foram atendidos os dirigentes municipais de educação, técnicos das secretarias
municipais de educação e membros de conselhos e comissões educacionais.

Alcance do Objetivo Específico:
As tarefas planejadas para o ano de 2017 foram todas executadas com êxito, pois os resultados foram alcançados. As ações que tratavam
da articulação junto aos municípios, quanto aos programas, projetos e ações que acontecem entre Ministério da Educação, Estado e
Municípios com o intuito de implementar políticas públicas com qualidade social, chegaram a todos os dirigentes municipais de educação e
técnicos das secretarias, por meio de formações nos polos dos Cefapros, atendimento na sede da Secretaria de Estado de Educação e
informações via email e telefone.
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Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2220-Atendimento às Diversidades Educacionais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Fortalecer as práticas pedagógicas das temáticas das diversidades educacionais.
Diversidade educacional atendida
Percentual
Edinaldo Gomes de Sousa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,71
Total:

70,71

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,71

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,71

70,71

Análise da Meta Física:
A ação envolve (06) seis modalidades, Educação Especial, Educação Escolar Indígena, Diversidades, Educação Ambiental, Educação no
Campo e Educação de Jovens e Adultos. Considerando o planejamento inicial e meta de execução em 100%, todas as tarefas planejadas
com recurso próprio foram executadas, contudo, as que dependiam de recursos federais, não puderam ser executadas por vários entraves
ocorrido no processo, como: replanejamento do plano de trabalho, com reavaliação do FNDE/MEC, atas de preço não compatível com os
valores previstos. As tarefas que envolvem recursos da esfera Federal, encontram-se empenhados para serem executado no decorrer de
2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

804.379,87

252.100,00

252.100,00

0,00

31,34

100,00

120

11.201.468,29

11.241.777,70

11.084.223,04

0,00

98,95

98,60

161

2.137.146,40

2.046.396,40

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

2.922.821,68

160.550,40

0,00

0,00

5,49

14.142.994,56

16.463.095,78

11.496.873,44

0,00

81,29

69,83

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento com recursos próprios foi realizado.No decorrer do ano foi necessário suplementar a ação com recursos federais para
atender a demanda de projetos que não puderam ser executados conforme já informado nas análise da meta física

Capacidade de Execução - COFD:
No decorrer do ano foi possível atender parcialmente a operacionalização financeira das despesas previstas. Principalmente na execução
dos repasses às entidades filantrópicas de Educação Especial. Não foi possível operacionalizar o recurso das despesas que envolve
recurso da Esfera Federal como já explicado na análise da meta física.

Alcance do Objetivo Específico:
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Temos como objetivo específico da ação Fortalecer as práticas pedagógicas das temáticas das diversidades educacionais, objetivo este
alçando, mesmo ocorrendo entraves por carência de recurso financeiro, foi possível atender as 06 (seis) modalidades, diversificando a
metodologia do atendimento, a principio formação em grandes grupos, mudando para atendimento através dos meios de comunicação e
material orientativo, no decorrer do ano ocorreu encontros através da Caravana da Transformação, nestes encontros foi possível atender
a demanda solicitada por parte dos atores envolvidos, diretores, coordenadores e professores que atuam atendendo as 06 (seis)
modalidades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Melhorar o processo de planejamento da unidade de forma que seja possível a execução dos projetos financiados com recursos federal.

Ação:

2221-Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação
Continuada

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Melhorar as práticas pedagógicas.
Professor capacitado
Percentual
Edinaldo Gomes de Sousa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

86,10
Total:

86,10

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

86,10

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

86,10

86,10

Análise da Meta Física:
O Programa Pró-Escolas Formação foi implantado na rede estadual de ensino em 2017, apesar de inicialmente não estar previsto no PTA
do referido exercício. Um dos eixos do Programa é o Pró-Escolas Formação na Escola/PEFE, o qual foi ofertado para as 763 unidades
escolas, com a adesão de seus profissionais, no entanto, no decorrer do ano letivo, muitos professores acabaram desistindo de participar
dos momentos formativos, no total atendemos 17.560 professores.
Algumas ações formativas previstas no PTA 2017 foram reprogramadas outras remanejadas por conta da implantação do Pró-Escolas e
também pela necessidade de execução de uma demanda prevista no PTA 2016, ações formativas do Convênio 703643/2010, migrado
para o exercício 2017. Tal fato ocorreu porque todos os contratos de apoio logístico para a realização do Convênio só foram formalizados
e empenhados em dezembro de 2016, não havendo tempo hábil para sua execução. Diante desses fatores constatamos que foi possível o
alcance de 86,10% dos professores capacitados, considerando também a demanda atendida pelo Convênio, que capacitou 4.595
professores, os quais desencadearam a formação com seus pares em suas unidades escolares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

110

5.910.440,00

1.586.520,14

511.928,09

0,00

8,66

32,27

120

3.087.180,00

1.787.180,00

1.568.846,98

0,00

50,82

87,78

161

144.000,00

144.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

50.168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.141.620,00

3.567.868,14

2.080.775,07

0,00

22,76

58,32

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Com a implantação do Pró-Escolas Formação, a mudança na equipe gestora da Superintendência de Formação, bem como dos Centros
de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação
- Cefapros, foi necessário fazer alguns cancelamentos de ações e solicitação de remanejamentos do orçamento para ações de outras
Superintendências. Através do Processo 594 foi solicitado o remanejamento de R$ 2.160.880,00 para as ações 2218, 2220 e 2222, porém
não foi efetivado. No entanto, conforme constam nos processos 649, 1056, 3158, 3645 e 2280, foi realizado o remanejamento de R$
5.623.919,86 para atendimento de demandas prioritárias desta Secretaria. Diante disso, algumas ações do Pró-Escolas Formação não
foram executadas. Com relação à análise do PPD 25,22%, as mudanças na Gestão desta Secretaria conferiram novos direcionamentos às
ações formativas e seus acompanhamentos, em vários momentos foi priorizado o trabalho com as unidades escolares dos municípios
sedes dos Cefapros.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários previstos no PTA 2017 seriam suficientes para a realização dos 04 repasses financeiros para a manutenção e
desenvolvimento das ações dos Cefapros, no entanto, a indisponibilidade de recursos financeiros impossibilitou o repasse da última
parcela anual. Em caráter experimental, a Superintendência de Formação adotou o monitoramento a distância com forma de acompanhar
a maioria das ações realizadas pelos Cefapros no exercício 2017. Essa estratégia adotada será avaliada pelos gestores em reunião de
planejamento prevista para o início de 2018. Com isso, o recurso financeiro destinado para essa ação não foi utilizado em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
A meta física alcançada de 86,10% demonstra a capacidade de propiciar ações formativas com o foco na melhoria das práticas
pedagógicas para praticamente a totalidade dos professores das 763 unidades escolares. Tendo em vista que é um movimento natural na
rotina das unidades escolares a rotatividade de professores em seus quadros de pessoal, em virtude de licenças saúde, maternidade,
prêmio, dentre outros, muitos professores deixam de participar dos momentos formativos e seus substitutos também não atingem a carga
horária suficiente.

Outros aspectos relevantes:
Considerando a execução do Convênio 703643/2010, prevista para 2016, porém executada em 2017, várias ações previstas no PróEscolas Formação não foram executadas, no entanto, foi possível através dessa ação oportunizar curso de formação para 4.595
professores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2222-Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Garantir a eficácia e efetividade da Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.
Unidade escolar atendida
Percentual
Marioneide Angelica Kliemaschewsk

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme o planejamento elaborado, garantindo os recursos financeiros, via PDE Seduc para a efetividade do
Plano de Ação do Projeto Político Pedagógico - PPP das Unidades Escolares e Planejamento das Assessoria Pedagógicas- PDAP,
atendendo 763 unidades escolares e 97 Assessorias Pedagógicas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

2.441.165,20

2.127.892,67

0,00

0,00

87,17

110

57.857.705,05

37.482.705,05

37.389.930,93

0,00

64,62

99,75

120

24.835.616,66

58.749.442,68

58.425.117,08

0,00

235,25

99,45

122

6.800.000,00

6.663.935,75

0,00

0,00

0,00

0,00

161

267.733,00

171.733,00

26.267,93

0,00

9,81

15,30

240

313.280,77

313.280,77

70.905,89

15.136,94

22,63

23,78

361

0,00

253.658,66

253.658,66

0,00

0,00

100,00

90.074.335,48

106.075.921,11

98.293.773,16

15.136,94

109,13

92,68

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em função da extinção da Superintendência de Inovação Educacional/SUIE, houve alteração na dotação orçamentária autorizada pela
LOA, com a extinção foi necessário realizar remanejamento entre ações.
Ressaltamos que a dotação orçamentária para atender as ações previstas no PTA da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional e
Inovação, no valor de 90.074.335,48, difere do valor liberado de R$ 83.274.335,48, sendo insuficiente para atender a demanda da SAGI,
pois foram criadas novas unidades escolares sendo: 4 escolas militares nos municípios de Confresa, Juara, Nova Mutum e Sorriso, uma
regular em Sinop e em Cuiabá Escola Integral Esportiva. Houve transformação no atendimento de escola regular para plena, tempo
integral, nos municípios de Barra do Garças, Cuiabá, Rondonópolis, Sorriso e Várzea Grande, consequentemente ocorreu aumento no
consumo das tarifas de energia elétrica, de água e esgoto, manutenção e locação de prédios escolares.
Nesse sentido, houve a necessidade de suplementação orçamentária para a efetivação dos repasses de recursos financeiros aos
conselhos para manutenção e execução dos projetos apresentados no PPP das 763(setecentos e sessenta e três) unidades escolares,
viabilização de 109 contratos de locação, sendo 58 prédios escolares, 08 salas anexas, 04 espaços compartilhados, 02 Cefapros, 33
assessorias pedagógicas e 04 outros imóveis.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos financeiros previstos e autorizados na LOA, bem como os créditos adicionais solicitados garantiram o alcance da meta física,
considerando que as necessidades básicas para a manutenção e execução dos projetos das unidades escolares e das Assessorias
Pedagógicas. Sendo assim, foi necessária a suplementação dos recursos financeiros no PTA. O COFD teve um desempenho de 92,68%
demonstrando a capacidade da gestão financeira da Seduc em relação ao orçamento programado.

Alcance do Objetivo Específico:
Os resultados obtidos na meta física, PPD(108,09%) e do COFD(92,68%) demonstram que o objetivo proposto na Ação foi alcançado com
nível satisfatório, assegurando a realização das ações propostas, realizamos orientação dos processos de gestão, pertinentes ações do
Projeto Político Pedagógica-PPP em 100% das unidades escolares e assessorias pedagógicas. Foram orientados processos para
indicação de 103 diretores e 08 assessores pedagógicos em virtude de vacância na função.
Foram realizados Encontros de Gestores Escolares nos 15 polos do Cefapros e participaram 1.272 profissionais da educação entre
diretores, assessores pedagógicos, secretários escolares e apoio técnico abordando o temática Gestão Escolar e suas Dimensões.
Foram atendidos 453 cadastro de alunos, 10.136 matrículas, 599 ajustes de matricula, 129 funcionalidade horário de aula, 920 migração
do Censo Escolar, 1.823 sobre Censo Escolar nas escolas do Estado, 378 sobre diário eletrônico, 1.276 sobre calendários escolares,
100.000 reabertura de ano letivo, 500 sobre certificação de Exames e registros de 2ª via, 300 sobre vida escolar, 139 escolas particulares
em Cuiabá, 40 orientações de instrução dos processos no SIPE, 10 visitas para orientação na escrituração escolar e organização de
arquivo, 1.350 orientações sobre processo de Autorização e Credenciamento, 120 designações de secretários escolares, 12 processos de
criação, mudança de denominação, 09 visitas para instauração de processo de irregularidades, 12.000 orientações sobre escrituração
escolar, 800 averiguações de veracidade de estudos.
Foram capacitados 72 membros dos Conselhos Escolares pelo Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares-PNFCE da
SEB/MEC. Elaboração de material para capacitação online dos conselheiros escolares e também disponibilização no link COS/Seduc, os
Menus ÓRGÃOS e CONSELHOS/CDCE ou SERVIÇOS/COMUNIDADE/CDCE, orientações, legislações vigente, estatuto padrão e
biblioteca para os gestores escolares e CDCEs.
Realizamos consultas a Certidão Negativa de Débitos da União no site da Receita Federal-RF, orientações aos CEFAPROs, CDAPs e
CDCEs sobre o envio das declarações fiscais, orientações na criação de CNPJ de 05 CDCE'S, atualização cadastrais junto à RF de 07
Conselhos Escolares, extinção de dívida ativa na PGFN de 03 CDCEs, orientações aos CDCEs sobre a regularização cadastral e fiscal
junto à RF.
No Prêmio Gestão Escolar - PGE/1017 inscreveram 82 escolas, sendo que 48 escolas participaram da seletiva estadual do PGE em Mato
Grosso, a EMEB Emanuel Benedito de Arruda do município de Várzea Grande, foi a vencedora do PGE a nível estadual.
Foram levantadas as demandas e ofertas de vagas da rede pública de ensino em 20 Municípios prioritários do Estado, a fim de identificar
possível reordenamento da rede de ensino dos municípios. Disponibilizados no portal da Seduc dados do Censo Escolar de 141
municípios. Na Implantação do Projeto Avalia MT, Módulo 1 - Diagnóstico da Realidade Escolar e Reelaboração do PPP, participaram da
capacitação 96 assessorias pedagógicas com o objetivo de formar a equipe gestora das 760 escolas para a implementação da avaliação.
Das 760 escolas participantes, 417 apresentaram o relatório de diagnóstico finalizado e 337 não apresentaram o referido relatório. Os
demais Módulos estão em desenvolvimento pela Comissão de Avaliação para o Desempenho - CAD. Foram aplicadas as avaliações do
SAEB/MT nos 141 municípios, sendo que participaram 81.686 alunos de 607 Escolas Estaduais e acompanhado a realização da avaliação
externa Prova Brasil que ocorreu nos 141 municípios, em 1.237 unidades escolares sendo, 620 estaduais, 534 municipais, 15 federais e
68 escolas privadas.

Outros aspectos relevantes:
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Destacamos como relevantes as seguintes ações: Realização da Formação Continuada para os gestores escolar nos 15 polos dos
Cefapros; Implantação do Programa Avalia MT nos 141 municípios; Implantação do Projeto Correção de Fluxo em 240 escolas do ensino
médio; Monitoramento dos Projetos estratégicos da SAFGI via pacto de Resultados; Mapeamento da Demanda Escolar no site da Seduc e
Geoprocessamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para organizar o processo quanto a aplicação dos recursos públicos repassados aos Conselhos Deliberativos para aquisições e
contratações de serviços para manutenção e funcionamento das unidades escolares, o Secretario de Estado de Educação, Esporte e
Lazer instituiu a Comissão do Pregão Eletrônico com a finalidade de proceder estudos de nova modalidade licitatória para aquisição de
bens e serviços com vistas ao aprimoramento do processo licitatório e das prestações de contas dos recursos recebidos pelas unidades
escolares

Ação:

2224-Inovação das ações tecnológicas na Educação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade.
Ações tecnológicas Inovadoras implantadas

Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Josiane Fatima de Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

99,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

101,01

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme o planejado que é Assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade onde foi
renovado as licenças microsoft, com o intuito de garantir não apenas acesso a ferramentas atualizadas e com mais recursos, mas também
visando a proteção das informações que trafegam pelos serviços e também foi realizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

100,00

120

3.499.981,00

1.959.981,00

1.947.940,00

0,00

55,66

99,39

161

0,00

217,51

217,51

0,00

0,00

100,00

361

Total

100,00

0,00

4.416,26

4.416,26

0,00

0,00

100,00

3.799.981,00

2.264.614,77

2.252.573,77

0,00

59,28

99,47

Capacidade de Planejamento - PPD:
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A fonte 100 trata de emenda parlamentar suplementada no PTA, foi empenhado R$ 200.000,00referente ao Termo de Convênio nº
0866/2017 Emenda Parlamentar nº 272 do Deputado Estadual Valdir Mendes Barranco.
Na fonte 161 a dotação inicial foi zero e empenhado foi de R$ 217,51 referente FNDE - devolução de saldo remanescente do Termo de
Compromisso
3362/2014/FNDE, conforme Despacho 2933/2017-SEDUC/CCP/SAFC.
Na fonte 361 a dotação inicial foi zero e empenhado R$ 4.416,26 referente FNDE - devolução de saldo remanescente do Termo de
Compromisso
3362/2014/FNDE, conforme Despacho 2933/2017-SEDUC/CCP/SAFC.
Na fonte 120 a dotação inicial foi de R$ 3.499.981,00 e empenhado foi de R$ 1.947.940,00, a diferença se dá pelo fato de ter reduzido R$
1.540.000,00 para atender as despesas com o 4º repasse do PPP de 2017 e Energia Elétrica das unidades escolares.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi executado 99,47% da Dotação Final, com isso, se entende que obtivemos êxito na execução da ação replanejada.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo desta ação orçamentária foram alcançadas com êxitos, permitindo assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de
qualidade como a renovação das licenças com o intuito de garantir não apenas acesso a ferramentas atualizadas e com mais recursos,
mas também visando a proteção das informações que trafegam pelos serviços e também foi realizado Aquisição de solução de Rede
Wireless (rede sem fio) com intuito de prover e gerenciar conectividade à Intranet e Internet com equipamentos tecnológicos sem fio para
subsidiar o acesso às ferramentas de trabalho e desenvolvimento da educação mantidos pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte
e Lazer de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2228-Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e
Mobiliários.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários.
Unidade de ensino mantida
Percentual
Josiane Fatima de Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

3,21

REGIÃO II - NORTE

7,54

REGIÃO III - NORDESTE

2,76

REGIÃO IV - LESTE

5,29

REGIÃO V - SUDESTE

15,41

REGIÃO VI - SUL

32,02

REGIÃO VII - SUDOESTE

7,69

REGIÃO VIII - OESTE

7,23

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

1,21

REGIÃO X - CENTRO

7,02

REGIÃO XI - NOROESTE II

4,47

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

6,15
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

99,00

100,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
101,01

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
A Meta física atingida foi superior em sua totalidade inicialmente prevista na LOA no valor de 5.000.000,00 (Cinco milhões) dividido por
regiões, e previsto 5.101.886,36 (cinco milhões cento e um mil, e trinta e seis reais) Emenda Parlamentar.
Em razão da inserção de créditos durante o exercício. Com o intuito de melhorar o planejado quanto a manutenção da estrutura das
unidades de ensino com equipamentos e mobiliários, se fez necessário suplementações de corrente de Superávit Financeiro. A
suplementação orçamentária se dará, no programa de Governo 398 (Pró- escola - Educando para Transformar.
Algumas regiões tiveram a meta física maior devido aos novos Projetos Escolas plenas, escolas militares do pró- escolas e demais escolas
com suas demandas emergencial.
Produtos entregues até a finalização do exercício, relacionados abaixo, de acordo com as demandas recebidas, devido a fatores de ordem
orçamentárias e dificuldades em cotações e/ou editais, serão atendidas as demais demandas no próximo exercício:
Produtos planejados e realizados na Ação, que atenderam às demandas das unidades escolares: Ex: Conjuntos escolares aluno, freezer,
geladeira, fogão, bebedouros, ar condicionado, computador, impressora, armários e estantes de aço, mesas, cadeiras, conjunto professor,
mesa portador, mesa refeitório, mesa reunião, longarina, cadeira fixa, fogão, ventilador, liquidificador, arquivo de aço.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

5.101.886,36

3.935.189,58

2.664.916,83

0,00

52,23

120

5.000.000,00

8.679.771,15

8.318.625,11

0,00

166,37

95,84

161

0,00

1.917.525,00

1.917.525,00

0,00

0,00

100,00

169

Total

67,72

0,00

1.674.200,00

718.711,00

0,00

0,00

42,93

10.101.886,36

16.206.685,73

13.619.777,94

0,00

134,82

84,04

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com a dotação orçamentária inicial liberada, conforme acima, não seria possível atender a real necessidade das unidades escolares, após
o aporte de recursos, decorrentes de remanejamento entre Ações desta UO, e suplementação originado de superávit, tornou-se possível
atender algumas demandas planejadas. A programação é feita de acordo com o Plano de demanda, onde as escolas apontam suas reais
necessidades. Entretanto, devido a demandas não previstas que surgiram em virtude de situações emergenciais, se fez necessário
remanejamentos entre regiões, para atingir o planejado. Vale ressaltar que não houve prejuízo nas demais ações. Sendo assim, justificase o índice do quadro acima.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o aporte de recursos, a estimativa inicial, final e empenhada foi economicamente viável, ou seja, garantir as unidades
escolares equipamentos e mobiliários necessários para seu funcionamento. Durante o exercício, ocorreram suplementações,
remanejamentos e anulações a fim de disponibilizar dotação orçamentária para cobrir as despesas essenciais, as anulações tem previsão
legal e estão de acordo com as normas vigentes. Salientando que haverá recursos disponíveis em restos a pagar para o exercício de
2018.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação tem como finalidade garantir dentro da disponibilidade dos recursos, a aquisição de equipamentos e mobiliários para equipar as
unidades escolares de cada região. O objetivo foi alcançado conforme o planejado, ressaltamos que a demanda abrange as unidades
escolares ja existentes(reposição), reformas, e escolas novas do projeto pró- escola.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Melhorar a nossa capacidade de captação e execução dos recursos de emendas parlamentares.

Ação:

2229-Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas
Objetivo Específico:
necessidades nutricionais.
Produto:
Unidade escolar atendida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marioneide Angelica Kliemaschewsk
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi possível realizar 100% de todo o planejamento inicialmente previsto, em que todo o produto, ou seja, Unidade Escolar atendida, foi
contemplado. Assim, o atendimento previsto foi ofertado, através da descentralização de recursos financeiros às 763 unidades escolares
contempladas pela Rede Estadual de Educação em 2017, garantindo assim, a oferta de alimentação escolar, a todos os alunos da
educação básica da rede estadual de ensino, de forma contínua e ininterrupta.
Considerando que todas as unidades escolares foram contempladas com a transferência de recursos para a execução da alimentação
escolar, em média, 384 mil alunos diariamente foram atendidos e, servidas aproximadamente 90 milhões de refeições por ano.
Outras ações, como capacitação de gestores, e, capacitação de demais servidores envolvidos na execução da alimentação escolar, bem
como, as visitas in loco nas unidades escolares, também foram realizadas com o objetivo de aprimorar a execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120

2.239.010,00

9.411.243,20

9.283.264,40

0,00

414,61

98,64

169

34.932.463,60

33.677.409,60

33.366.242,80

0,00

95,52

99,08

369

0,00

8.279.437,58

5.556.395,00

0,00

0,00

67,11

37.171.473,60

51.368.090,38

48.205.902,20

0,00

129,69

93,84

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o resultado de desempenho apurado, é possível verificar que as dotações inicialmente previstas na LOA não foram
suficientes para a realização de toda a ação prevista com êxito, não refletindo a real necessidade para a sua execução. Com a criação das
Escolas Plenas, que atendem em período integral, foi necessário a suplementação orçamentária e financeira para o atendimento destas
escolas, que inicialmente não estavam previstas, quando da elaboração do planejamento orçamentário e financeiro. Desta forma, as
suplementações foram necessárias para a melhoria do atendimento da alimentação escolar das escolas que ofertam a educação especial
e outras demandas decorrentes do reajuste de preços dos gêneros alimentícios. Para a realização das suplementações, foi necessário
efetuar o remanejamento ou a anulação de outras ações.
As suplementações foram feitas com recursos originários da fonte 120, por meio dos créditos adicionais, e, da fonte 369, através da
incorporação de recurso proveniente de Superávit Financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme dados constantes na Realização Orçamentária e Financeira da Ação, os resultados apurados demonstram que a Unidade
obteve êxito na execução orçamentária e financeira. Todos os valores orçamentários inicialmente previstos foram disponibilizados durante
o ano de 2017, bem como, fora disponibilizado créditos orçamentários adicionais, permitindo assim a sua execução. Entretanto, embora
houvesse disponibilidade orçamentária a Pasta se encontrava com dificuldades na disponibilidade financeira do recurso, ocasionando
invariavelmente, atraso na transferência dos recursos da fonte estadual, acarretando assim, a reprogramação, ante a inserção do recurso
em restos a pagar, para o exercício de 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, conclui-se que o objetivo da ação foi alcançado, tendo em vista que
todas as Unidades Escolares receberam recurso financeiro para ofertar aos alunos da rede estadual de ensino alimentação escolar,
através de cardápios planejados e elaborados por nutricionistas da Pasta, garantindo alimentação saudável e equilibrada de forma a
atender as necessidades nutricionais dos alunos no período em que permanecem na escola, contribuindo assim, para o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e o rendimento escolar.

Outros aspectos relevantes:
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Considerando o objetivo específico da ação, o qual consiste em oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que
venha suprir parte de suas necessidades nutricionais, e que para isso, diante do que prevê a Legislação do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) a Entidade Executora (SEDUC) precisa manter em seu quadro de profissionais, parâmetro numérico mínimo
de nutricionistas para desempenharem as ações de responsabilidade técnica no âmbito do PNAE, no entanto, constata-se que durante a
execução da ação, o número de profissionais nutricionistas existentes na Unidade de Gestão da Alimentação Escolar, é insuficiente,
tornando-se uma restrição para o desempenho da ação. Outro aspecto relevante, refere-se à limitação financeira, ocasionando atraso ou
liberação parcial, na transferência dos recursos às Unidades Escolares.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Com base em todos os dados e resultados descritos anteriormente, recomendamos o aumento do número de profissionais nutricionistas
para que o PNAE seja executado de forma mais ativa e mais satisfatória, monitorando e avaliando de forma mais eficaz, a execução,
garantindo assim, melhores resultados. Assim, como manter e aumentar a capacidade orçamentária e financeira quanto ao investimento
de recursos financeiros do Estado, por aluno, melhorando assim a qualidade da alimentação escolar servida, o que, inquestionavelmente
contribuirá na melhoria dos índices da educação.

Ação:

2231-Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Garantir acesso à escola aos alunos residentes em zona rural ou em áreas de difícil acesso.

Produto:
Transporte escolar disponível
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marioneide Angelica Kliemaschewsk

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
As ações de atendimento e manutenção do transporte escolar, nos 141 municípios do Estado, foram realizadas em conformidade com o
plano de trabalho, e visaram garantir o direito à educação em beneficio de aproximadamente 92.187 alunos da zona rural do ensino
fundamental e médio da rede pública estadual e Municipal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

690.000,00

3.893.168,63

3.873.695,36

0,00

561,41

99,50

110

39.371.387,76

51.571.387,76

51.540.795,91

0,00

130,91

99,94

120

23.346.040,14

27.708.906,79

27.289.413,07

0,00

116,89

98,49

122

360.887,19

360.887,19

0,00

0,00

0,00

0,00

131

0,00

18.525.721,30

18.525.710,33

0,00

0,00

100,00

63.768.315,09

102.060.071,67

101.229.614,67

0,00

158,75

99,19

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O ano de 2017 começou com um déficit no orçamento devido o recurso liberado não cobrir todos os gastos do ano. Ainda foram lançadas
no sistema algumas aferições de linhas realizadas no ano de 2016, outro ponto que impactou na variação do planejamento foi devido as
emendas parlamentares não ter sido prevista no PTA na ação correta, para isso foi feito remanejamentos. Devido a tudo isso o recurso
inicial teve que ser suplementado em R$ 38.291.756,58.
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Capacidade de Execução - COFD:
A maior parte do recurso disponível em nosso PTA é para atendimentos aos municípios no tocante aos repasses do Transporte Escolar.
Foram pagas até o momento 8 parcelas do Transporte Escolar e uma parcela do FETHAB. Também foram feitas 21 visitas técnicas ao
municípios para aferições de linhas do transporte escolar, a locação de uma empresa terceirizada para atendimento dos alunos da Serra
de São Vicente assim como o transporte fluvial dos alunos da Ilha do Piraim. Vale ressaltar que foi reservado um recurso do FETHAB para
suporte ao transporte escolar elevando o valor do km a R$ 3,00. 14 Municípios foi contemplados com Emendas Parlamentares para
compra de veículos escolares. Todas essas melhorias foram determinantes no uso correto do recurso disponibilizado a essa
coordenadoria.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivando garantir acesso à escola de 92.187 alunos da rede estadual e municipal residentes na zona rural, foram feitas visitas in loco a
21 municípios que solicitaram monitoramento e revisão de linhas do transporte escolar, importando num acréscimo do valor do repasse
aos municípios. Efetuamos repasse financeiro a 141 municípios com base na quilometragem percorrida e número de alunos atendidos e
ainda, a contratação de empresa especializada para transporte escolar rural na região da Serra de São Vicente, assim como o transporte
de alunos na ilha do Piraim localizado em Barão de Melgaço. 14 Municípios foi contemplado com Emendas Parlamentares para compra de
veículos escolares. Sendo alcançada as metas e prioridades do Governo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2232-Melhoria da Gestão de Pessoas.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

398-Pró-escola - Educando para Transformar
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Valorizar os Profissionais da Educação.
Profissional da educação satisfeito
Unidade
Ediulen Jesus de Arruda Leite

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

141,00
Total:

141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

141,00

Meta Física Ação Realizada

141,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

141,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atendida, tendo em vista que o concurso público foi realizado, bem como as demais demandas previstas. O recurso
previsto foi remanejado para atender outras demandas da Secretaria, uma vez que a empresa realizadora do Concurso público ficou
responsável pelo recebimento das inscrições como forma de pagamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.904.880,00

62.013,35

26.280,00

0,00

0,45

42,38

5.904.880,00

62.013,35

26.280,00

0,00

0,45

42,38
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Capacidade de Planejamento - PPD:
O recurso previsto para realização do Concurso Público foi remanejado, ficando a empresa realizadora do concurso responsável pelo
recebimento das inscrições como forma de pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme consta no gráfico acima a execução apresenta deficiente, uma vez que as ações previstas foram realizadas junto a caravana da
transformação, não havendo necessidade de utilização do recurso previsto na dotação final.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de valorização dos profissionais da educação foi alcançado através de
ações conforme a seguir:
Realização de Concurso público, Processo seletivo, ações de promoção de saúde ocupacional, melhoria no ambiente de trabalho,
avaliação do estágio probatório, implantação de Núcleos de Qualidade de Vida; adequação de espaço físico, Melhoria da ferramenta de
controle do sistema Sigeduca e implementação do plano de capacitação dos profissionais da educação conforme planejado no PTA 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
012-Reduzir o analfabetismo.
417-Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização
Finalístico
Alta taxa de analfabetismo no Estado de Mato Grosso.
Reduzir a taxa de analfabetismo do estado de Mato Grosso.
Pessoas de 15 anos ou mais de idade analfabetas.
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Perminio Pinto Filho

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

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

Anual

Percentual

7,17

6,51

Apurado
2017
6,94

Data
Apuração
25/01/2018

Fonte: IBGE

Análise de Indicadores do Programa:
A Seduc alfabetizou em 2017, 4.677 (quatro mil seiscentas e setenta e sete) pessoas analfabetas, de 15 anos ou mais de idade. Por meio
do Projeto Muxirum da Alfabetização foram alfabetizadas 3.469 (três mil e quatrocentas e sessenta e nove) e por meio da EJA, CEJA e
FUNAC (1º segmento) mais 1.208 (um mil duzentas e oito) pessoas. Considerando a população de 2.507.776 (dois milhões, quinhentos e
sete mil setecentas e setenta e seis) pessoas com 15 anos ou mais no Mato Grosso, a quantidade de 178.671 (cento e setenta e oito mil
seiscentos e setenta e um) pessoas analfabetas nessa faixa etária, ou seja 7,10% (sete vírgula um porcento), concluímos que, apenas
com suas ações diretas, sem considerar as ações dos municípios, a Seduc reduziu o percentual de analfabetos, de 15 anos mais do MT
para 6,94% em 2017.
>>> Fonte: Dados do Projeto / Sistema Muxirum e sistema SigEduca.
>>> Fonte: Os dados da população por faixa etária e percentual de analfabetos são relativos à 2015, base IBGE/PNAD (2015) ¿
tabulações especiais de microdados realizadas pelo servidor público Edmar Augusto Vieira, Economista pela UFV-MG, mestre em
Economia (UFMT ¿ MT) e Gestor Governamental/ SEPLAN-MT;
>>> Considera-se alfabetizada a pessoas de 15 anos ou mais que sabe ler e escrever um bilhete simples, conforme resposta do
informante no domicílio. A fonte oficial é o IBGE, através do Censo Demográfico e da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios). A Pnad, que não divulga dados no nível municipal, é realizada nos meses de setembro e divulgada nos meses de outubro ou
novembro do ano seguinte.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.734.344,66

2.934.344,66

1.783.017,67

0,00

47,75

60,76

3.734.344,66

2.934.344,66

1.783.017,67

0,00

47,75

60,76

Execução:
A execução de apenas 47,75% do orçamento previsto na dotação inicial decorreu da não adesão de 10 (dez) dos 30 (trinta) municípios
planejados inicialmente para aderir ao projeto, com isso, também não houve necessidade de executar 100% do processo de formação
planejados (Ação 3376) bem como, não foi necessário monitoramento nos municípios previstos (Ação 3377). Ressalte-se ainda que o
quadro de Alfabetizadores e de Coordenadores municipais também foi inferior ao planejado.
Com relação ao COFD, o percentual foi de 60,76%, contudo poderia ter sido superior, se fossem realizadas as anulações e consequente
remanejamento dos recursos, pois, já se sabia em setembro/outubro de 2017 que não seriam executados face a adesão de apenas
66,66% dos municípios previstos.
Um ponto altamente positivo é que o projeto Muxirum desencadeou um processo de sensibilização da sociedade e dos dirigentes
municipais para o problema "analfabetismo no MT" o que potencializará os resultados positivos no que se refere ao seu objetivo que é
"Reduzir o Analfabetismo no Estado do MT".

Resultados:
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A meta era reduzir a taxa de analfabetismo no MT de 7,10% em 2016 para 6,95% em 2017, contudo, como ainda não foi possível obter os
dados de alfabetização dos municípios do estado de MT, não é possível afirmar qual a efetiva redução da taxa de analfabetismo no MT.
No entanto, importante ressaltar que apenas com os projetos e atividades que a Seduc implementou, foi possível reduzir a taxa de
analfabetismo da população de 7,10% para 6,94% em 2017, ou seja, alfabetizamos na rede estadual de ensino do MT 4.677 pessoas de
15 anos ou mais. Com isso, considerando a população de 15 anos ou mais analfabeta no estado de MT, a quantidade de pessoas
alfabetizadas pela Seduc foi suficiente para atingir a meta. Na conclusão da 2ª etapa do Muxirum já em Março/2018 se pretende concluir a
alfabetização de pelos menos 1.209 alunos.
Sendo assim, acreditamos que em decorrência das fortes ações empreendidas pela Seduc/ MT, tais como:
1) mobilização de mais de 30 municípios e da sociedade civil organizada por meio da SEDUC / Projeto Muxirum da Alfabetização;
2) ações midiáticas onde se disseminou a importância do investimento na alfabetização de adultos no MT; e
3) ainda, pela atuação das secretarias municipais de educação no 1º segmento (1º e 2º ano);
temos certeza que a próxima edição do PNAD apresentará uma significativa redução no percentual de analfabetos no estado de Mato
Grosso.

Principais restrições e providências adotadas:
Administrativas : Equipe técnica dedicada ao projeto Muxirum foi menor do que a prevista e, apesar das diversas tentativas de provimento
de mais profissionais, não havia oferta de pessoal técnico preparado disponível. Em janeiro / 2018 já foram selecionados mais dois
técnicos sendo que um já começou a trabalhar.
Políticas : Alguns municípios preferiram trabalhar com os seus próprios projetos ou em parceria com o Programa Brasil Alfabetizado - PBA.
Para a equipe do projeto estadual este não foi um fator altamente restritivo pois, o importante era que o problema analfabetismo fosse,
efetivamente, "atacado" e a sociedade mato-grossense, como um todo, de beneficiasse dos resultados. Em 2018 será feito edital /
chamada para envolver organizações privadas, sociais e filantrópicas e com isso, ampliar o atendimento à todo o Estado de MT.

Outros aspectos relevantes:
A decisão do atual governo de atuar com um projeto especifico e equipe especifica na redução do analfabetismo demonstrou ter sido uma
decisão acertada, pois, colocou em foco um problema que estava praticamente estagnado há mais de 10 anos, chegando inclusive a subir
de 9,6 % em 2008 para 10,2% em 2009.
Com este projeto se espera reduzir de forma significativa o analfabetismo no estado de MT, quiçá reduzir para um percentual abaixo da
meta que é de 6,5% no último ano do Plano Plurianual 2016-2019.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
>>> Atuar em parceria com a sociedade civil organizada (organizações privadas, sociais, filantrópicas, religiosas, entre outras) de forma
que possamos ofertar o ensino / alfabetização no local onde está a população analfabeta. Implementar uma busca ativa pela população
analfabeta e ofertar o conhecimento.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3374-Desenvolvimento de Parcerias com municípios e organizações da sociedade
civil para a alfabetização de jovens e

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

417-Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização
2017
Projeto
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Mobilizar os atores sociais para a alfabetização de jovens e adultos.
Parceria firmada
Unidade
Admilson Mario de Assunção

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

30,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

66,67

66,67

Análise da Meta Física:
A meta Física não foi alcançada tendo em vista que dos 30 (trinta) municípios previstos, somente 20 (vinte) efetivaram o Termo de Adesão
ao Programa Muxirun da Alfabetização. Apesar dos convites aos 10 Municípios que não aderiram ao programa os mesmos preferiram não
participar de imediato deixando para uma próxima oportunidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.762.864,66

1.962.864,66

1.698.187,67

0,00

61,46

86,52

2.762.864,66

1.962.864,66

1.698.187,67

0,00

61,46

86,52

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nao obtivemos resultado satisfatório no planejamento considerando a não adesão ao Programa Muxirun da Alfabetização por parte dos 10
Municípios restante.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor empenhado corresponde as despesas das ações em 20 municípios, razão pela qual não foi necessário utilizar todo o recurso.
As despesas realizadas foram, pagamento de bolsas dos alfabetizadores e coordenadores local, aquisição de materiais pedagógicos e
camisetas.
Outras despesas foram também com diárias da equipe para as viagens de monitoramento, acompanhamento e avaliação do programa nos
municípios integrantes do programa

Alcance do Objetivo Específico:
A Mobilização da sociedade envolvida nos 20 municípios foi muito positiva, sendo observado a participação dos alfabetizandos e dos
alfabetizadores. Como já informado, apesar dos convites, visitas as secretarias municipais de educação, contatos telefônicos, entre outros,
não conseguimos adesão de mais municípios.

Outros aspectos relevantes:
É o conhecimento da realidade dessa clientela(pessoas analfabetas)dentro da sua própria realidade, que puderam reavaliar metodologia
forma de implementação do projeto.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Envolver um numero maior de parceiros além das Prefeituras municipais.

Ação:

3376-Formação para os profissionais do Programa Alfabetizar para Emancipar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

417-Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização
2017
Projeto
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Profissionias do programa com formação específica
Profissional capacitado
Percentual
Admilson Mario de Assunção

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física referente a formação dos alfabetizadores do programa os resultados foram satisfatórios.
Capacitamos 100% dos alfabetizadores dos municípios (20) que aderiram ao programa com pelo menos 8 horas.
Durante a capacitação foram apresentados a metodologia do professor Paulo Freire referência mundial na alfabetização de adultos, esta
capacitação foi realizada pela professora do quadro da SEDUC/orgão central - SUFP, CEFAPRO e também em parceria com formadoras
dos municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

909.880,00

909.880,00

84.830,00

0,00

9,32

9,32

909.880,00

909.880,00

84.830,00

0,00

9,32

9,32

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em decorrência da restrição financeira ao longo do exercício, a equipe desenvolveu outras técnicas, ferramentas para formação dos
profissionais. Sendo assim, mesmo com a restrição financeira foram realizadas viagens para a capacitação usando recursos de ações de
apoio administrativo e com isso foi possível atender grande parte da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor da dotação final permaneceu o mesmo que a inicial, contudo não foi possível empenhar porque:
1) Não conseguimos o numero necessário de formadores para atender as capacitações nos municípios;

Alcance do Objetivo Específico:
O programa iniciou com pessoas da Seduc e envolveu o Governo Estadual e Municipal e regiões vizinhas, dando oportunidade para a
alfabetização. ficamos muito contentes com essa dedicação e passamos a ensinar os alfabetizandos que gerou uma revolução. Muitos
alfabetizandos ficaram com duvidas se iriam aprender, mas ao final do programa constatamos uma evolução.

Outros aspectos relevantes:
Um dos aspectos mais relevante para que esse programa desse certo foi o engajamento por parte de toda a comunidade local, para levar
luz a quem era cego do saber.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Planejar antecipadamente a equipe de formação para que não tenhamos indisponibilidade de formadores.

Ação:

3377-Acompanhamento e avaliação do Programa Alfabetizar para Emancipar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

417-Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização
2017
Projeto
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Acompanhar e avaliar o programa.
Programa de alfabetização acompanhado e avaliado
Percentual
Admilson Mario de Assunção

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Quatro aspectos que contribuíram para o não atingimento da meta, ou seja, 30 municípios:
1 - pequeno número de pessoas na equipe do Programa;
2 - a logística - a não disponibilidade de veículos para o monitoramento das turmas;
3 - Burocracia publica nos processo de aquisição de bens e serviços.
4 - o atraso no pagamento das bolsas dos alfabetizadores e coordenadores
Além dos aspectos acima citados a não adesão ao Programa deveu -se também que alguns prefeitos de cidades próximos a Cuiabá, por
estarem iniciando o seu mandatos entenderam não ser oportuno participar do tão arrojado Programa

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

61.600,00

61.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.600,00

61.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar de não executar os 100% do orçamento disponibilizado, o monitoramento foi realizado com recursos de outras ações, inclusive de
apoio administrativo e em viagens de capacitação.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da não execução de 100% do orçamento disponibilizado, o monitoramento foi feito com recursos de outras ações, inclusive de
apoio administrativo e em viagens de capacitação.

Alcance do Objetivo Específico:
Conseguimos alcançar a meta que estipulamos no início do programa que foi de 3.469 durante o a no de 2017atendento a um total de 12
municípios dos 20 que iniciaram. Porém temos ainda para terminar em 2018, um total de 1.210 que fazem parte de 8 municípios que
iniciaram o curso no terceiro semestre de 2017. Neste caso totalizamos 4.679 pessoas alfabetizadas.
A mobilização da sociedade envolvida nos 20 municípios foi positiva, o que foi observado pelos alfabetizando e alfabetizadores.

Outros aspectos relevantes:
Os aspectos mais relevantes foi o de incluir pessoas que estavam excluídas da sociedade. Foram muitos relatos emocionantes quando as
pessoas testemunharam que já tinha perdido a esperança e acreditavam que nunca iriam aprender a escrever seus nomes.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que para a próxima etapa sejam envolvidas outras parcerias que existirem nos municípios, pois percebemos que a
centralização nas prefeituras municipais não é único objetivo do programa. Recomendamos que se dê continuidade ao programa, pois é
muito importante que todos tenham dignidade em seu cotidiano.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:

Origem do Programa:

Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
008-Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de vida da
população.
331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
Finalístico
A utilização inadequada dos recursos naturais e o crescimento desordenado das cidades, aliados a falta de
implementação de Políticas Públicas voltadas para a proteção do meio ambiente natural e urbano, geram
graves problemas que serão suportados não apenas pela presente geração, mas também, pelas futuras. São
típicos exemplos: poluição dos recursos hídricos, degradação da cobertura vegetal, uso indiscriminado de
agrotóxicos, acúmulo de resíduos sólidos, ausência de planos de mobilidade urbana nas cidades, poluição
sonora, planos diretores que não refletem a realidade.
Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável
Sociedade mato-grossense
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Administrador Fiplan

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Unidade

8,00

60,00

0,00

31/12/2017

Anual

Percentual

47,20

50,50

28,03

31/12/2017

Anual

Percentual

22,60

25,40

26,06

31/12/2017

Anual

Unidade

260.130,00

156.078,00

0,00

31/12/2017

Índice de municípios com aterro sanitário licenciado
Fonte: SEPLAN/MT
Índice de interatividade social em procedimentos
investigatórios ambientais
Fonte: PGJ/MPMT
Índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente
Fonte: PGJ/MPMT
Índice de focos de calor
Fonte: CPTEC/INPE

Análise de Indicadores do Programa:
No exercício das atribuições que lhe são inerentes e, pautado pelo Planejamento Estratégico Institucional, o Ministério Público do Estado
de Mato Grosso vem acompanhando os indicadores estabelecidos, quais sejam, o índice de interatividade social em procedimentos
investigatórios ambientais e o índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente, numa perspectiva de buscar ampliar a eficácia do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso no âmbito da defesa ambiental e da organização das cidades, bem como monitorar os
desdobramentos das ações definidas.
Cumpre destacar que a implementação das ações ambientais e urbanísticas estabelecidas no âmbito ministerial tem se dado de maneira
satisfatória, com atuação coordenada e efetiva dos promotores de justiça.
Nesse contexto, quanto ao índice de interatividade social em procedimentos investigatórios ambientais, indicador este que identifica o
percentual de interatividade entre o órgão ministerial e a comunidade, em relação às questões ambientais e urbanísticas sob investigação,
em 2017 foi apurado percentual de 28,3%.
Já em relação ao índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente, indicador que identifica tanto o percentual de resolutividade,
mediante a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, atendimento a Notificações Recomendatórias, ou outra solução
administrativa, em relação ao total de procedimentos investigatórios instaurados, quanto o percentual de resolutividade das demandas
aportadas sem a necessidade de instauração de procedimento investigatório, em 2017 foi apurado o percentual de 26,6%.
Em que pese as atividades terem sido desenvolvidas na seara ambiental pelos combativos membros do Ministério Público, eis que as
ações voltadas à preservação ambiental e à organização das cidades são implementadas de maneira contínua, porquanto vê-se, ainda,
que as práticas de degradação do meio ambiente e o crescimento desordenado das cidades subsistem, houve divergência entre o
percentual apurado e o previsto para 2017 em ambos os indicadores.
Todavia, imperioso destacar que à época da elaboração do Planejamento Estratégico 2016/2023, ocasião na qual foram definidos os
novos indicadores do Programa, os dados para obtenção dos mesmos eram extraídos por meio dos relatórios gerenciais do Sistema
Integrado do Ministério Público ¿ SIMP (ferramenta utilizada para o controle dos protocolos judiciais e extrajudiciais não administrativos
que tramitam na instituição), cujo cálculo da fórmula para obtenção dos indicadores era feito manualmente.
Após a aprovação do Planejamento Estratégico em vigor, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso criou e está utilizando o aplicativo
denominado Sistema de Análise Estratégica ¿ SAE (também chamado de Business Intelligence), ferramenta gerencial que possibilita a
avaliação da atuação ministerial, que gera automaticamente os indicadores metaindividuais, dentre os quais os indicadores do programa
em comento, utilizando dados extraídos do SIMP e outros sistemas para obtenção dos indicadores.
Desse modo, a divergência entre o percentual apurado e o previsto para 2017 nos indicadores do Programa não se deu em decorrência de
ausência de ações ministeriais no âmbito ambiental e urbanístico, que poderia ter levado a uma diminuição dos indicadores, mas sim em
virtude da mudança de sistema utilizado, que, consequentemente, alterou a forma de coleta de dados no sistema atual para obtenção dos
indicadores.
Sendo assim, em decorrência da mudança de sistema para obter os indicadores do Programa, qual seja, o SAE, para os próximos anos,
haverá uma adequação do órgão ministerial no acompanhamento desses indicadores e, em momento oportuno, será realizado eventual
ajuste nos indicadores previstos no Planejamento Estratégico 2016/2023.

293

Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

150.000,00

112.123,76

0,00

74,75

74,75

150.000,00

150.000,00

112.123,76

0,00

74,75

74,75

Execução:
No tocante ao Programa em comento, a previsão de execução orçamentária e financeira consistiu, sinteticamente, em (1) capacitação de
membros e servidores da assessoria em temas referentes à proteção do meio ambiente natural e organização das cidades (2) formação de
quadro especializado para assessorar em assuntos da área da Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Florestal e
Geoprocessamento (este último, especialmente no que se refere à captação de imagens georreferenciadas); (3) realização de
eventos/audiências públicas/reuniões voltados para a atuação conjunta dos órgãos repressores e de prevenção, educação ambiental e
conscientização da sociedade e (4) produção de cartilhas ambientais e outros materiais de conscientização e educação ambiental.
Importante destacar que houve compatibilidade entre a dotação inicialmente prevista e a projeção das despesas realizadas. Os recursos
humanos e materiais, bem como a realização de eventos e grupos de estudos e debates permanecem sendo implementados.
Quanto à infraestrutura necessária para a execução do programa, é de se registrar que há salas suficientes, porém a mesma continua
sendo implementada de acordo com as necessidades de execução do programa, tais como as atinentes à aquisição de material de
consumo e de material permanente.
No que concerne ao cumprimento das ações em relação ao objetivo do Programa, observa-se que, muito embora não tenha sido utilizado
todo o recurso orçamentário destinado ao programa, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
(PJEDAOU) vem atuando de forma satisfatória em busca do alcance das metas ora estipuladas, sempre visando uma atuação conjunta e
auxiliar aos Promotores de Justiça.
Ademais, é incontestável o fato de que um importante fator influenciou na não utilização da dotação orçamentária em sua totalidade
prevista: a atual crise econômica que afeta não só o Estado de Mato Grosso, como o Brasil no geral, fez a Procuradoria de Justiça
Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) utilizar a dotação orçamentária disponível com maior cautela,
todavia, sem comprometer as ações voltadas para a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística.

Resultados:
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A efetividade do programa tem se mostrado satisfatória, mediante uma atuação ministerial forte e presente em diversas frentes de trabalho
referentes à defesa ambiental e urbanística, especialmente as eleitas aqui como prioritárias, seja em âmbito judicial, como extrajudicial.
Vale registrar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso através da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e
Ordem Urbanística (PJEDAOU) realizou eventos e cursos de capacitação voltados para a defesa do meio ambiente natural e urbano.
Dentre elas, destaca-se a realização de várias ¿Reuniões Interinstitucionais¿ entre Ministério Público de Mato Grosso (MPE-MT),
Ministério Público do Trabalho (MPT) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com a finalidade de discutir estratégias de atuação
articulada quanto à questão envolvendo agrotóxicos e o agronegócio no Estado de Mato Grosso; entre MPE-MT, Ministério Público do
Estado do Mato Grosso do Sul (MP-MS) e Ministério Público Federal (MPF-MT) sobre questões atinentes à defesa do Pantanal, bem como
entre MPE-MT, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde e
de Sorriso, em defesa da fauna silvestre, objetivando a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e um Centro de
Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado de Mato Grosso, além das reuniões entre MPE-Mt, SEMA-MT, IBAMA e entidades
civis, visando discutir o CAR/PRA e licenciamento ambiental em Mato Grosso.
Merecem destaque, também, a realização do Ato Público em Defesa das Unidades de Conservação de Mato Grosso, a rodadas de
capacitação urbanísticas e de capacitação em atividades de geoprocessamento e valoração de danos ambientais, voltadas para os
membros e servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e organizadas pela PJEDAOU.
A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) também vem elaborando estudos
ambientais que refletem a realidade de passivos ambientais recorrentes. As principais ações no ano de 2017 foram: o Projeto contínuo
¿Diário de Queimadas¿, o Projeto ¿Cidade Legal¿, que está em sua segunda fase de aplicação, a Avaliação Ecológica das cabeceiras do
Rio Xingu, que está sendo desenvolvido e compreende um estudo ecológico do estado atual de degradação das nascentes do rio Xingu,
Diagnóstico Ambiental do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, acompanhando as ações judiciais e extrajudiciais promovidas na
Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade, Identificação de Drenagens de Áreas Úmidas no Pantanal e Guaporé,
Valoração do Dano Ambiental e o Estudo Técnico para a implantação de 13 Promotorias de Justiça Especializadas de Bacia Hidrográfica
no âmbito do Ministério Público Estadual, que culminou na instalação de 05 (cinco) Promotorias de Justiça de Bacia Hidrográfica (PJBH),
quais sejam, a do Vale do Cuiabá (sede em Várzea Grande), do São Lourenço (sede emRondonópolis), do Alto Paraguai (sede em
Cáceres), do Alto Araguai ( sede em Alto Araguaia) e do Médio Araguaia (sede em Nova Xavantina).
No ano de 2017 o modelo de PJBH entrou em uma nova fase, com o início de estudos visando dar maior efetividade ao projeto, assim
como elaboração de projeto específico visando conferir melhor estrutura e a instalação das demais PJBH's que ainda não foram
instaladas, uma vez que até o momento apenas 05 (cinco) foram instaladas.
Outrossim, em 2017, na área da Biologia, Engenharia Florestal, Geoprocessamento e Urbanismo, foram elaborados pela Procuradoria de
Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística 92 (noventa e dois) Laudos Técnicos, atendendo às demandas dos
Promotores de Justiça, abrangendo diversos Municípios de Mato Grosso.
Tais procedimentos são referentes à imagens de georreferenciamento, de áreas urbanas e rurais, referentes às dinâmicas de ocupações
irregulares, desmatamento, queimadas, degradação, alteração ambiental, identificação de proprietários no meio ambiente rural e urbano,
disposição irregular de resíduos sólidos, desmatamento, processos erosisivos e áreas degradadas, poluição hídrica, abandono de áreas,
aterramento de nascentes, poluição visual, ocupação irregular de Áreas de Preservação Permanente (APP), irregularidades em cemitérios,
uso e ocupação do solo, hidrelétricas, agrotóxicos. Dentre os Relatórios Técnicos produzidos destaca-se o Diagnóstico Ambiental da Área
de Preservação Permanente do Córrego Bateia e o levantamento do estado de preservação e indicação dos limites para a criação de uma
unidade de conservação, desde a Cachoeira Pé da Serra até a foz do Córrego Bateia, no Rio Araguaia.
No tocante à defesa da ordem urbanística cumpre destacar que, no decorrer de 2017, além de atender às demandas dos Promotores de
Justiça com a realização de vistorias, laudos e participação em audiências públicas sobre empreendimentos urbanos.

Principais restrições e providências adotadas:
Outras : Quanto à realização do Programa, em 2017, não houve dificuldades relevantes que impediram o cumprimento das ações
estabelecidas. A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística conseguiu atuar de forma satisfatória
em busca do alcance das metas ora estipuladas, sempre visando uma atuação integrada e harmônica junto aos Promotores de Justiça.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3328-Proteção dos recursos hídricos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Fiscalizar a poluição e degradação dos recursos hídricos e das áreas de Preservação Permanentes (APP´s)
Medida ministerial adotada
Percentual
Luiz Alberto Esteves Scaloppe

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

18,70
Total:

18,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

18,70

Meta Física Ação Realizada

18,70

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

18,70

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Ministério Público Estadual, visando atingir os fins previstos, atuou de maneira integrada em todo o Estado.
As medidas inicialmente planejadas e executadas, assim como as ações promovidas pelos Promotores de Justiça com atribuição na área
ambiental, no que tange aos recursos hídricos, acarretou a responsabilização dos infratores ambientais e, por conseguinte, a reparação
dos danos perpetrados.
Ademais, existem, no âmbito do Ministério Público, projetos em andamento a exemplo da Avaliação Ecológica das cabeceiras do Rio
Xingu, que compreende um estudo ecológico do estado atual de degradação das nascentes do rio Xingu¿ e a Identificação de Drenagens
de Áreas Úmidas no Pantanal e Guaporé, que visam subsidiar a atuação ministerial na defesa dos recursos hídricos do Estado de Mato
Grosso.
Vale destacar, também, o Diagnóstico Ambiental da Área de Preservação Permanente do Córrego Bateia e o levantamento do estado de
preservação e indicação dos limites para a criação de uma unidade de conservação, desde a Cachoeira Pé da Serra até a foz do Córrego
Bateia, no Rio Araguai.
Não obstante isso, a grande contribuição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para consolidar a proteção dos recursos hídricos
foi a finalização do Estudo Técnico para a implantação de 13 Promotorias de Justiça Especializadas de Bacia Hidrográfica no âmbito do
Ministério Público Estadual, que culminou na instalação de 05 (cinco) Promotorias de Justiça de Bacia Hidrográfica (PJBH), quais sejam, a
do Vale do Cuiabá (sede em Várzea Grande), do São Lourenço (sede em Rondonópolis), do Alto Paraguai (sede em Cáceres), do Alto
Araguai ( sede em Alto Araguaia) e do Médio Araguaia (sede em Nova Xavantina).
No ano de 2017 o modelo de PJBH entrou em uma nova fase, com o início de estudos visando dar maior efetividade ao projeto, assim
como elaboração de projeto específico visando conferir melhor estrutura e a instalação das demais PJBH's que ainda não foram
instaladas, uma vez que até o momento apenas 05 (cinco) foram instaladas.
Desse modo, verifica-se que a capacidade de planejamento do órgão é pensada e aplicada, visando atingir resultados satisfatórios e
eficientes, na busca pela realização da meta física que se propôs para a respectiva ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

35.000,00

35.000,00

11.025,00

0,00

31,50

31,50

35.000,00

35.000,00

11.025,00

0,00

31,50

31,50

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Inicialmente, cumpre destacar que a dotação orçamentária inicialmente prevista para o exercício 2017 foi destinada ao custeio de diárias,
despesas com locomoção para participação em cursos de capacitação, congressos e seminários da área ambiental, materiais de consumo
e serviços prestados por terceiros.
Em que pese a utilização da dotação orçamentária em valor inferior ao inicialmente planejado, vê-se que a previsão do orçamento foi
realizada corretamente na oportunidade de elaboração e fixação de metas do Programa.
Ademais, houveram alguns fatores que influenciaram na não utilização da dotação orçamentária em sua totalidade prevista.
Ainda, diante do atual cenário econômico, que clama a redução de gastos, a PJEDAOU procurou utilizar a dotação orçamentária
disponível com maior cautela, todavia, sem comprometer as ações voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Observa-se, portanto, que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para a realização das metas previstas, uma vez que o órgão
está efetivamente projetando as despesas necessárias, mormente ao se considerar que os recursos inicialmente previstos refletiram a real
necessidade da ação.
Portanto, não obstante, a realização adequada da projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos
objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:
Inicialmente, deve-se destacar que foi possível executar a meta inicialmente projetada, consistente na adoção de medidas extrajudiciais
para conservação e recuperação dos recursos hídricos e áreas de preservação permanente - APP's em 35% das Promotorias de Justiça
com atribuição na área, sem utilizar a totalidade da dotação orçamentária inicialmente prevista na LOA.
Salienta-se, ademais, a existência de fatores que influenciaram na não utilização da dotação orçamentária em sua totalidade prevista,
como a utilização do espaço e infraestrutura do Ministério Público, além de parcerias firmadas, para a realização de encontros, reuniões e
eventos, fatores que contribuíram para reduzir a retirada da dotação orçamentária da ação.
As iniciativas previstas na ação, portanto, foram devidamente executadas, atendendo integralmente ao planejamento em curso, e
evidenciando a conformidade entre as ações planejadas e executadas.
Acrescente-se, ainda, que diante do atual cenário econômico, que clama a redução de gastos, a PJEDAOU procurou utilizar a dotação
orçamentária disponível com maior cautela, todavia, sem comprometer as ações voltadas à proteção dos recursos hídricos.

Alcance do Objetivo Específico:
O nível de atingimento dos objetivos específicos foi plenamente alcançado, o que demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso vem atuando satisfatoriamente nas áreas ambiental e urbanística, por meio das iniciativas executadas pelos diligentes Promotores
de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.
Outrossim, imperioso destacar que a grande contribuição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para consolidar a proteção dos
recursos hídricos foi a finalização do Estudo Técnico para a implantação de 13 Promotorias de Justiça Especializadas de Bacia
Hidrográfica (PJBH) no âmbito do Ministério Público Estadual, cuja projeção para os próximos exercícios é a instalação das PJBH que
ainda não foram implantadas.
Por fim, cumpre ressaltar que apesar da correta projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos
objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3329-Proteção dos ecossistemas e biomas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Empreender medidas ministeriais para combater o desmatamento ilegal e recomposição da flora nativa nos
Objetivo Específico:
biomas de floresta amazônica, cerrado e pantanal e vegetação das áreas de reserva legal.
Produto:
Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luiz Alberto Esteves Scaloppe

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

34,80
Total:

34,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
34,80

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

34,80

34,80
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
O Ministério Público Estadual, visando atingir os fins previstos, atuou de maneira integrada em todo o Estado.
As medidas inicialmente planejadas e executadas, assim como as ações promovidas pelos Promotores de Justiça com atribuição na área
ambiental, além de acarretar a responsabilização dos infratores ambientais e, por conseguinte, a reparação dos danos perpetrados,
propiciou, além de tudo, importante fomento à educação ambiental.
No período, fonte de pesquisa (janeiro a dezembro de 2017), o Ministério Público, além da quotidiana atuação judicial, ora como autor, ora
como fiscal da lei, celebrou 186 (cento e oitenta e seis) Termos de Ajustamento de Conduta relativos à área ambiental.
Destaca-se, também, Diagnóstico Ambiental do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, acompanhando as ações judiciais e extrajudiciais
promovidas na Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade
Desse modo, verifica-se que a capacidade de planejamento do órgão é pensada e aplicada, visando atingir resultados satisfatórios e
eficientes, na busca pela realização da meta física que se propôs para a respectiva ação.
Ademais, foram realizadas perícias técnicas referentes à ocupação ilegal e desmate de Áreas de Preservação Permanente (APP), uso e
ocupação do solo, visando instruir e subsidiar a propositura de ações de responsabilização, em caso de dano ao meio ambiente natural, a
cargo dos Promotores de Justiça com atribuição na área.
Por fim, destaca-se a atuação da PJEDAOU em ações de capacitação de membros e servidores, bem como a organização de eventos /
reuniões / audiências públicas visando atuação coordenada na prevenção dos danos ambientais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

60.000,00

60.000,00

58.463,00

0,00

97,44

97,44

60.000,00

60.000,00

58.463,00

0,00

97,44

97,44

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual.
A dotação orçamentária inicialmente prevista para o exercício 2017 foi destinada ao custeio de diárias, passagens e despesas com
locomoção para participação institucional em eventos de capacitação, participação em Conselhos, bem como para a realização de perícias
técnicas ambientais e, ainda, participação em outros eventos relacionados à matéria ambiental. Destaca-se também que a dotação
orçamentária destinou-se à aquisição de material de consumo, elaboração de cartilhas e demais materiais gráficos de cunho ambiental.
Observa-se, portanto, que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para a realização das metas previstas, uma vez que o órgão
está efetivamente projetando as despesas necessárias, mormente ao se considerar que os recursos inicialmente previstos refletiram a real
necessidade da ação.
Embora os recursos não tenham sido gastos por completo, vê-se que a previsão do orçamento foi realizada corretamente na oportunidade
de elaboração e fixação de metas do Programa.
Assim, em que pese a realização adequada da projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos
objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:
Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual.
O desempenho apurado no COFD evidencia o êxito da execução, uma vez que foi possível executar a meta inicialmente projetada,
consistente na adoção de medidas extrajudiciais para prevenção do desmatamento ilegal e recomposição da flora nativa nos biomas de
floresta amazônica, cerrado e pantanal e vegetação de áreas de reserva legal em 25% das Promotorias de Justiça com atribuição na área.
Dessa maneira, os resultados apresentados no quadro de realização orçamentária e financeira, demonstram uma capacidade de execução
satisfatória, atendendo integralmente ao planejamento em curso, e evidenciando a conformidade entre as ações planejadas e executadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O nível de atingimento dos objetivos específicos foi plenamente alcançado, o que demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso vem atuando satisfatoriamente nas áreas ambiental e urbanística, por meio das iniciativas executadas pelos diligentes Promotores
de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.
Cumpre ressaltar que apesar da correta projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos
específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3330-Promoção da educação ambiental

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Exigir a implementação da política nacional e estadual de educação ambiental nas unidades de ensino pública
e privada, bem como junto à comunidade.

Objetivo Específico:
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Produto:
Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luiz Alberto Esteves Scaloppe

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Ministério Público Estadual, visando atingir os fins previstos, atuou de maneira integrada em todo o Estado de Mato Grosso.
As medidas inicialmente planejadas e executadas, assim como as ações promovidas pelos Promotores de Justiça com atribuição na área
urbanística, tem exigido
Desse modo, verifica-se que a capacidade de planejamento do órgão é pensada e aplicada, visando atingir resultados satisfatórios e
eficientes, na busca pela realização da meta física que se propôs para a respectiva ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.000,00

20.000,00

7.800,00

0,00

39,00

39,00

20.000,00

20.000,00

7.800,00

0,00

39,00

39,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
nicialmente, cumpre destacar que a dotação orçamentária inicialmente prevista para o exercício 2017 foi destinada ao custeio de diárias,
materiais de consumo e serviços prestados por terceiros.
Destarte, vê-se que a previsão do orçamento foi realizada corretamente na oportunidade de elaboração e fixação de metas do Programa.
Em que pese a utilização da dotação orçamentária em valor inferior ao inicialmente planejado, ressalte-se que houveram fatores no
decorrer do exercício de 2017 que contribuíram para a não utilização total do recurso, como a utilização do espaço e infraestrutura do
Ministério Público, além de parcerias firmadas, para a realização de encontros, reuniões e eventos. Acrescente-se, ainda, que diante do
atual cenário econômico, que clama a redução de gastos, a PJEDAOU procurou utilizar a dotação orçamentária disponível com maior
cautela, todavia, sem comprometer as ações voltadas à educação ambiental.
Observa-se, portanto, que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para a realização das metas previstas, uma vez que o órgão
está efetivamente projetando as despesas necessárias, mormente ao se considerar que os recursos inicialmente previstos refletiram a real
necessidade da ação.
Portanto, não obstante, a realização adequada da projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos
objetivos específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Capacidade de Execução - COFD:
Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual.
O desempenho apurado no COFD evidencia o êxito da execução, uma vez que foi possível executar a meta inicialmente projetada,
consistente na adoção de medidas extrajudiciais pelas Promotorias de Justiça com atribuição na área.
Dessa maneira, os resultados apresentados no quadro de realização orçamentária e financeira, demonstram uma capacidade de execução
satisfatória, atendendo integralmente ao planejamento em curso, e evidenciando a conformidade entre as ações planejadas e executadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O nível de atingimento dos objetivos específicos foi plenamente alcançado, o que demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso vem atuando satisfatoriamente nas áreas ambiental e urbanística, por meio das iniciativas executadas pelos diligentes Promotores
de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.
Cumpre ressaltar que apesar da correta projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos
específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3331-Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Exigir a implementação ou revisao dos planos diretores nas cidades que o estado estabelece como obrigatório
Objetivo Específico:
por meio de medidas ministeriais.
Produto:
Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luiz Alberto Esteves Scaloppe

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Ministério Público Estadual, visando atingir os fins previstos, atuou de maneira integrada em todo o Estado de Mato Grosso.
As medidas inicialmente planejadas e executadas, assim como as ações promovidas pelos Promotores de Justiça com atribuição na área
urbanística, tem exigido dos municípios em que a legislação estabelece como obrigatório a implementação, quando inexistente, ou a
revisão, quando existente do plano diretor.
Desse modo, verifica-se que a capacidade de planejamento do órgão é pensada e aplicada, visando atingir resultados satisfatórios e
eficientes, na busca pela realização da meta física que se propôs para a respectiva ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

35.000,00

35.000,00

34.835,76

0,00

99,53

99,53

35.000,00

35.000,00

34.835,76

0,00

99,53

99,53

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual.
A dotação orçamentária inicialmente prevista para o exercício 2017 foi destinada ao custeio de material, elaboração de cartilhas e demais
materiais gráficos, aquisição de passagens e despesas com locomoção, diárias para custear participação institucional em eventos de
capacitação, perícias e vistorias técnicas, bem como para participação em Conselhos, Comissões e Eventos da área urbanística.
Observa-se, portanto, que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para a realização das metas previstas, uma vez que o órgão
está efetivamente projetando as despesas necessárias, mormente ao se considerar que os recursos inicialmente previstos refletiram a real
necessidade da ação.
Embora os recursos não tenham sido gastos por completo, vê-se que a previsão do orçamento foi realizada corretamente na oportunidade
de elaboração e fixação de metas do Programa.

Capacidade de Execução - COFD:
Os gastos foram realizados dentro dos limites fixados para a dotação orçamentária anual.
O desempenho apurado no COFD evidencia o êxito da execução, uma vez que foi possível executar a meta inicialmente projetada,
consistente na adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais de fiscalização da elaboração ou revisão dos planos diretores nas cidades
em o Estatuto da Cidade estabelece como obrigatório.
Sendo assim, os resultados apresentados no quadro de realização orçamentária e financeira, demonstram uma capacidade de execução
satisfatória, atendendo integralmente ao planejamento em curso, e evidenciando a conformidade entre as ações planejadas e executadas.
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Alcance do Objetivo Específico:
O nível de atingimento dos objetivos específicos foi plenamente alcançado, o que demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso vem atuando satisfatoriamente nas áreas ambiental e urbanística, por meio das iniciativas executadas pelos diligentes Promotores
de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.
Cumpre ressaltar que apesar da correta projeção das despesas, a execução das medidas adotadas para a consecução dos objetivos
específicos não exigiu a aplicação da dotação inicial em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
008-Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de vida da
população.
393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Finalístico
Baixa Conservação Ambiental
Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos
naturais.
População do Estado de Mato Grosso
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Ana Luiza Avila Peterlini de Souza

INDICADORES
Descrição
Percentual de municípios com planos de gerenciamento de
resíduos sólidos

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

20,00

50,00

Anual

Percentual

20,00

20,00

23,45

22/01/2018

Anual

Escala 0 a 100

54,40

55,00

34,23

13/01/2018

Anual

Índice

90,00

60,00

0,00

16/01/2018

Anual

Percentual

7,06

7,00

20,00

10/01/2018

Anual

Percentual

31,41

37,56

28,00

10/01/2018

Anual

Percentual

9,00

7,00

24,28

10/01/2018

Anual

Percentual

0,18

0,37

0,00

11/01/2018

Anual

Percentual

3,70

7,40

0,00

11/01/2018

Fonte: Coordenadoria de Residuos Solidos/SUIMIS/SEMA
Redução do índice de desmatamento
Fonte: SEMA/SGMA/CGT
IQA - Índice de qualidade da água
Fonte: SEMA/SGMA
Índice de exploração florestal ilegal
Fonte: SEMA / SGMA / CGT
IQAr - Índice de qualidade do ar
Fonte: Sema/SGMA/CMA
Índice de implementação de Unidades de Conservação
Fonte: CUCO/SEMA
Percentual de destinação de resíduos sólidos
Fonte: SEMA/SUIMIS/CGRS
Percentual de realização do enquadramento dos corpos d
água no Estado
Fonte: SEMA/CEHIDRO
Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de
bacia hidrográfica.
Fonte: SEMA/CEHIDRO

Análise de Indicadores do Programa:
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1- Redução do Para esse indicador, quanto menor o índice, melhor. Apesar de baixar em 2,94% em relação a 2016, não foi possível o
cumprimento da meta que é de 20% para 2017. É importante que para 2018 seja revisada a metodologia desse indicador, considerando
que o PRODES quantifica as áreas desmatadas com uma metodologia diferente da SEMA e apenas para o Bioma amazônico. Nesta
apuração devem incluídos os biomas Cerrado e Pantanal que compõem mais da metade da área do Estado e vem sofrendo grande
degradação.
2.Índice de implementação de UCs
O objetivo desse indicador não é medir a quantidade de UCs implementadas e qual o estado de conservação das mesmas, mas sim medir
o grau de implementação das Unidades de Conservação (UC) do Estado, considerando os seguintes parâmetros: existência de Plano de
manejo; porcentagem do território com regularização fundiária; existência de conselho gestor e porcentagem de implementação do
Programa de Uso Público, com os seguintes dados:
- Planos de Manejo: 14 UCs possuem;
- Regularização fundiária: 12 UCs com 0-19%, 1 UC com 20-39%, nenhuma UC com 40-59%, 1 UC com 60-79%, 2 UCs com 80-99% e 23
UCs com 100% de seu território regularizado.
- Conselho Gestor: criado e ativo atualmente, 12 UCs possuem;
- Programas de Uso Público: das UCs que possuem Pano de Manejo, 5 possuem o seu Programa de Uso Público implementado entre 4059%. O índice de 34,23% em 2017, deve-se entre outras coisas, ao aumento do Conselho Gestor que de 9 saltou para 12 Conselhos
criados e em atividade e Programa de Uso Público que de 1 passou para 5 implementados entre 40-59%.
3.Índice de exploração florestal ilegal
A apuração deste indicador está prevista para março/2018. Este atraso se deu pelo fato que desde 2012, o setor deixou de contar com a
contratação de STPJ (Serviço Técnico de PJ)para a realização da dinâmica de desmate e exploração da vegetação, pois a equipe do setor
responsável pelos dados tem tido ao longo de 2017 acúmulo de demandas recebidas das unidades desconcentradas, respostas ao
Ministério Público Estadual etc, além da destinação de quase toda a equipe para subsidiar o novo sistema do Cadastro Ambiental Rural SIMCAR com a DATA APURAÇÃO: 13/01/2018. Confecção e validação das áreas de Uso Consolidado, cujo trabalho foi realizado ao
longo do ano.
4.Índice de qualidade do ar
Este valor está bem acima do valor de 7,06% considerado limite máximo admissível pela meta do PPA (valor este definido com base na
média dos resultados dos últimos anos monitorados). Este é um resultado considerado ruim, pois reflete que, em média, em 20% do tempo
monitorado a qualidade do ar foi considerada inadequada pelos padrões da Organização Mundial de Saúde. A explicação para esse
resultado é que durante o ano de 2017 o site do INPE apresentou problemas e, não foi possível estimar os dados via ferramenta CATTBRAMS para todos os dias do ano. No mês de fevereiro só foram monitorados 6 dias, ou seja, a maior parte do mês ficou sem dados, e os
meses de maio, junho e julho não possuem dados, devido ao problema no site do INPE. Vale ressaltar que os meses em que mais teve-se
dados, devido ao fato do site do INPE não ter apresentado problemas, foram os meses correspondentes ao período da seca (agosto a
outubro), e neste período é comum apresentar qualidade do ar inadequada. Isto posto, era de se esperar uma piora neste indicador no ano
de 2017.
5.Índice de qualidade da água.
Esse valor está abaixo da meta estipulada pelo PTA, que seria de 54,4% para o ano de 2017. Este é o reflexo da tendência de piora na
qualidade da água em todas as bacias hidrográficas monitoradas do Estado, que desde de 2012 vêm apresentando visível degradação na
sua qualidade, de acordo com os resultados apresentados nos relatórios de monitoramento. Isto é um reflexo principalmente da expansão
das áreas urbanas, que não é acompanhada pela expansão das redes de tratamento de esgotos, resultando no incremento significativo de
carga orgânica nos rios, acarretando na degradação da qualidade das águas. O incremento no aporte de resíduos sólidos aos cursos de
água e o aumento da contribuição da poluição difusa em virtude da degradação das matas ciliares também tem agravado esta situação.
6.Percentual de destinação de resíduos sólidos.
O Percentual de Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares fechou no ano de 2016 em 14,93%, onde os seguintes municípios
destinavam os resíduos sólidos a aterros sanitários com Licença de Operação: Cáceres, Cláudia, Colíder, Itanhangá, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Porto dos Gaúchos, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, Tapurah e Vera. Em 2017 o indicador
fechou em 24,28% devido à conclusão do licenciamento ambiental do aterro sanitário de Rondonópolis, renovação da licença do aterro de
Tangará da Serra e do acréscimo do município de Ipiranga do Norte em um aterro sanitário particular, além da continuidade dos demais
que fecharam o ano de 2016.
8 - Este indicador foi excluído do PPA 2016-

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

5.862.282,00

5.656.965,00

3.509.359,31

0,00

59,86

62,04

161

10.689.797,30

3.479.139,61

2.523.600,45

0,00

23,61

72,54

169

958.530,30

958.530,30

554.818,65

0,00

57,88

57,88

240

7.397.887,81

4.205.583,16

3.753.390,01

0,00

50,74

89,25

244

69.459,88

69.459,88

0,00

69.459,88

0,00

0,00

245

440.027,83

5.500.000,00

500.000,00

0,00

113,63

9,09

361

0,00

1.519.769,66

62.791,70

0,00

0,00

4,13

369

0,00

2.295.955,06

1.280.074,21

0,00

0,00

55,75

640

0,00

2.866.755,35

0,00

0,00

0,00

0,00

644

0,00

61.752,52

55.890,00

0,00

0,00

90,51

25.417.985,12

26.613.910,54

12.239.924,33

69.459,88

48,15

46,11

Total

Execução:
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EXECUÇÃO DO PROGRAMA 393
Objetivo do programa 393: ¿Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos
naturais.¿
Em termos práticos a SEMA tem uma boa capacidade de planejamento (PPD). No entanto, devido à realidade vivenciada, atualmente, pelo
Estado e à baixa arrecadação prevista para 2017, foi disponibilizado um teto orçamentário abaixo da necessidade básica do Órgão, tendo
como consequência muitos contratos de manutenção e a folha de pessoal descobertos, sendo preciso recorrer a suplementações ao longo
do exercício. Na execução (COFD), os contingenciamentos sazonais no Orçamento tiveram forte influência no planejamento inicial. As
anulações em decorrência da frustração de receita somada à dependência de processos licitatórios, tem causado impacto negativo na
fonte 161, pois muitas de suas demandas dependem de outras setoriais como construção de secretarias municipais, reforma e ampliação
das diretorias regionais, levando assim, à anulação de parte dos recursos, bem como:
-Remanejamento para o Programa 393 para atender demandas do Projeto MT Sustentável, convênio não reembolsável com o BNDES
para aquisições de fiscalização ambiental como notebooks, barcos, motores de popa, carreta de reboque e lanchas, GPS e estações de
trabalho;
-Anulação de R$ 2.915.185,00 na ação 3119 (Implantação do processo digital de gestão corporativa ambiental) cuja destinação ao
desenvolvimento do Sistema de Licenciamento Ambiental Digital teve parte do recurso que não pôde ser realizada no exercício.
As anulações significativas na fonte 240 tiveram destaque para:
-Cobrir a folha de pagamento de pessoal que ficou descoberta quando da disponibilização do teto orçamentário em 2017;
-Atender aos contratos de manutenção (limpeza, jardinagem, segurança armada) que sofreram reajuste salarial dos colaboradores
terceirizados; manutenção predial, rede lógica e serviços de publicação, pois o recurso previsto em 2017 para esse fim foi insuficiente;
-Atender demandas da ação 2121 (Prevenção e combate a incêndios florestais).
Vale mencionar o valor de R$ 8.618.950,00 que foi suplementado na fonte 245 por se tratar de um recurso destinado a atender o Primeiro
Termo Aditivo aos Termos de Compromissos entre a SEMA e a COPEL Geração e Transmissão S.A, assinado em 08/2017 em
cumprimento por parte da Compromissária, de programa complementar ao Projeto Básico Ambiental - PBA do empreendimento UHE
Colíder, relativo ao Programa de Suporte Operacional à SEMA/MT, por meio de repasse de recursos financeiros para fins de aquisição de
bens e/ou de serviços e/ou execução de obras necessárias às atividades de gestão, fiscalização, licenciamento e conservação ambiental.
Posteriormente, foram remanejados R$ 417.090,70 para a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres; Batalhão da Polícia
Militar de Proteção Ambiental e DEMA, conforme o primeiro termo aditivo aos Termos de Compromisso entre SEMA e COPEL.
Além dos remanejamentos, tivemos outras suplementações de recursos provenientes de superávit financeiro, como segue:
-Incorporação de recursos no valor de R$ 2.064.141,43, proveniente
de superávit financeiro de exercício anteriores apurado nas Fontes 309 e 640;A suplementação dar-se-a no Programa 036, Ações 2005 e
2007, Região 9900, Grupo 3 e 4, Modalidade 90, com a finalidade de custear despesas de manutenção. No programa 393, ação 4319,
Região 9900, Grupo 3, Modalidade 90 para atender despesas de custeio. Programa 394, ação 2125, Grupo 4, Região 9900, modalidade
90, com objetivo de atender demanda de investimento.
-Crédito Suplementar do tipo 160 (Incorporação de Recursos Provenientes de Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial),
solicitado no valor de R$ 1.135.148,34, apurado nas Fontes Agrupadas 161/361 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e
ONGs firmados pela Adm. Direta), e fontes agrupadas 240/640 (Recursos Próprios) o valor de R$ 32.680,35 em acordo com o parecer da
Auditoria nº 0296/2017, de 13/04/2017.
A Suplementação ocorrerá no Programa 393 ( Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida), PAOE 4322
(Implementação da política nacional de resíduos sólidos), região 9900 (ESTADO), natureza 4.4.90., fonte 640, cujo o valor será de R$
1.080,35. Na natureza 3.3.90., fonte 361, o valor será de R$ 1.135.148,34 e na natureza 3.3.90., fonte 640 ,será de R$ 21.600,00,
totalizando o montante de R$ 1.135.148,34.
-Incorporação de recursos orçamentários, proveniente de superávit financeiro de exercício anteriores apurado nas Fontes 361 e 640 no
valor de R$ 409.696,32; A suplementação dar-se-a no Programa 393, Ação 4330, Região 9900, Grupo 3 e 4, Modalidade 90;
-Incorporação de recursos orçamentários, proveniente de superávit financeiro de exercício anteriores apurado nas Fontes 369 no valor de
R$ 2.295.955,06; A suplementação dar-se-a no Programa 393, Ação 3113, Região 9900, Grupo 3 e 4, Modalidade 90;
-Crédito adicional do tipo 160 / incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
de 2016, no valor de R$ 2.595.000,00 para suplementar a ação 2085 do programa 393. Cuja justificativa constante do processo, a
suplementação orçamentária tem por finalidade viabilizar a implantação de 09 unidades de conservações estaduais em diversas
localidades do Estado.
-Crédito adicional do tipo 160 / incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
de 2016, na fonte 640, no valor de R$ 214.000,00 para suplementar a 4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos do
programa 393. Cuja justificativa constante do processo, a suplementação orçamentária tem por finalidade viabilizar contrapartida de
convênio.

Resultados:
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2.2

RESULTADOS

1 - Promoção do licenciamento da atividade florestal através do uso sustentável dos recursos florestais, atendendo assim, a Política
Florestal do Estado e aumentando o número para 1.251 licenças emitidas;
2 - Melhoria da qualidade do serviço prestado, de forma geral; facilitação do acesso dos interessados aos serviços oferecidos; aumento do
número de licenças emitidas; diminuição do tempo administrativo das licenças; maior transparência das informações acerca do
licenciamento ambiental;
3 - O gerenciamento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação cumpriu de forma satisfatória para a conservação dos biomas
existentes no estado: Pantanal, Cerrado e Amazônia.
4 - Em relação a Monitoramento Ambiental houve a elaboração de 1.360 cartas imagens e/ou mapas, 1.500 imagens de
georreferenciamento e 318 pareceres técnicos, realizando de maneira eficaz e avançando na questão de monitoramento;
5 - Retomada da Gestão do Cadastro Ambiental Rural, desenvolvendo o SIMCAR com migração de 113 mil cadastros;
6 - Foram realizados mais de 4.000 atos de fiscalização totalizando um valor de R$ 63.631.000,00 em multas, cumprindo com sua função
fiscalizatória;
7 - Mais de 280 mil hectares autuados por desmatamento ilegal totalizando mais de 380 milhões de reais em multas, resultando em uma
queda de 10% no desmatamento em relação ao ano anterior;
8 - O setor de Fauna e Recursos Pesqueiros, juntamente com o auxílio de militares do BPMPA, contribuiu para a conservação ambiental
de forma significativa. Foram aplicadas mais de 310 mil reais em multas e apreendida mais de 1 tonelada de pescado irregular,
aumentando a apreensão de produtos florestais.
9 - Foram realizados workshops para definição de planos de ação sobre a recuperação de áreas degradadas e também para discussão de
indicadores de restauração de áreas degradadas;
10 - Melhoria na medição e coleta dos dados da qualidade do ar, item que compõe um dos indicadores da efetividade das ações do
Programa 393, e, portanto, tornando-se imprescindíveis para a avaliação da gestão ambiental no estado;
11 - Implantação, na área de Gestão da Biodiversidade da Flora, do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal para assegurar
o título de Reserva da Biosfera do Pantanal;
12 - Construção e estruturação do prédio da Delegacia do Meio Ambiente, melhorias nos Parques Estaduais Massairo Okamura, Mãe
Bonifácia e Zé Bolo Flô;

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Restrições:
1) Restrição orçamentária e Financeira: A ocorrência de contingenciamento de recursos e contenção de despesas acarreta prejuízos na
execução do orçamento, principalmente para o alcance da meta física;
Administrativas : Restrição Licitatória e demais entraves burocráticos, muitas vezes ocasionados pela morosidade dos órgãos centrais;
Técnicas : Insuficiência de Recursos humanos, tanto em número, quanto em qualificação;
Alocação equivocada de recursos humanos, tendo muitos servidores em setores com pouca demanda e poucos servidores em áreas de
muita demanda;

Outros aspectos relevantes:
A restrição que mais impactou o resultado da SEMA foi a orçamentária e financeira, que provocou contingenciamento do orçamento e
aqueda na arrecadação, principalmente da fonte de recursos próprios, quanto da fonte 100 (conta única); vale ressaltar também o registro
de restrição licitatória que apresenta problemas como: licitação deserta, frustrada, falta de recursos humanos, dentro outros, e a demora
para realização de novos certames em decorrência desses fatos.

Outros produtos entregues:
1 - Foram revisados e elaborados mais de 200 Termos de Referência Padrão;
2 - Todos os cadastros com Check List realizados pelo CC-Sema (Coordenadoria de Controle de Consumo de Produtos Florestais);
3 - Todos os cadastros analisados pelo CC-Sema (Coordenadoria de Controle de Consumo de Produtos Florestais);
4 - Incremento do Sistema GPWEB, utilizado para acompanhar ações planejadas e executadas;
5 - Termo de Referência on-line, único no Estado, o que dá mais velocidade, segurança e transparência nas aquisições;
6 - Sistema de Gestão de Frota, o que otimiza o uso da frota gerando economia e agilidade;
7 - Sistema de Gestão de Senha de atendimento ao público, o que acelera o atendimento do cidadão;
8 - Sistema de Atendimento Integrado, também é único no Estado e melhora a gestão dos serviços e logística;
9 - Implantação do Projeto Central de Atendimento Integrado, que melhora o nível de satisfação do cidadão-usuário;
10 - Novo serviço de link de dados entre sede, regionais e parques, aumentando a velocidade e disponibilidade;
11 - Redução nas despesas de custeio em cerca de 7%.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
No tocante à execução orçamentária será necessário um incremento de recursos para cobrir as despesas obrigatórias, essenciais e para
novos investimentos. Em relação ao quadro de pessoal é necessário que se realize o Concurso público a fim de elevar o nível de eficiência
e excelência nos serviços prestados pela SEMA. É necessária continuidade na implementação da Gestão de Processos, bem como
readequações na Força de Trabalho Emprega em diversos setores, pois como dito acima, alguns setores têm pessoas demais e trabalho
de menos e em outros setores ocorre o inverso. Quanto ao gerenciamento das ações, tarefas e medidas da área finalística, também é
preciso reforço orçamentário e financeiro. Cabe ressaltar que é extremamente necessário o investimento em TI no órgão, tanto para
implementação de novos sistemas de trabalho quanto na manutenção dos existentes.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2553-Anatomia e identificação de madeira

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Conhecer e Monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso
Madeira identificada
Metro cúbico
Orenil de Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

401.317,80
Total:

401.317,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.100.000,00

Meta Física Ação Realizada

1.100.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

401.317,80

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

36,48

36,48

Análise da Meta Física:
Havia em 2016 a determinação judicial para que esta atividade paralisada retornasse, portanto , prevendo -se o retorno da atividade a
partir de janeiro de 2017, foi estimado o volume de identificação de madeira para o exercício em 1.100.000 m3 , contudo, somente foi
possível retornar a atividade em meados de de julho de 2017, quanto conseguimos a estrutura física para funcionamento da unidade de
identificação, logo, ficou prejudicada a estimativa inicial para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

309.999,72

284.201,71

284.201,71

0,00

91,68

100,00

309.999,72

284.201,71

284.201,71

0,00

91,68

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Mesmo com as despesas de estruturação da unidade, a locação de mão de obra externa, através de reeducandos da fundação nova
chance, pagamento de diárias para os técnicos de postos fiscais, em fim , todas as despesas , foi possível executar satisfatoriamente os
recursos previstos, devido principalmente o atraso no inicio das atividades, pois do contrário , certamente a dotação inicial seria
insuficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Com o atraso no inicio da atividade técnica devido a demora na estruturação da unidade de identificação de madeira, houve um saldo da
dotação inicial que foi reaproveitado através de crédito adicional para atender despesas com remuneração de pessoal ativo PA 2008, bem
como para cumprir despesas contratuais dos PAs 2005,2007,2009 e de pagamento de dívida. Dos valores remanescentes (dotação final
LOA) todo os recursos foram empregados na execução das despesas da atividade, não deixando nada por executar. Entretanto, devemos
ressaltar que se não houvesse atraso no inicio da atividade não haveria recurso suficiente para executar as despesas de todos os meses
do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
São identificados nesta ação somente madeira bruta ou serrada em bruto ou em lascas, logo, as beneficiadas no Estado e transportadas
não são identificadas, assim , esta ação reflete a realidade deste universo, e neste contexto podemos dizer que nos atingimos 85% de
todas as cargas transportadas pelas rodovias do Estado com destino ás outras unidades da federação. Contendo assim, o transporte ilegal
de madeiras proibidas e evasão fiscal.

Outros aspectos relevantes:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
008-Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de vida da
população.
393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
Finalístico
Baixa Conservação Ambiental
Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos
naturais.
População do Estado de Mato Grosso
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Ana Luiza Avila Peterlini de Souza

INDICADORES
Descrição
Percentual de municípios com planos de gerenciamento de
resíduos sólidos

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

20,00

50,00

Anual

Percentual

20,00

20,00

23,45

22/01/2018

Anual

Escala 0 a 100

54,40

55,00

34,23

13/01/2018

Anual

Índice

90,00

60,00

0,00

16/01/2018

Anual

Percentual

7,06

7,00

20,00

10/01/2018

Anual

Percentual

31,41

37,56

28,00

10/01/2018

Anual

Percentual

9,00

7,00

24,28

10/01/2018

Anual

Percentual

0,18

0,37

0,00

11/01/2018

Anual

Percentual

3,70

7,40

0,00

11/01/2018

Fonte: Coordenadoria de Residuos Solidos/SUIMIS/SEMA
Redução do índice de desmatamento
Fonte: SEMA/SGMA/CGT
IQA - Índice de qualidade da água
Fonte: SEMA/SGMA
Índice de exploração florestal ilegal
Fonte: SEMA / SGMA / CGT
IQAr - Índice de qualidade do ar
Fonte: Sema/SGMA/CMA
Índice de implementação de Unidades de Conservação
Fonte: CUCO/SEMA
Percentual de destinação de resíduos sólidos
Fonte: SEMA/SUIMIS/CGRS
Percentual de realização do enquadramento dos corpos d
água no Estado
Fonte: SEMA/CEHIDRO
Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de
bacia hidrográfica.
Fonte: SEMA/CEHIDRO

Análise de Indicadores do Programa:
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1- Redução do Para esse indicador, quanto menor o índice, melhor. Apesar de baixar em 2,94% em relação a 2016, não foi possível o
cumprimento da meta que é de 20% para 2017. É importante que para 2018 seja revisada a metodologia desse indicador, considerando
que o PRODES quantifica as áreas desmatadas com uma metodologia diferente da SEMA e apenas para o Bioma amazônico. Nesta
apuração devem incluídos os biomas Cerrado e Pantanal que compõem mais da metade da área do Estado e vem sofrendo grande
degradação.
2.Índice de implementação de UCs
O objetivo desse indicador não é medir a quantidade de UCs implementadas e qual o estado de conservação das mesmas, mas sim medir
o grau de implementação das Unidades de Conservação (UC) do Estado, considerando os seguintes parâmetros: existência de Plano de
manejo; porcentagem do território com regularização fundiária; existência de conselho gestor e porcentagem de implementação do
Programa de Uso Público, com os seguintes dados:
- Planos de Manejo: 14 UCs possuem;
- Regularização fundiária: 12 UCs com 0-19%, 1 UC com 20-39%, nenhuma UC com 40-59%, 1 UC com 60-79%, 2 UCs com 80-99% e 23
UCs com 100% de seu território regularizado.
- Conselho Gestor: criado e ativo atualmente, 12 UCs possuem;
- Programas de Uso Público: das UCs que possuem Pano de Manejo, 5 possuem o seu Programa de Uso Público implementado entre 4059%. O índice de 34,23% em 2017, deve-se entre outras coisas, ao aumento do Conselho Gestor que de 9 saltou para 12 Conselhos
criados e em atividade e Programa de Uso Público que de 1 passou para 5 implementados entre 40-59%.
3.Índice de exploração florestal ilegal
A apuração deste indicador está prevista para março/2018. Este atraso se deu pelo fato que desde 2012, o setor deixou de contar com a
contratação de STPJ (Serviço Técnico de PJ)para a realização da dinâmica de desmate e exploração da vegetação, pois a equipe do setor
responsável pelos dados tem tido ao longo de 2017 acúmulo de demandas recebidas das unidades desconcentradas, respostas ao
Ministério Público Estadual etc, além da destinação de quase toda a equipe para subsidiar o novo sistema do Cadastro Ambiental Rural SIMCAR com a DATA APURAÇÃO: 13/01/2018. Confecção e validação das áreas de Uso Consolidado, cujo trabalho foi realizado ao
longo do ano.
4.Índice de qualidade do ar
Este valor está bem acima do valor de 7,06% considerado limite máximo admissível pela meta do PPA (valor este definido com base na
média dos resultados dos últimos anos monitorados). Este é um resultado considerado ruim, pois reflete que, em média, em 20% do tempo
monitorado a qualidade do ar foi considerada inadequada pelos padrões da Organização Mundial de Saúde. A explicação para esse
resultado é que durante o ano de 2017 o site do INPE apresentou problemas e, não foi possível estimar os dados via ferramenta CATTBRAMS para todos os dias do ano. No mês de fevereiro só foram monitorados 6 dias, ou seja, a maior parte do mês ficou sem dados, e os
meses de maio, junho e julho não possuem dados, devido ao problema no site do INPE. Vale ressaltar que os meses em que mais teve-se
dados, devido ao fato do site do INPE não ter apresentado problemas, foram os meses correspondentes ao período da seca (agosto a
outubro), e neste período é comum apresentar qualidade do ar inadequada. Isto posto, era de se esperar uma piora neste indicador no ano
de 2017.
5.Índice de qualidade da água.
Esse valor está abaixo da meta estipulada pelo PTA, que seria de 54,4% para o ano de 2017. Este é o reflexo da tendência de piora na
qualidade da água em todas as bacias hidrográficas monitoradas do Estado, que desde de 2012 vêm apresentando visível degradação na
sua qualidade, de acordo com os resultados apresentados nos relatórios de monitoramento. Isto é um reflexo principalmente da expansão
das áreas urbanas, que não é acompanhada pela expansão das redes de tratamento de esgotos, resultando no incremento significativo de
carga orgânica nos rios, acarretando na degradação da qualidade das águas. O incremento no aporte de resíduos sólidos aos cursos de
água e o aumento da contribuição da poluição difusa em virtude da degradação das matas ciliares também tem agravado esta situação.
6.Percentual de destinação de resíduos sólidos.
O Percentual de Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares fechou no ano de 2016 em 14,93%, onde os seguintes municípios
destinavam os resíduos sólidos a aterros sanitários com Licença de Operação: Cáceres, Cláudia, Colíder, Itanhangá, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Porto dos Gaúchos, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, Tapurah e Vera. Em 2017 o indicador
fechou em 24,28% devido à conclusão do licenciamento ambiental do aterro sanitário de Rondonópolis, renovação da licença do aterro de
Tangará da Serra e do acréscimo do município de Ipiranga do Norte em um aterro sanitário particular, além da continuidade dos demais
que fecharam o ano de 2016.
8 - Este indicador foi excluído do PPA 2016-

Execução:
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EXECUÇÃO DO PROGRAMA 393
Objetivo do programa 393: ¿Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos
naturais.¿
Em termos práticos a SEMA tem uma boa capacidade de planejamento (PPD). No entanto, devido à realidade vivenciada, atualmente, pelo
Estado e à baixa arrecadação prevista para 2017, foi disponibilizado um teto orçamentário abaixo da necessidade básica do Órgão, tendo
como consequência muitos contratos de manutenção e a folha de pessoal descobertos, sendo preciso recorrer a suplementações ao longo
do exercício. Na execução (COFD), os contingenciamentos sazonais no Orçamento tiveram forte influência no planejamento inicial. As
anulações em decorrência da frustração de receita somada à dependência de processos licitatórios, tem causado impacto negativo na
fonte 161, pois muitas de suas demandas dependem de outras setoriais como construção de secretarias municipais, reforma e ampliação
das diretorias regionais, levando assim, à anulação de parte dos recursos, bem como:
-Remanejamento para o Programa 393 para atender demandas do Projeto MT Sustentável, convênio não reembolsável com o BNDES
para aquisições de fiscalização ambiental como notebooks, barcos, motores de popa, carreta de reboque e lanchas, GPS e estações de
trabalho;
-Anulação de R$ 2.915.185,00 na ação 3119 (Implantação do processo digital de gestão corporativa ambiental) cuja destinação ao
desenvolvimento do Sistema de Licenciamento Ambiental Digital teve parte do recurso que não pôde ser realizada no exercício.
As anulações significativas na fonte 240 tiveram destaque para:
-Cobrir a folha de pagamento de pessoal que ficou descoberta quando da disponibilização do teto orçamentário em 2017;
-Atender aos contratos de manutenção (limpeza, jardinagem, segurança armada) que sofreram reajuste salarial dos colaboradores
terceirizados; manutenção predial, rede lógica e serviços de publicação, pois o recurso previsto em 2017 para esse fim foi insuficiente;
-Atender demandas da ação 2121 (Prevenção e combate a incêndios florestais).
Vale mencionar o valor de R$ 8.618.950,00 que foi suplementado na fonte 245 por se tratar de um recurso destinado a atender o Primeiro
Termo Aditivo aos Termos de Compromissos entre a SEMA e a COPEL Geração e Transmissão S.A, assinado em 08/2017 em
cumprimento por parte da Compromissária, de programa complementar ao Projeto Básico Ambiental - PBA do empreendimento UHE
Colíder, relativo ao Programa de Suporte Operacional à SEMA/MT, por meio de repasse de recursos financeiros para fins de aquisição de
bens e/ou de serviços e/ou execução de obras necessárias às atividades de gestão, fiscalização, licenciamento e conservação ambiental.
Posteriormente, foram remanejados R$ 417.090,70 para a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres; Batalhão da Polícia
Militar de Proteção Ambiental e DEMA, conforme o primeiro termo aditivo aos Termos de Compromisso entre SEMA e COPEL.
Além dos remanejamentos, tivemos outras suplementações de recursos provenientes de superávit financeiro, como segue:
-Incorporação de recursos no valor de R$ 2.064.141,43, proveniente
de superávit financeiro de exercício anteriores apurado nas Fontes 309 e 640;A suplementação dar-se-a no Programa 036, Ações 2005 e
2007, Região 9900, Grupo 3 e 4, Modalidade 90, com a finalidade de custear despesas de manutenção. No programa 393, ação 4319,
Região 9900, Grupo 3, Modalidade 90 para atender despesas de custeio. Programa 394, ação 2125, Grupo 4, Região 9900, modalidade
90, com objetivo de atender demanda de investimento.
-Crédito Suplementar do tipo 160 (Incorporação de Recursos Provenientes de Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial),
solicitado no valor de R$ 1.135.148,34, apurado nas Fontes Agrupadas 161/361 (Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e
ONGs firmados pela Adm. Direta), e fontes agrupadas 240/640 (Recursos Próprios) o valor de R$ 32.680,35 em acordo com o parecer da
Auditoria nº 0296/2017, de 13/04/2017.
A Suplementação ocorrerá no Programa 393 ( Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida), PAOE 4322
(Implementação da política nacional de resíduos sólidos), região 9900 (ESTADO), natureza 4.4.90., fonte 640, cujo o valor será de R$
1.080,35. Na natureza 3.3.90., fonte 361, o valor será de R$ 1.135.148,34 e na natureza 3.3.90., fonte 640 ,será de R$ 21.600,00,
totalizando o montante de R$ 1.135.148,34.
-Incorporação de recursos orçamentários, proveniente de superávit financeiro de exercício anteriores apurado nas Fontes 361 e 640 no
valor de R$ 409.696,32; A suplementação dar-se-a no Programa 393, Ação 4330, Região 9900, Grupo 3 e 4, Modalidade 90;
-Incorporação de recursos orçamentários, proveniente de superávit financeiro de exercício anteriores apurado nas Fontes 369 no valor de
R$ 2.295.955,06; A suplementação dar-se-a no Programa 393, Ação 3113, Região 9900, Grupo 3 e 4, Modalidade 90;
-Crédito adicional do tipo 160 / incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
de 2016, no valor de R$ 2.595.000,00 para suplementar a ação 2085 do programa 393. Cuja justificativa constante do processo, a
suplementação orçamentária tem por finalidade viabilizar a implantação de 09 unidades de conservações estaduais em diversas
localidades do Estado.
-Crédito adicional do tipo 160 / incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
de 2016, na fonte 640, no valor de R$ 214.000,00 para suplementar a 4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos do
programa 393. Cuja justificativa constante do processo, a suplementação orçamentária tem por finalidade viabilizar contrapartida de
convênio.

Resultados:
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2.2

RESULTADOS

1 - Promoção do licenciamento da atividade florestal através do uso sustentável dos recursos florestais, atendendo assim, a Política
Florestal do Estado e aumentando o número para 1.251 licenças emitidas;
2 - Melhoria da qualidade do serviço prestado, de forma geral; facilitação do acesso dos interessados aos serviços oferecidos; aumento do
número de licenças emitidas; diminuição do tempo administrativo das licenças; maior transparência das informações acerca do
licenciamento ambiental;
3 - O gerenciamento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação cumpriu de forma satisfatória para a conservação dos biomas
existentes no estado: Pantanal, Cerrado e Amazônia.
4 - Em relação a Monitoramento Ambiental houve a elaboração de 1.360 cartas imagens e/ou mapas, 1.500 imagens de
georreferenciamento e 318 pareceres técnicos, realizando de maneira eficaz e avançando na questão de monitoramento;
5 - Retomada da Gestão do Cadastro Ambiental Rural, desenvolvendo o SIMCAR com migração de 113 mil cadastros;
6 - Foram realizados mais de 4.000 atos de fiscalização totalizando um valor de R$ 63.631.000,00 em multas, cumprindo com sua função
fiscalizatória;
7 - Mais de 280 mil hectares autuados por desmatamento ilegal totalizando mais de 380 milhões de reais em multas, resultando em uma
queda de 10% no desmatamento em relação ao ano anterior;
8 - O setor de Fauna e Recursos Pesqueiros, juntamente com o auxílio de militares do BPMPA, contribuiu para a conservação ambiental
de forma significativa. Foram aplicadas mais de 310 mil reais em multas e apreendida mais de 1 tonelada de pescado irregular,
aumentando a apreensão de produtos florestais.
9 - Foram realizados workshops para definição de planos de ação sobre a recuperação de áreas degradadas e também para discussão de
indicadores de restauração de áreas degradadas;
10 - Melhoria na medição e coleta dos dados da qualidade do ar, item que compõe um dos indicadores da efetividade das ações do
Programa 393, e, portanto, tornando-se imprescindíveis para a avaliação da gestão ambiental no estado;
11 - Implantação, na área de Gestão da Biodiversidade da Flora, do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal para assegurar
o título de Reserva da Biosfera do Pantanal;
12 - Construção e estruturação do prédio da Delegacia do Meio Ambiente, melhorias nos Parques Estaduais Massairo Okamura, Mãe
Bonifácia e Zé Bolo Flô;

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Restrições:
1) Restrição orçamentária e Financeira: A ocorrência de contingenciamento de recursos e contenção de despesas acarreta prejuízos na
execução do orçamento, principalmente para o alcance da meta física;
Administrativas : Restrição Licitatória e demais entraves burocráticos, muitas vezes ocasionados pela morosidade dos órgãos centrais;
Técnicas : Insuficiência de Recursos humanos, tanto em número, quanto em qualificação;
Alocação equivocada de recursos humanos, tendo muitos servidores em setores com pouca demanda e poucos servidores em áreas de
muita demanda;

Outros aspectos relevantes:
A restrição que mais impactou o resultado da SEMA foi a orçamentária e financeira, que provocou contingenciamento do orçamento e
aqueda na arrecadação, principalmente da fonte de recursos próprios, quanto da fonte 100 (conta única); vale ressaltar também o registro
de restrição licitatória que apresenta problemas como: licitação deserta, frustrada, falta de recursos humanos, dentro outros, e a demora
para realização de novos certames em decorrência desses fatos.

Outros produtos entregues:
1 - Foram revisados e elaborados mais de 200 Termos de Referência Padrão;
2 - Todos os cadastros com Check List realizados pelo CC-Sema (Coordenadoria de Controle de Consumo de Produtos Florestais);
3 - Todos os cadastros analisados pelo CC-Sema (Coordenadoria de Controle de Consumo de Produtos Florestais);
4 - Incremento do Sistema GPWEB, utilizado para acompanhar ações planejadas e executadas;
5 - Termo de Referência on-line, único no Estado, o que dá mais velocidade, segurança e transparência nas aquisições;
6 - Sistema de Gestão de Frota, o que otimiza o uso da frota gerando economia e agilidade;
7 - Sistema de Gestão de Senha de atendimento ao público, o que acelera o atendimento do cidadão;
8 - Sistema de Atendimento Integrado, também é único no Estado e melhora a gestão dos serviços e logística;
9 - Implantação do Projeto Central de Atendimento Integrado, que melhora o nível de satisfação do cidadão-usuário;
10 - Novo serviço de link de dados entre sede, regionais e parques, aumentando a velocidade e disponibilidade;
11 - Redução nas despesas de custeio em cerca de 7%.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
No tocante à execução orçamentária será necessário um incremento de recursos para cobrir as despesas obrigatórias, essenciais e para
novos investimentos. Em relação ao quadro de pessoal é necessário que se realize o Concurso público a fim de elevar o nível de eficiência
e excelência nos serviços prestados pela SEMA. É necessária continuidade na implementação da Gestão de Processos, bem como
readequações na Força de Trabalho Emprega em diversos setores, pois como dito acima, alguns setores têm pessoas demais e trabalho
de menos e em outros setores ocorre o inverso. Quanto ao gerenciamento das ações, tarefas e medidas da área finalística, também é
preciso reforço orçamentário e financeiro. Cabe ressaltar que é extremamente necessário o investimento em TI no órgão, tanto para
implementação de novos sistemas de trabalho quanto na manutenção dos existentes.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2074-Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a conservação ambiental, avaliando a Implementação da
Objetivo Específico:
Política Florestal.
Produto:
Empreendimento licenciado monitorado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Suely Fatima m Bertoldi

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

370,00
Total:

370,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

400,00

Meta Física Ação Realizada

400,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

370,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

92,50

92,50

Análise da Meta Física:
Houve um grande empenho da equipe, um bom planejamento e um grande apoio dos gestores. Houve entrega de outros produtos que
totalizaram 1275, como:
Autex - Autorização de Exploração Florestal através de Projeto de Manejo Florestal Sustentável, Autorização de Queima Controlada,
Licença Florestal, Autorização de Desmate, Autorização de Exploração florestal através dos planos de exploração florestal, Autorização de
corte final de reflorestamento, autorização de corte seletivo, autorização de credito de reposição florestal, renovações e retificações em
geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

109

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

186.280,00

186.280,00

103.140,00

0,00

55,37

55,37

186.280,00

186.280,00

103.140,00

0,00

55,37

55,37

Capacidade de Planejamento - PPD:
A nossa demanda é muito maior do que os R $186.000,00 solicitados, para o desenvolvimento dos trabalhos de monitoramento, porem os
contingenciamentos constantes e a recomendação dos gestores para conter os gastos da secretaria, inviabilizou aquisições como os
PALM TOP, EPI e outros acessórios importantes para o desenvolvimentos das atividades.

Capacidade de Execução - COFD:
O setor foi bem atendido em atividades de custeio, como diarias e veículos. O deficit de pessoal contribuiu para o uso parcial do recurso.
Sendo assim não houve necessidade de adição de créditos adicionais e anulações de orçamento, somente houve contingenciamentos
sazonais.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo foi e está sendo alcançado. o órgão tem se empenhado pelo controle da reserva legal das propriedades que são exploradas
atraves de Plano de Manejo Florestal Sustentável por meio do monitoramento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2085-Gestão do sistema estadual de unidades de conservação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação para atingir média efetividade por meio da
Objetivo Específico:
criação, implantação e gestão das UCs.
Produto:
Unidade de conservação implementada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Jean Carlos Holz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

5,00

REGIÃO II - NORTE

1,00

REGIÃO III - NORDESTE

1,00

REGIÃO IV - LESTE

4,00

REGIÃO V - SUDESTE

3,00

REGIÃO VI - SUL

9,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

8,00

REGIÃO X - CENTRO

1,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

1,00

ESTADO

0,36
Total:

33,36

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

33,46

Meta Física Ação Realizada

24,03

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

33,36

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

99,70

138,83

Análise da Meta Física:
Cada uma das 45 (quarenta e cinco) unidades de conservação estaduais que compõe o Sistema Estadual de Unidades de Conservação
encontram-se em um nível de implantação diferenciado, sendo importante ressaltar que a implantação de uma unidade de conservação
constitui um processo contínuo, gradativo, flexível e participativo. Para o cumprimento da Ação, foram planejadas várias medidas: criação
de unidades de conservação estaduais, demarcação , regularização fundiária, monitoramento dos processos de compensação por
significativo impacto ambiental, cálculo e gerenciamento do índice de UC'S e terras indígenas para cálculo do ICMS Ecológico, execução
do Programa ARPA e MT Sustentável /Fundo da Amazônia/BNDS e execução de ações de manejo e monitoramento. Esse planejamento
foi fundamentado levando em conta a existência de Plano de Manejo, capacidade técnica e operacional da Coordenadoria de Unidades de
Conservação, estrutura das Gerencias Regionais de Unidades de Conservação e de outros setores da SEMA que se fazem essenciais
para o cumprimento das medidas pertencentes à Ação. No transcorrer do exercício de 2017 houve algumas questões de ordem
administrativa que interferiram negativamente na execução da Ação, destacando-se: troca constante dos Gerentes Regionais de Unidades
de Conservação, que constituem cargos comissionados; centralização, morosidade e burocracia no Sistema de Licitação Estadual, e
insuficiência de recurso humanos e infraestrutura nas Gerencias Regionais de Unidades de Conservação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
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2.124.000,00

2.124.000,00

1.446.037,80

0,00

68,08

161

8.601.409,14

2.220.673,50

1.454.459,50

0,00

16,91

65,50

240

1.426.400,00

1.426.400,00

1.426.400,00

0,00

100,00

100,00

245

440.027,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640

0,00

2.595.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.591.836,97

8.366.073,50

4.326.897,30

0,00

34,36

51,72

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

313

68,08
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O planejamento da ação teve como base as características ambientais e as pressões antrópicas intrínsecas a cada Unidade de
Conservação Estadual, além dos seguintes fatores:
captação de recursos extra orçamentários através do Programa Áreas Protegidas da Amazônia-ARPA, Programa MT Sustentável /Fundo
da Amazônia/BNDS; necessidade de cumprimento dos objetivos de criação das unidades de conservação estaduais, das normas e
diretrizes legais vigentes, além de se fundamentar nos Planos de Manejo existentes e no conhecimento empírico; a deficiência de recursos
humanos e precariedade de infraestrutura nas Gerencias Regionais de Unidades de Conservação, visando atender de forma esparsa as
demandas típicas de determinadas épocas do ano (período proibitivo de queimadas e piracema) ou ameaças oriundas de pressões
antrópicas tanto dentro como no entorno das Unidades de Conservação Estaduais, tais como: invasões, desmatamento ilegal, construção
ilegal, caça, atividades irregulares de turismo.
Também contribuíram para o Planejamento da ação : Informações fornecidas pelas Prefeituras Municipais, Fundação Nacional do Índio e
Secretaria de Estadual de Planejamento, para o cálculo e gerenciamento do Índice de Unidades de Conservação e Terras Indígenas, para
o cálculo do Índice de Participação dos Municípios no ICMS Ecológico; demanda existente de compensação ambiental por significativo
impacto ambiental conforme licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental; o potencial para estabelecimento de
cooperação técnica com Prefeituras Municipais onde existem Unidades de Conservação, com o objetivo de estabelecer parceria no
processo de implantação das mesmas; Plano Operativo Anual do Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA / MMA/FUNBIO.
No transcorrer do exercício de 2017 houve algumas questões de ordem administrativa que interferiram negativamente na execução da
Ação, destacando-se: troca constante dos Gerentes Regionais de Unidades de Conservação, que constituem cargos comissionados;
centralização, morosidade e burocracia no Sistema de Licitação Estadual, morosidade e burocracia na liberação de recursos extra
orçamentários por parte dos doadores e insuficiência de recurso humanos.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi realizado o Cálculo do Índice do ICMS Ecológico para aplicação a partir do exercício de 2018 através da SEFAZ.
Visando o acompanhamento e execução dos Termos de Compromissos referente a Compensação por Significativo Impacto Ambiental,
foram realizadas três reuniões Extraordinárias e duas Ordinárias. Através de recursos provenientes do cumprimento de Termos de
Compromisso de Compensação Ambiental foram realizadas manutenção de infraestrutura e aquisição de veículos para algumas Unidades
de Conservação Estaduais, bem como foi dado continuidade a contratação de Serviço de Pessoa Jurídica para elaboração de Planos de
Manejo para nove Unidades de Conservação Estaduais.
Foi realizado o acompanhamento de execução de três Termos de Cooperação, encontrando-se os demais em andamento com as devidas
providencias administrativas tomadas, com previsão de estabelecimento para o exercício de 2018. Também foi firmado Acordo de
Cooperação Técnica entre SEMA/MTPAR/SEMEIA, Processo nº36891/2017.
Através do Programa MT Sustentável / Fundo da Amazônia/ BNDS foram realizadas as seguintes ações:
Foi elaborado o Termo de Referência nº 120/2015 para contratação de STPJ para elaboração de Projeto Arquitetônico / Processo nº
399593/2016 para construção de duas bases operacionais de combate a incêndios florestais, posteriormente o processo foi cancelado
uma vez que a administração da SEMA viabilizou a elaboração do Projeto Arquitetônico sem a necessidade de contratação de Serviço de
Pessoa Juridica, todavia o Projeto não foi concluído, por isso não foi aberto o processo licitatório para para realização da obra.
Foi concluído o Processo Licitatório nº 163721/2016 referente a aquisição de veículos através do Projeto MT Sustentável/Fundo da
Amazônia.
Foram elaborados Termos de Referência para a aquisição de materiais e equipamentos e mobiliário para equipar as bases operacionais
de combate a incêndios florestais através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia.
As tarefas para realizar estudo visando traçar diagnóstico da situação fundiária e georreferenciamento, demarcação e sinalização para
nove Unidades de Conservação Estaduais, através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia ( Estações Ecológicas Rio Roosevelt e
Rio Madeirinha; para os Parques Estaduais do Araguaia, Xingu, Tucumã, Igarapés do Juruena Ricardo Franco, Serra De Santa Bárbara e
Reserva Extrativista Guariba Roosevelt) teve a execução parcial dos Contratos nº 010 e 011/2016 (processos nº 114999/2015 e
118297/2015),com previsão de continuidade da execução para o exercício de 2018.
Foram executadas ações de manejo e monitoramento através das Gerencias Regionais de Unidades de Conservação e técnicos da
Coordenadoria de Unidades de Conservação, com a participação da Policia Militar, visando a contenção de ações antrópicas tanto dentro
como no entorno das Unidades de Conservação, tais como: invasões, desmatamento ilegal, construção ilegal, caça e atividades
econômicas ilegais além de demandas do período proibitivo de queimadas e piracema. Questões administrativas prejudicaram a execução
da medida: troca constante dos Gerentes das Unidades de Conservação uma vez que se constituem cargo comissionado, deficiência de
recursos humanos e precariedade de infraestrutura nas Gerencias Regionais de Unidades de Conservação. Também foram realizadas
ações de fiscalização e monitoramento em atendimento a ações recomendatórias oriundas do Ministério Publico Estadual.
Através do Programa ARPA - Áreas Protegidas da Amazônia e de sua capacidade administrativa e operacional, foram executadas ações
de capacitação,manejo e monitoramento, pesquisa científica e aquisições de equipamentos e veículos e embarcações para as Unidades
de Conservação apoiadas pelo mesmo: Parques Estaduais Cristalino, Xingu, Igarapés do Juruena, Ricardo Franco; Estações Ecológicas
Rio Roosevelt e Ronuro e para a RESEX Guariba Roosevelt. Ainda pelo Programa a atividade para a criação da unidade de conservação
no bioma amazônico foram realizados somente levantamentos de dados secundários.
Além das ações de manejo e monitoramento e emissão de autorização para realização de atividades nos Parques Estaduais Mãe
Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô foi acompanhado a execução de 02 (dois) contratos: 01 (um) Contrato de Serviço de Pessoa
Jurídica, para execução de serviços de manutenção limpeza e jardinagem e 01 (um) contrato de STPJ para execução de serviço de
segurança patrimonial.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo proposto para a ação: gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, foi cumprido de forma satisfatória
contribuindo para a conservação de amostras significativas dos biomas existentes no Estado: pantanal, cerrado e amazônia. Muito embora
o grau de satisfação da população mato-grossense não tenha sido aferido através de parâmetros sistematizados, pode-se perceber que as
ações desenvolvidas para alcance do objetivo da ação são bem aceitas e tem o aval positivo da população quando se verifica a procura
pela correção de atividades antrópicas no entorno e interior das unidades de conservação, na legalização de atividades permitidas, na
manifestação de apoio por parte da comunidade científica, no apoio técnico e logístico por parte de ONG¿s e Prefeituras.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Mesmo com a captação de recursos financeiros extra orçamentários é necessário que o Estado disponibilize recursos próprios para o
gerenciamento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação Estaduais, uma vez que algumas medidas não são financiadas, como
por exemplo regularização fundiária, através de compra de terras em unidades de conservação, manutenção de infraestruturas,
equipamentos e veículos entre outros.
O Estado deve se empenhar para a destinação de recursos para a elaboração de Planos de Manejo para as unidades de conservação
estaduais, uma vez que estes constituem documentos técnicos e orientativos que muito contribuem para a efetiva implantação e gestão
das unidades de conservação, bem como para o cumprimento de seus objetivos de conservação e/ou proteção, além de auxiliar
tecnicamente a tomada de decisões, evitando desta forma questionamentos técnicos por parte de gestores governamentais e conflitos de
interesses sociais.
O Governo deve disponibilizar quadro técnico efetivo para o gerenciamento das Unidades de Conservação Estaduais, uma vez que os
cargos para as Gerencias Regionais das Unidades de Conservação constituem cargos comissionados. Essa situação proporciona uma
intensa rotatividade nos cargos, o que ocasiona uma descontinuidade nas ações e um gasto continuo com treinamento para os novos
ocupantes do cargo.
O Governo deve investir na divulgação das ações de conservação, através da mídia escrita, falada e televisiva, especificamente, uma vez
que esse processo proporciona um acesso mais rápido à informações técnicas, normas, restrições e procedimentos o que evitaria muitos
conflitos de interesses sociais e a degradação dos recursos naturais das unidades de conservação estaduais.
O empenho na adoção de medidas que visem o conhecimento e regularização da documentação dos imóveis referente a propriedades
rurais localizadas no interior de Unidades de Conservação Estaduais deve ser priorizado pelo Estado, uma vez que isto tem sido um
agravante na morosidade e no impedimento da implementação das Unidades de Conservação Estaduais.

Ação:

2086-Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras

Programa de Governo:
Exercício:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Realizar o ordenamento das atividades potencialmente poluidores, dentro do Estado de Mato Grosso, através
Objetivo Específico:
do controle, licenciamento, monitoramento e mitigação de seus impactos.
Produto:
Processo analisado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Lilian Ferreira Dos Santos Faria

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5.100,00
Total:

5.100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5.050,00

Meta Física Ação Realizada

6.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5.100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,99

85,00

Análise da Meta Física:
Houve êxito no planejamento, pois foi executado a meta física ajustada com percentual de 90%, havendo a entrega de produtos dentro do
valor planejado, portanto consideramos os produtos entregues bastantes adequados, a meta física ajustada não foi atingida devido a uma
série de sinistros ocorridos ocasionando a paralisação das atividades na Superintendência, (ar condicionado central, falta de energia,
incêndio no atendimento, etc), ocorrendo assim, a dispensa dos servidores por vários dias.
Em conformidade com o planejado, houveram várias vistorias técnica em todo o Estado de MT, com a finalidade de monitorar e licenciar as
atividades potencialmente poluidoras instaladas no Estado. Desta forma a quantidade de licenças emitidas, está de acordo com a
estimativa da proposta inicial.
Para que se logra-se esse êxito, houve a necessidade de suplementação orçamentaria, pois o valor orçado na Fonte 109, não foi
suficiente para a demanda, havendo necessidade de utilizar uma nova fonte de recursos ou seja a fonte 240.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

479.400,00

479.400,00

479.250,00

0,00

99,97

99,97

240

12.000,00

200.000,00

156.930,00

0,00

1.307,75

78,46

491.400,00

679.400,00

636.180,00

0,00

129,46

93,64

Total

315

Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conseguiu-se chegar a um percentual considerado regular, por ter se extrapolado a meta, atingindo-se 120%, desta forma observa-se
claramente que o valor da dotação inicial não seria suficiente para se atingir a meta, havendo a necessidade de uma suplementação de
aproximadamente R$ 188.000,00 na fonte 240, para se poder atingir o valor acima mencionado.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos financeiros da fonte 240, a principio seria exclusivos para capacitação, tendo sido contingenciado e depois anulado. A
suplementação de 200 mil foi novamente inserida na fonte 240, com a finalidade de dar prosseguimento nas atividades de licenciamentos
e monitoramento, pois a fonte 109 havia se esgotado, portanto, o êxito da meta foi atingida, graças a essa suplementação.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo específico foi alcançado, tendo em vista o número de licenças emitidas, em relação a quantidade de programações e viagens
executadas com essa finalidade, atingindo-se assim os números previstos na programação inicial.

Outros aspectos relevantes:
Foi impactante a restrição financeira para a capacitação dos técnicos da SUIMIS, através do contingenciamento dos recursos para esta
finalidade, pois houve o planejamento adequado, no entanto não houve a execução financeira, para o cumprimento da Tarefa 02.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A recomendação é que para planejamentos futuros, seja visto o valor Orçamentário adequado para que sejam cumpridas as metas
propostas, sem a necessidade de suplementações.

Ação:

2087-Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Assegurar o manejo sustentável dos ecossistemas utilizados pelas comunidades tradicionais e agricultores
Objetivo Específico:
familiares por meio do levantamento das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, da regulamentação do
manejo florestal não madeireiro e da capacitação voltada para o desenvolvimento sustentável
Produto:
Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Elton Antonio Silveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
O planejamento foi suficiente em relação a execução das tarefas propostas. A unidade conseguiu realizar a meta com a entrega do
relatório proposto. Os produtos foram adequados ao que se propôs a ação e não houve necessidade de outros recursos. Vale salientar
que foi possível entregar o relatório proposto em função da contribuição de dois estagiários do curso de Engenharia Floresta da UFMT,
que participaram do levantamento de informações sobre as cadeias dos produtos da sociobiodiversidade (castanha e pequi) e das
discussões da minuta sobre os produtos florestais não madeireiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

12.231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

38.000,00

38.000,00

2.250,00

0,00

5,92

5,92

50.231,00

38.000,00

2.250,00

0,00

4,48

5,92

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A utilização do recurso ficou aquém do planejado em função da falta de recurso humano na unidade, pois só recebemos novos analista no
terceiro trimestre de 2017. Portanto, a capacidade de execução ficou reduzida o que afetou fortemente a execução orçamentária. Somado
a esse evento a ação também sofreu contingenciamento.

Capacidade de Execução - COFD:
O contingenciamento não afetou a execução da ação, pois o valor de execução do orçamento foi fortemente afetado pela falta de recurso
humano na unidade. Os recursos financeiros foram liberados conforme cronograma, não houve imprevistos que dificultaram a execução da
ação e a unidade conseguiu executar a ação sem utilizar todo o recurso. Considera-se que houve eficiência na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi atingido.

Outros aspectos relevantes:
Denota se o fato que a unidade recebeu a lotação de novos analistas apenas no terceiro trimestre de 2017, fato que interferiu na plena
execução financeira.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2089-Gestão da informação de atividades potencialmente poluidoras

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Divulgar informações sobre as atividades potencialmente poluidoras
Relatório disponibilizado
Unidade
Lilian Ferreira Dos Santos Faria

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Análise da Meta Física:
Foi dado o início para a implementação da ação, sendo encaminhado para o setor de aquisições um Termo de Referencia com as
especificações para a aquisição dos equipamentos necessários para a implantação desta ação, inclusive com a anuência do Governador
para adesão em ATA de registro de preços já existente na SEGES, porém a aquisição não se concretizou, desta forma a meta física não
foi cumprida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi elaborado o Termo de Referência e encaminhado ao setor de aquisições, inclusive com a anuência do Governador para dispensa de
licitação e adesão em ATA pré-existente, porém, em razão do contingenciamento, não houve a aquisição do solicitado. Desta forma, sem a
efetiva aquisição do software, não havia como prosseguir o desempenho desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar de ter sido bem planejado, não houve a execução devido a não aquisição dos equipamentos, em razão do contingenciamento e
priorização de outras implementações em diversas áreas da Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
Não foi alcançado, devido ao contingenciamento e a não aquisição dos software e hardwares.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2098-Gestão dos dados e metadados geoespaciais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Organizar e gerir os dados e metadados geoespaciais da SEMA
Base de dado geoespacial organizada
Percentual
Olga Patricia Kummer

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

21,00
Total:

21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

21,00

21,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
21,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi parcialmente cumprida.
Para a alcançar o objetivo proposto nas Sub-ações foi realizado o diagnóstico dos dados geoespaciais utilizados pela SUIMIS e parte da
SURH, sendo concebida uma solução visando integrar as geoinformações entre as demais superintendências da SEMA. Para realização
dessa etapa não foram gastos recursos do PTA, pois os produtos foram elaborados pela Coordenadoria de Geoprocessamento e
Monitoramento Ambiental/CGMA e por empresa contratada com recursos de outras fontes.
Devido ao valor orçamentário destinado para ação não ser suficiente para contratar consultoria para as etapas previstas não foi possível
atender parte da ação para o mapeamento, padronização, organização e validação dos dados utilizados nas demais Superintendências,
bem como a implementação dos metadados. Dos recursos previstos no PTA foi empenhado o valor de R$ 6.468,00 para a compra de
cartuchos e reparos na Plotter HP Designjet T1100.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

102.880,00

7.140,88

6.468,00

0,00

6,29

90,58

102.880,00

7.140,88

6.468,00

0,00

6,29

90,58

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante dos resultados apresentados não se atingiu o desempenho próximo ou igual ao planejado inicialmente. Do valor previsto para a
ação foi empenhado apenas o valor de R$ 6.468,00 para a compra de cartuchos e reparos na Plotter HP Designjet T1100, o restante não
foi gasto em virtude de contingenciamento e destinação do recurso para outros fins. O valor orçamentário destinado para ação não foi
suficiente para contratar consultoria para todas as etapas previstas. No entanto foi possível atender parte da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação inicial destinada para ação foi deficitária e não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro impossibilitando a
contratação de consultoria para as etapas previstas. Consequentemente as ações foram realizadas parcialmente, na medida do possível
diante da ausência de recursos orçamentários, financeiros e tecnológicos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi parcialmente alcançado diante das limitações de recursos iniciais. Apesar das restrições foi possível atingir parte
da meta da ação realocando analistas para este fim e através de contribuição de trabalho paralelo que se desenvolveu na secretaria.
A disponibilidade de bases de dados geoespaciais consistentes, organizadas e com metadados permite a tomada de decisão com maior
rapidez e confiabilidade, contribuindo para análises ambientais utilizadas para o licenciamento, monitoramento, conservação e fiscalização
e para subsidiar o SIMCAR.
Foi desenvolvido um modelo de metadados geográficos a ser adotado pela Secretaria, necessitando de contratação de STPJ para a
implementação dos metadados de cada feição e sua disponibilização via portal WEB, nos moldes desenvolvidos pela SEPLAN.
Para a conclusão desta etapa deve-se finalizar o mapeamento dos dados geoespaciais utilizados por todas as superintendências da
SEMA. Padronizar, organizar e validar e integrar esses dados em um sistema que permita manter os dados atualizados e integrados
contendo todas as informações pertinentes as atividades desta secretaria.

Outros aspectos relevantes:
Recentemente a Secretaria de Planejamento/SEPLAN disponibilizou um portal de metadados, que permite acessar os dados de maneira
dinâmica e permite dar mais transparência e acessibilidade aos dados geográficos estaduais. Em reunião com o Setor A SEPLAN sinalizou
positivamente para que a SEMA possa ter acesso a esse portal para disponibilizar alguns dados produzidos por esta Secretaria. Desse
modo torna-se ainda mais relevante que sejam disponibilizados os recursos para que os metadados sejam finalizados conforme o proposto
no PTA.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomenda-se que os sistemas que estão sendo desenvolvidos dentro da SEMA, busquem a integração das informações geoespaciais
com os atributos atualizados que estarão sendo alimentados dentro do sistema. O resultado esperado são informações mais confiáveis e
rápidas para tomada de decisão. Atualmente a elaboração de relatórios demandam o levantamento e consolidação manual de geometrias
e atributos o que onera o tempo e a qualidade do serviço prestado.

Ação:

2104-Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de
uso do solo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover o ordenamento do uso dos recursos florestais e mitigar os impactos ambientais.
Empreendimento licenciado autorizado
Unidade
Suely Fatima m Bertoldi

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

606,00
Total:

606,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

319

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
300,00

300,00

606,00

202,00

202,00

Análise da Meta Física:
A meta foi ultrapassada em razão da gestão para resultados realizada através da consultoria Falconi, que foi implementado na secretaria
adjunta de licenciamento ambiental e recursos hidricos. Com esses resultados necessitamos rever as metas para o PTA 2018, para que o
nosso planejamento fique o mais próximo possível da execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

219.600,00

219.600,00

12.420,00

0,00

5,66

5,66

240

22.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242.000,00

219.600,00

12.420,00

0,00

5,13

5,66

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor de 242.000,00 é perfeitamente adequado para a realização dos trabalhos de acordo com o numero de servidores a época do
planejamento. A remoção de vários analistas, bem como o frequente contingenciamento do orçamento impossibilitou a utilização completa
do recurso previsto. O valor de 22.400,00 previsto na fonte 240 foi anulado para suprir a folha de pagamento da SEMA na ação 2009.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve necessidade de suplementação de recursos, tendo em vista que os constantes contingenciamentos impediram execução do
que foi previsto, mesmo com todos as dificuldades de acessar os recursos, os setores se empenharam em cumprir as metas
estabelecidas, bem como supera-las. Isso não significa que não houve necessidade da utilização dos mesmos previsto, que diante do
cenário foi utilizado o recurso da ação 2074, com o objetivo de otimizar os gastos com as visitas a campo.

Alcance do Objetivo Específico:
Dentro da disponibilidade de recusros e de pessoas tem sido um desafio muito grande conseguir realizar todas as atividades para a
promoção do ordenamento dos recursos florestais, porem com o empenho da equipe foi possivel contribuir para a mitigação dos impactos
ambientais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2110-Implementação da política de mudanças climáticas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Estabelecer normas e instrumentos técnicos legais que viabilizem a implantação que promovam a mitigação
Objetivo Específico:
das emissões dos gases de efeito estufa-GEE e adaptção dos sistema produtivos e naturais as Mudanças
Climáticas, por meio de mecanismo de incentivos e de comando e controle.
Produto:
Política estadual de mudanças climáticas implantada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Mauricio Moleiro Philipp

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

320

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
15,00

15,00

10,00

66,67

66,67

Análise da Meta Física:
O desempenho apurado, conforme escala adotada, se deu em função de severo contingenciamento de recursos para esta ação. Apesar
dos recursos serem insuficientes para iniciar os trabalhos de inventário das emissões de gases de efeito estufa (meta prevista), várias
ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no âmbito do Fórum Mato-Grossense de
Mudanças Climáticas, assim neste ano, destacamos as seguintes:
- Aprovação e publicação da LEI COMPLEMENTAR Nº 582, de 13 de janeiro de 2017, que Institui a Política Estadual de Mudanças
Climáticas;
- Realização de 2 reuniões ordinárias do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas (FMMC);
- Eleição de representantes do FMMC, para compor o Conselho Gestor do Sistema Estadual de REDD+, no biênio 2017/2019 (Portaria nº
575/2017);
- Criação de três grupos de Trabalho do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas, que gerou os subsídios necessários a
construção do Template do Programa REM (REDD+ for Early Movers);
- Realização de trabalho sobre a contabilidade de carbono para o Programa REM (REDD+ for Early Movers), estabelecendo quantidade de
reduções de emissões à serem premiadas, assim como, reduções à serem desativadas, visando mitigação dos riscos de vazamento e não
permanência do carbono florestal.
- Realização de 4 reuniões ordinárias do Conselho Estadual de REDD+;
- Participação de 2 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária da CONAREDD+(Comissão Nacional sobre REDD+), em Brasília;
- Apresentação de informações sobre Governança de REDD+, Mudanças Climáticas e Florestal em Reunião Ordinária da CONAREDD+,
com objetivo de atender os requerimentos e salvaguardas estabelecidas pela Resolução nº 07/CONAREDD+. Neste sentido, Mato Grosso
tornou-se elegível para realizar a captação de recursos em função dos seus resultados de REDD+ (Resolução nº 10/CONAREDD+);
- Participação de Três Reuniões da Câmara Consultiva Temática do Pacto Federativo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

106.050,00

106.050,00

3.120,00

0,00

2,94

2,94

240

493.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599.050,00

106.050,00

3.120,00

0,00

0,52

2,94

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes (contigenciados) e existem atividades e estudos técnicos que
precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados, como exemplo podemos
citar a realização do inventário das emissões de gases de efeito estufa por fontes.
Porém, várias atividades que demandavam menos recursos foram realizadas, como a participação de Analistas da SEMA-MT em reuniões
técnicas fora do Estado e a participação em cursos e conferências e demais atividades detalhadas no item " Análise da Meta Física".

Capacidade de Execução - COFD:
Vale ressaltar que os recursos alocados nos últimos anos são insuficientes (contingenciamento) e existem atividades e estudos técnicos
que precisam ser realizados e demandam um maior volume de recursos, e por este motivo não puderam ser iniciados, como exemplo
podemos citar a realização do inventário das emissões de gases de efeito estufa por fontes.
Porém, várias atividades que demandavam menos recursos foram realizadas, como a participação de Analistas da SEMA-MT em reuniões
técnicas fora do Estado e a participação em cursos e conferências e demais atividades detalhadas no item " Análise da Meta Física".

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar dos recursos muito limitados para esta ação, várias ações foram realizadas, principalmente em função das parcerias consolidadas
no Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas e também no âmbito da cooperação do GCF ( Força Tarefa dos Governadores para o
Clima e Florestas).

Outros aspectos relevantes:
Em função dos trabalhos desenvolvidos pela SEMA-MT, na área de Mudanças Climáticas e REDD+ (Redução das Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal), o Estado de Mato Grosso, após várias missões de avaliação do Banco Alemão- KFW e Ministério
de Meio Ambiente do Brasil, foi formalizado o Termo de Cooperação para implantação do Programa REM (REDD+ for Early Movers), na
COP 23 (Conferência das Partes da Convenção Quadro da Nações Unidas para Mudança do Clima), realizada em BONN, Alemanha, em
novembro de 2017.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Esperamos que no ano 2018, os recursos de Programa REM (REDD+ for Early Movers), possam financiar as ações necessárias para que
a SEMA-MT, possa regulamentar e implantar efetivamente os instrumentos previstos na Política Estadual de Mudanças Climáticas, como o
inventário das emissões e remoções de Gases de Efeito Estufa para construir os planos de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas.
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Ação:

2111-Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover a regularização de Imóveis Rurais através do Cadastro Ambiental Rural e regularização dos
Objetivo Específico:
Passivos Ambientais
Produto:
Projeto analisado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Robério de Freitas Maia

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3.700,00
Total:

3.700,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10.000,00

Meta Física Ação Realizada

10.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3.700,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

37,00

37,00

Análise da Meta Física:
Adoção de novos Sistemas, como SIMCAR, novas Legislações como LC 592/2017 e Decretos Estaduais 1031/2017 e 1253/2017, o que
demandou treinamentos e apresentação de novas metodologias nas análises, esses fatores fizeram que alcançássemos apenas 37% do
proposto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

125.760,00

125.760,00

85.321,84

0,00

67,84

240

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.760,00

125.760,00

85.321,84

0,00

54,78

67,84

Total

67,84

Capacidade de Planejamento - PPD:
Adoção de novos Sistemas, como SIMCAR, novas Legislações como LC 592/2017 e Decretos Estaduais 1031/2017 e 1253/2017, o que
demandou treinamentos e apresentação de novas metodologias nas análises.

Capacidade de Execução - COFD:
Não foi totalmente executado em razão de contingenciamento no Órgão.

Alcance do Objetivo Específico:
Adoção de novos Sistemas, como SIMCAR, novas Legislações como LC 592/2017 e Decretos Estaduais 1031/2017 e 1253/2017, o que
demandou treinamentos e apresentação de novas metodologias nas análises.

Outros aspectos relevantes:
Adoção de novos Sistemas, como SIMCAR, novas Legislações como LC 592/2017 e Decretos Estaduais 1031/2017 e 1253/2017, o que
demandou treinamentos e apresentação de novas metodologias nas análises. Contingenciamento do orçamento também contribuíram
para o não cumprimento da meta estabelecida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Treinamento da equipe técnica;
Compras de equipamentos mais adequados as tarefas (analises dos CAR's);
Agilidade nas soluções de erros nos Sistemas (SIMCAR e SIGA);
Não contingenciamento do Orçamento; e
Aumentar o numero de analistas.
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Ação:

2121-Prevenção e combate a incêndios florestais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Prevenir e combater os focos de incendios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de
Objetivo Específico:
Conservação Estaduais.
Produto:
Incêndio florestal prevenido/combatido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ranie Pereira Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

17,00
Total:

17,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

17,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

85,00

85,00

Análise da Meta Física:
NÃO FORA POSSÍVEL REALIZAR A TOTALIDADE DAS ATIVIDADES DEVIDO AO CONTIGENCIAMENTO SAZIONAL, A FALTA DE
EQUIPES, E O AUMENTO DA DEMANDA, DURANTE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS. ENTRETANTO, FORAM IMPLANTADAS 11
(ONZE) BRIGADAS MUNICIPAIS MISTAS, MAS ERAM PREVISTAS APENAS 7 (SETE), 8 (OITO) BASES DESCENTRALIZADAS,
CURSO DE GEOPROCESSAMENTO, COM CAPACITAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MILITARES, VISITA EM 42 (QUARENTA E DOIS)
MUNICÍPIOS, LEVANDO A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DAS BRIGADAS MISTAS, CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS
INCÊNDIOS FLORESTAIS, 30 (TRINTA) PERÍCIAS REALIZADAS, 6 (SEIS) REUNIÕES DESTE COMITÊ, SENDO 4 (QUATRO)
REUNIÕES ORDINÁRIAS E 2 (DUAS) DA OPERAÇÃO ABAFA AMAZÔNIA. NESTA, ERAM PREVISTAS 4 (QUATRO) OPERAÇÕES,
MAS DEVIDO AO CONTIGENCIAMENTO, SÓ FORAM REALIZADAS 2 (DUAS). AINDA FORAM DESEMPENHADOS DIVERSAS
ATIVIDADES DE RESPOSTA EM DIVERSOS INCÊNDIOS FLORESTAIS REALIZADOS, NO QUAL EXECUTADO GRANDE PARTE DO
ORÇAMENTO COM ESSES RECURSOS, CONSIDERANDO AINDA QUE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O CURSO DE
PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS, FOI REALIZADO COM ÊXITO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.135.899,00

1.606.100,00

1.534.050,00

0,00

71,82

95,51

2.135.899,00

1.606.100,00

1.534.050,00

0,00

71,82

95,51

Capacidade de Planejamento - PPD:
O VALOR DISPONIBILIZADO A ESTE COMITÊ, NÃO É O SUFICIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FORMA DESEJADA.
PORÉM, ESSE VALOR, TIVERA QUE SER READEQUADO AO PLANEJAMENTO PARA QUE CONSEGUÍSSEMOS O MELHOR
RESULTADO POSSÍVEL, DENTRO DAS AÇÕE PREVISTAS.
ALÉM DO MAIS, FORAM ANULADOS 1.000.000,00 DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS EXISTENTES DE
ALUGUEL, SEGURANÇA E LIMPEZA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VALOR QUE SERIA IMPORTANTE PARA A
REALIZAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COMO A OPERAÇÃO ABAFA, REALIZAÇÃO DE MAIS PERÍCIAS E AUXÍLIO AO
GRUPAMENTO AÉREO.
O IDEAL ERA QUE FOSSE DISPONIBILIZADO AO MÍNIMO O PREVISTO NO PTA. O QUE NÃO OCORREU E JÁ É OBSERVADO O
CONTIGÊNCIAMENTO EM MAIS DE 2/3 DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DESTE SETOR, FORA SATISFATÓRIA, UMA VEZ QUE, EM 95,51%, DO VALOR ATUALIZADO DO
ORÇAMENTO. E O RESTANTE NÃO FORA CONSOLIDADO, POR QUESTÕES OPERACIONAIS , QUE NÃO CONSEGUIRAM
REALIZAR O PAGAMENTO RESTANTE, FICANDO PARA O PRÓXIMO ANO, O QUE NÃO FOI OCASIONADO PELO COMITÊ DE
GESTÃO DO FOGO.

Alcance do Objetivo Específico:
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FORAM REALIZADAS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS,
ASSIM COMO A IMPLANTAÇÃO DE BRIGADAS MISTAS E BASES DESCENTALIZADAS, QUE MESMO COM DIFICULDADES,
ATUARAM PRONTAMENTE COM A PREVENÇÃO E RESPOSTA, RESULTANDO NA DIMINUIÇÃO DOS FOCOS DE CALOR
(RELATÓRIO BEA). OBJETIVO PARCIALMENTE ALCANÇADO .

Outros aspectos relevantes:
O BATALHÃO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE PRODUTOS PERIGOSOS ¿ CiaPP, TEM
DESENVOLVIDO, NO ANO DE 2017, ATENDIMENTO EMERGENCIAL AOS ACIDENTES AMBIENTAIS, ENVOLVENDO PRODUTOS
PERIGOSOS, COMO EXEMPLO, COMBUSTÍVEIS INFLAMÁVEIS, VAZAMENTO DE GLP, PRODUTOS QUÍMICOS, QUE AFETAM
DIRETAMENTE O MEIO AMBIENTE. DURANTE O PERÍODO PROIBITIVO DE QUEIMADAS, OCORREM COM MAIS FREQUÊNCIA
ESSES TIPOS DE ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS, OS QUAIS, SÃO REALIZADOS PELOS MILITARES DO CORPO DE
BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO. SEM RECURSOS OU VÍNCULOS . OUTRO ASPECTO IMPORTANTE PARA SER
LEVADO EM CONSIDERAÇÃO É QUE A CADA ANO, OS INCÊNDIOS FLORESTAIS VEM AUMENTANDO NÃO SÓ EM MATO
GROSSO, COMO NO MUNDO INTEIRO, DEVIDO AO AUMENTO DO AQUECIMENTO GLOBAL, SENDO ASSIM PARA UMA AÇÃO
EFETIVA, É NECESSÁRIO QUE OS RECURSOS SEJAM EMPREGADOS E FEITO GESTÃO PARA SER EFICAZ.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
MAIOR ESPAÇO FÍSICO; NECESSIDADE DE UM FUNCIONÁRIO DE CARREIRA OU CONTRATADO; DISPONIBILIDADE DE
RECURSOS FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, LOGÍSTICA E QUE O ORÇAMENTO AO MÍNIMO SEJA O PREVISTO NO PLANO PLURI
ANUAL, QUE SEJA AMPLIADO O ESCOPO DO ORÇAMENTO PARA ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PRODUTOS
PERIGOSOS.

Ação:

2352-Monitoramento cobertura vegetal

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Realizar o monitoramento da cobertura vegetal e das queimadas para subsidiar outros setores da SEMA na
Objetivo Específico:
realização de ações de fiscalização, educação ambiental, licenciamento ambiental e responsabilização dos
infratores, bem como a vigilancia ambiental (SES) e a Defesa Civil (Casa Civil).
Produto:
Relatório elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Olga Patricia Kummer

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
4,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista para esta ação foram 04 (quatro) tarefas: 1 - Processar imagens de satélite e identificar os polígonos de desmate; 2 Monitorar a exploração florestal legal e ilegal no Estado de Mato Grosso; 3 - Monitorar os focos de calor e queimada; 4 - Monitorar o
desmatamento e queimadas em UC's estaduais. O monitoramento da exploração florestal 2014/2015 e a dinâmica de desmatamento para
o período 2015/2016 foram realizados. A detecção das áreas desmatadas em 2017 e a detecção da exploração florestal de 2015/2016
estão em fase de conclusão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

7.560,00

7.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.560,00

7.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

324

Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os resultados apresentados no quadro de realização orçamentaria justificam-se pelo contingenciamento da totalidade dos recursos.
O valor previsto para a ação não foi gasto em virtude de contingenciamento e destinação do recurso para outros fins, impossibilitando a
aquisição de software conforme disposto no PTA. Mesmo com o acúmulo de demandas recebidas pelo setor e não previstas no PTA
(atendimento às unidades desconcentradas, respostas ao Ministério Público Estadual, etc), e subsidiar o novo sistema do Cadastro
Ambiental Rural - SIMCAR com a confecção e validação das áreas de Uso Consolidado, cujo trabalho foi realizado ao longo do ano, ainda
foi possível atingir 50% da meta, e as tarefas ainda não cumpridas estão em fase de finalização e as informações disponibilizadas ao
público.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve êxito na execução orçamentária devido ao contigenciamento dos recursos. Apesar da restrição orçamentário parte da ação foi
executada com êxito.

Alcance do Objetivo Específico:
Os dados do monitoramento da exploração florestal 2014/2015 e da Dinâmica de Desmatamento para o período 2015/2016, foram
disponibilizados na página eletrônica da SEMA em forma de Relatórios Técnicos, podendo ser acessados através dos seguintes links:
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=149
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4009&Itemid=874.
Atualmente está em fase de conclusão a detecção das áreas desmatadas em 2017, os resultados serão disponibilizados em Boletim
Técnico contemplando as áreas desmatadas nos últimos 5 anos.
A detecção da exploração florestal de 2015/2016 está em andamento, com cerca de 70% da área do estado já concluída.
Pela dificuldade de interpretação e pelo tempo e pessoal necessário para a detecção das áreas queimadas, optou-se pela utilização
apenas dos focos de calor, que tem forte relação com as áreas queimadas, o Relatório de focos de calor de 2016 e 2017 está previsto
para o segundo semestre de 2018.
A confecção de uma feição contendo todas as autorizações de desmate até o momento permitirá a quantificação mais precisa do
desmatamento ilegal, o mesmo está sendo confeccionado para incluir também os planos de manejo florestal, o qual será utilizado para
quantificar as áreas exploradas (sem corte raso) ilegalmente.

Outros aspectos relevantes:
Desde 2012, quando o setor deixou de contar com a contratação de STPJ para a realização da dinâmica de desmatamento e exploração
da vegetação e devido ao contingente reduzido frente ao tamanho da demanda, essa ação vem sendo prejudicada causando atraso nas
metas desde então e acarretando grande prejuízo ambiental, uma vez que os dados de monitoramento da cobertura vegetal são
estratégicos para o combate ao desmatamento e exploração florestal ilegal, pois subsidiam ações de fiscalização, contribuindo dessa
forma para a conservação ambiental e cumprimento dos acordos internacionais.
Para subsidiar o novo sistema do Cadastro Ambiental Rural- SIMCAR grande parte dos analistas do setor foram direcionados para a
confecção e validação das áreas de Uso Consolidado, cujo trabalho foi realizado ao longo do ano, prejudicando as metas propostas e as
outras demandas do setor.
Uma possibilidade para reduzir o tempo de mapeamento da exploração florestal seria uma parceria com entidades que também realizam
este monitoramento. No ano de 2017 a SEMA participou do Workshop sobre Monitoramento da Exploração Madeireira realizado pelo
Instituto Centro de Vida - ICV em conjunto com o IMAZON, cuja metodologia utiliza algoritmos modernos para auxiliar na identificação das
áreas exploradas. Nesse encontro surgiu a possibilidade de em parceria com o ICV para a realização do mapeamento da exploração
florestal do período 2016-2017, o que traria uma resposta mais rápida na detecção e uma fiscalização mais efetiva, garantindo uma
redução na áreas exploradas ilegalmente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A importância desta ação está diretamente relacionada a redução do desmatamento e o alcance das metas assumidas pelo governo do
Estado. Portanto sua execução em tempo hábil deveria ser prioritária para a secretaria. Atualmente a elaboração de relatórios demandam
o levantamento e consolidação manual de geometrias e atributos o que oneram o tempo e a qualidade do serviço prestado, portanto
recomenda-se a contratação de terceirizados STPJ para confecção da dinâmica de desmate e exploração florestal, parceria com entidades
que também realizam este monitoramento. Além de convênio com Universidades e/ou IEL - Instituto Euvaldo Lodi para contratação de
estagiários, bem como a Aquisição de softwares atualizados e plataforma de imagens de satélite e sistemas automatizados de
monitoramento da cobertura vegetal, visando realizar esta ação de forma mais eficiente.

Ação:

2358-Monitoramento da qualidade e quantidade da água

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Disponibilizar informações de qualidade e quantidade de água superficial, balneabilidade, medição de vazão
Objetivo Específico:
acústico doppler e realizar amostragens para averiguar denúncias de poluição ambiental dos recursos hídricos
no Estado.
Produto:
Amostra analisada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Sergio Batista de Figueiredo
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

412,00
Total:

412,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

340,00

Meta Física Ação Realizada

340,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

412,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

121,18

121,18

Análise da Meta Física:
O Laboratório da SEMA previu uma quantidade de amostras baseada no histórico dos anos anteriores e nas amostras previstas no
planejamento da Rede Básica de Monitoramento da Qualidade da Água e da Rede de Balneabilidade. Mas o montante foi ultrapassado
devido ao aumento das demandas, principalmente oriundas da DEMA e do MPE. Mas apesar de tudo, foi possível atender a todas as
demandas solicitadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

342.885,00

224.085,00

90.003,26

0,00

26,25

169

208.530,30

208.530,30

0,00

0,00

0,00

0,00

240

45.180,00

20.600,00

3.389,44

0,00

7,50

16,45

596.595,30

453.215,30

93.392,70

0,00

15,65

20,61

Total

40,16

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Planejamento incluiu recursos do Programa Qualiágua, cujo contrato tinha previsão de ser assinado até o final de 2016. No entanto, o
mesmo só foi assinado em maio de 2017, frustrando portanto a vinda de receitas em 2017 para a fonte 109.

Capacidade de Execução - COFD:
Com relação às outras fontes parte do montante foi disponibilizada para pagamento de outras despesas não previstas e grande parte dos
custos do monitoramento foram assumidos com recursos do Programa PROGESTÃO. É importante ressaltar que devido a este fato não
houve necessidade de ocorrer suplementações adicionais nesta fonte. Mas parte do recurso foi remanejado para atender outras ações do
Programa 393.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da frustação de recursos e das restrições no uso de algumas despesas na fonte 109 e 240, como pagamento de diárias e
aquisições, com o aporte de recursos do Programa PROGESTÃO foi possível cumprir o objetivo específico da ação e até mesmo superálo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
É necessário que para o próximo exercício:
- O planejamento seja feito de forma mais realista, com os recursos que efetivamente estarão disponíveis;
- Os recursos planejados estejam efetivamente disponíveis e não com restrições no uso pois tais restrições não aparecem nos sistema de
planejamento e gestão no momento do RAG;
- Que sejam priorizadas as despesas planejadas. Este ano muitos recursos tiveram que ser remanejados para despesas não planejadas
previamente;
- Que a alimentação do sistema MONITORA esteja efetivamente ligada ao FIPLAN alimentando as informações do RAG.

Ação:

2950-Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão
ambiental

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
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Unidade Responsável:

27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover a educação ambiental integrada às políticas socioambientais contribuindo para a construção de
Objetivo Específico:
sociedades sustentáveis
Produto:
Multiplicador formado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.105,00
Total:

1.105,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.155,00

Meta Física Ação Realizada

1.155,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.105,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

95,67

95,67

Análise da Meta Física:
O órgão teve êxito no seu planejamento inicial porque as tarefas foram concluídas, com exceção da Tarefa 1 da Subação 3, em
decorrência da não elaboração do Plano de Aquisições, que impediu as aquisições previstas na tarefa.
Os produtos entregues foram os seguintes: 141 brigadistas formados, 150 agentes sociais formados, 269 técnicos municipais formados,
326 multiplicadores formados, 206 gestores municipais formados.
Os produtos entregues foram adequados (certificados) por serem o resultado das capacitações oferecidas pelo setor.
O problema enfrentado para executar a ação foi a alteração na gestão do setor no início do ano de 2017 que não elaborou o Plano de
Aquisições.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

63.713,40

1.498,40

1.498,00

0,00

2,35

99,97

240

61.710,00

55.710,00

53.190,00

0,00

86,19

95,48

125.423,40

57.208,40

54.688,00

0,00

43,60

95,59

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Unidade desempenhou 43,60 por cento do programado, classificado como deficiente. A justificativa está embasada no fato de a Unidade
não ter elaborado o Plano de Aquisições em Janeiro de 2017, fato que impediu a realização dos processos licitatórios para as compras
previstas. A contratação de serviço para organização de eventos sobre descentralização da Gestão Ambiental que foi prevista na Tarefa 1
da Subação 2, no valor de 33.838,40 reais não foi concluída em razão de problemas de administrativos, isso posto, indica fato externo a
Superintendência de Educação Ambiental.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve caso de crédito adicional e foi liberado em tempo hábil para execução. Problemas alheios à Superintendência, como exigências
divergentes na elaboração dos TR's, consequentemente no andamento do processo licitatório comprometeu a Capacidade Operacional
Financeira da Despesa, ou seja, a Capacidade do Setor em executar o previsto na tarefa.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi parcialmente alcançado. As razões que comprometeram a totalidade do cumprimento são: a) ausência de orientação
da Gestão Estratégica no sentido de realizar as capacitações para atender o Projeto 'Cultivando Água Boa'; e, b) O problema de gestão do
setor, por ocasião de remoção de servidores.

Outros aspectos relevantes:
Ressalta-se que a procura pela formação de gestores na condução do processo de descentralização dos instrumentos de gestão
ambiental foi grande, do previsto que eram 175 vagas, a Superintendência conseguiu formar 206 gestores, havendo superavit.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A Superintendência recomenda que haja por parte da Gestão Estratégica orientação no sentido de continuação do Projeto Cultivando
Água considerando os aspectos positivos para o meio ambiente trazendo benefícios para sociedade (recuperação de área degrada,
recomposição da fauna e flora, fixação do pequeno agricultor à terra).

327

Estado de Mato Grosso

Ação:

2951-Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Disseminar a temática ambiental para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental
Município atendido
Unidade
Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

21,00
Total:

21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

21,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

105,00

105,00

Análise da Meta Física:
A Superintendência teve êxito no planejamento inicial, o número de município previsto para ser atendido foi de 20, e o realizado foi 21. Os
produtos entregues foram: 1 evento do dia mundial da água, 1 evento da semana do meio ambiente, 12 eventos da campanha educativa
sobre queimada e desmatamento, 1 evento do dia da árvore, 1 evento do período de defeso, 3 eventos de formação e intercâmbio de
experiências, participação da Feira Internacional do Turismo, 5 participações da Caravana da Transformação, 3 ações nas políticas
públicas de Unidades de Conservação, 1 ação nas políticas públicas de áreas degradadas, 3 ações nas politicas publicas de resíduos
sólidos, 4 ações nas políticas públicas de recursos hídricos, 4 ações do pacto em defesa das cabeceiras do pantanal. O municípios
atendidos foram: Nova Guarita, Nova Ubiratã, Novo Santo Antonio, Bom Jesus do Araguaia, Colniza, Cotriguaçu, Cuiabá, Itanhangá,
Matupá, Querência, Terra Nova do Norte, Vila Bela da Santíssima Trindade, Santa Cruz do Xingu, Barra do Garças, Jaciara, São José dos
Quatro Marcos, Porto Alegre do Norte, Juína, Rondonópolis, Cáceres e Mirassol D'Oeste. Os produtos entregues foram adequados e
cumpriram o objetivo de disseminar a temática ambiental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

59.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

205.880,00

56.214,21

33.354,21

0,00

16,20

59,33

265.855,00

56.214,21

33.354,21

0,00

12,55

59,33

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações autorizadas na LOA foram suficientes e os recursos inicialmente previstos traduziram a real necessidade da ação. Não houve
suplementação. Não ocorreu nenhuma anulação, todavia houve corte abrupto do valor final para o inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve êxito na elaboração da Dotação Inicial da LOA sendo o valor proposto necessário para execução das tarefas. Da Dotação Final da
LOA disponibilizada ao setor na ordem de 21,14 por cento, foi executado 59,33 por cento, caracterizando a boa capacidade da Unidade
Administrativa em planejar e programar as despesas. A Unidade Administrativa não encaminhou o Plano de Aquisições ao setor de
Aquisições e Contratos, fato que comprometeu a execução das tarefas. Ressaltamos que apesar do COFD indicar a execução como
DEFICIENTE, a Unidade Administrativa atingiu 100 por cento da Meta Física.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD a Unidade Administrativa alcançou o objetivo da disseminação da temática
ambiental para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental.

Outros aspectos relevantes:
O aspecto mais relevante que causou impacto negativo na execução da ação foi a não elaboração do Plano de Aquisições
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Haverá necessidade de adequação orçamentária a maior para que a Unidade Administrativa possa alcançar o objetivo da ação, sendo
esta, promover a conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida através de implementação das estratégias em Educação
Ambiental no âmbito das políticas públicas pelas informações pertinentes das temáticas previstas no Programa de Governo, para o
próximo exercício.

Ação:

3113-Implantação da política estadual de recursos hídricos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Implantar e operacionalizar os instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento,
Objetivo Específico:
Sistema de Informações e Cobrança pelo Uso da Água
Produto:
Instrumento implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luiz Henrique Magalhaes Noquelli

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,62
Total:

20,62

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,62

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

82,48

82,48

Análise da Meta Física:
Consideramos que o órgão teve êxito no seu planejamento inicial, executando aproximadamente 82,5%, sendo executado:
80% da Subação 1.Gerenciamento de Recursos Hídricos, com dificuldades apenas na Tarefa 4.Realizar Seminários de Recursos
Regionais e Estadual, visto que o termo de referência para a contratação foi muito extenso, com muitos detalhes, exigindo um longo prazo
de planejamento.
75% da Subação 2.Manutenção das Estações Hidrométricas, não sendo executado 100% por conta do procedimento licitatório e
divergência entre as empresas concorrentes, ocasionando um atraso no processo e consequentemente as campanhas de manutenção em
campo.
100% da Subação 3.Operacionalização da Outorga de Direito de Uso das Águas.
75% da Subação 4.Atendimento das Metas Pactuadas no Progestão, apresentando grandes desafios na Tarefa 2.Estruturar Cadastros e
Realizar a Classificação das Barragens, visto a SEMA ainda não possuir setor, corpo técnico específico e capacitado para trabalhar com
este tema. Todo trabalho é realizado pela COH/SURH, quando os técnicos se dividem em suas atribuições para atenderem as demandas
sobre segurança de barragens.
Apesar das dificuldades relatadas, os produtos entregues foram adequados e contribuíram para a implementação de mais um percentual
da Política de Recursos Hídricos. No entanto, sabe-se da necessidade, principalmente de técnicos para que a sociedade de Mato Grosso
seja ainda mais beneficiada com qualidade de vida e cuidado com o meio ambiente decorrentes do processo de planejamento e gestão
dos recursos hídricos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

93.807,00

7.290,00

7.290,00

0,00

7,77

100,00

169

750.000,00

750.000,00

554.818,65

0,00

73,98

73,98

240

522.093,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369

0,00

2.295.955,06

1.280.074,21

0,00

0,00

55,75

1.365.900,00

3.053.245,06

1.842.182,86

0,00

134,87

60,34

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A Unidade conseguiu um desempenho próximo ao planejado inicial, visto estar em um Programa junto à Agência Nacional de Águas
(ANA), o PROGESTÃO, que traz o incentivo financeiro após o cumprimento das metas pactuadas desde 2013. Praticamente todo o
recurso financeiro utilizado em 2017 pela SURH é proveniente deste Programa, fato pelo qual a SURH não teve restrições ou grandes
impedimentos no desenvolvimento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
As dificuldades mais expressivas foram administrativas, e elas referem-se principalmente à contratação de serviço ou aquisição de bens,
atrasando/interferindo na programação dos gastos para o ano. É possível citar como exemplo uma contratação de empresa para
manutenção de estações telemétricas, em que o processo licitatório sofreu interrupção por divergências entre as empresas concorrentes,
ocasionando um atraso no início da prestação dos serviços em mais de um trimestre e todo o processo burocrático do chamamento
público, atrasando o repasse das parcelas para a elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos das UPGs Alto Paraguai Médio e
Alto Paraguai Superior. Importante salientar que estas são as duas maiores contratações, com valores bastante expressivos em relação ao
nosso orçamento, fato pelo qual a análise do COFD apresentou-se deficitária.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos da ação foram parcialmente alcançados, tendo-se avançado na operacionalização da outorga e na elaboração do
primeiro Plano de Recursos Hídricos de Mato Grosso, juntamente com o instrumento Enquadramento. Com relação à outorga, encontra-se
difundida em todos os municípios do Estado e já amplamente implementada. No que se refere ao Plano de Recursos Hídricos e ao
Enquadramento, são instrumentos de planejamento, complexos, que necessitam de estudos específicos para sua elaboração,
demandando no mínimo 18 meses. Encontram-se atualmente em fase de elaboração através do Termo de Colaboração nº
1400/2017/SEMA/MT, firmado junto à UNISELVA/UFMT. Todos estes instrumentos propiciam uma melhoria na gestão de Recursos
Hídricos em MT, de forma a promover a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Outros aspectos relevantes:
Não houveram outros aspectos relevantes além dos anteriormente citados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos no que tange à Segurança de Barragens, que a SEMA se aproprie do tema, em todos os setores relacionados,
entendendo de fato a sua importância e extrema necessidade de regularização das barragens do Estado, visto o grande risco que elas
podem apresentar em caso de rompimento. Para isto, é necessário um incremento no número de técnicos, principalmente Engenheiros
Civis e Geólogos, bem como melhoria da estrutura, tendo em vista as particularidades deste tema. Consideramos este o grande desafio
para os próximos anos.
Também há a necessidade urgente de elaboração de planos de recursos hídricos e enquadramento, nas outras UPGs do Estado,
especialmente em áreas críticas (Como por exemplo nas UPGs Alto Rio das Mortes, Alto Teles Pires e Arinos), visto ser um instrumento
de planejamento necessário para orientar as ações de gestão de recursos hídricos de forma eficaz. Para isto, torna-se necessário o
investimento de recursos financeiros.

Ação:

3116-Implantação do Jardim Botânico

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover a conservação, a pesquisa e a educação ambiental.
Jardim botânico implantado
Percentual
Paula Marye de Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

2,50
Total:

2,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
25,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

25,00

2,50

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
10,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
10,00

Estado de Mato Grosso
A meta física prevista para esta ação foi a implantação de infraestrutura mínima levando em consideração a pequena disponibilização de
recurso financeiro. A ausência de uma unidade setorial específica na estrutura da SEMA com recursos humanos e financeiros adequados
foi um fator condicionante para alta deficiência de execução da ação. Mesmo assim, foram executadas ações de proteção da área do
Jardim Botânico visando conter invasões, desmatamento e deposição de lixo. Foram elaborados projetos para implantação de
infraestrutura mínima para a área do Jardim Botânico, com articulação junto ao Ministério Público Estadual para sua efetiva execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A medida foi planejada levando em conta a necessidade de cumprimento dos objetivos do Jardim Botânico, das normas e diretrizes legais
vigentes. Foi também levado em consideração à deficiência de recursos financeiros e humanos e a necessidade de implantação de
infraestruturas.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora não tenha havido execução financeira houve a execução de atividades de proteção: foram realizadas ações de controle e
fiscalização visando coibir a prática de invasão e grilagem.

Alcance do Objetivo Específico:
Para o efetivo alcance do objetivo para o qual o Jardim Botânico foi criado e o cumprimento das normas e diretrizes existentes para sua
implantação é necessário que acha uma estrutura gerencial especifica para o mesmo com disponibilização de recursos humanos e
financeiros adequados. Através de ações de monitoramento e combate a invasões, desmatamento e deposição de lixo foi assegurado o
objetivo básico para a proteção da área do Jardim Botânico.

Outros aspectos relevantes:
Foi realizada articulação junto ao Ministério Público Estadual para implantação dos projetos de infraestrutura mínima elaborados pela
SEMA (cercamento, muro e guarita de acesso) para a área do Jardim Botânico, todavia não houve a efetivação da mesma.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para a efetiva implantação do Jardim Botânico, faz-se necessário a criação de uma unidade especifica na estrutura organizacional da
SEMA ,com disponibilização de recursos humanos e financeiros adequados.

Ação:

3120-Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Contribuir para adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública
Agenda ambiental na administração pública implantada
Percentual
Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

1,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
A Superintendência teve êxito no planejamento da ação. A unidade conseguiu executar a meta física para respectiva ação, ressalta-se que
houve demanda maior que a prevista pela Unidade, conforme os produtos descritos a seguir:
1-Colaboração e coordenação do curso ¿Diálogos A3P¿ juntamente com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente) nos Polos Cuiabá; Tangará da Serra; Sinop e São José dos Quatro Marcos, com a
participação de 114 servidores / gestores /convidados; 2-Portarias publicadas para implementação de ações do programa no Estado: a)
Portaria nº 019/GSF/SEFAZ/2017 de 03 de fevereiro de 2017 ¿ Institui o horário de expediente em caráter excepcional e temporário na
Secretaria de Estado de Fazenda no período abrangido pelo Decreto Estadual nº 694, de 15 de setembro de 2016 destacando em seu Art.
9º- A Comissão Gestora Interna do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P acompanhará os resultados e promoverá
estratégias intensivas de consumo consciente na SEFAZ. b) Portaria 392 de 22 de maio de 2017 ¿ Institui no âmbito na Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, a Comissão Gestora Interna da Agenda Ambiental da Administração Pública ¿ CGI/A3P/SEMA; c) Portaria nº
364/2017/GP/DETRAN-MT de 08 de junho de 2017 ¿ Institui no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito a Comissão de
Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública ¿ A3P; d) Portaria nº 056/2017/GAB/SETAS de 03 de julho de 2017 ¿
Designa novos servidores para compor a Comissão Gestora Interna do Programa A3P da Secretaria de Estado e Trabalho e Assistente
Social, constituída pela portaria nº 018/GAB/SETAS/2016; e) Portaria Nº 121/2017/GAB/PMNM da Comissão Gestora Interna do Município
de Nova Maringá/MT; 3) Elaboração de Relatório de Levantamento da Sustentabilidade na Administração Pública, com base nas
orientações da ONU Meio Ambiente, que indicarão as Boas Práticas da A3P no órgão para 2018; 4) Realização do 1º Módulo do Curso
¿Meio Ambiente e Educação Ambiental ¿ Secretarias de Estado de Mato Grosso ¿ A3P/MT ¿ Um diálogo Inicial¿. Os produtos foram
parcialmente adequados para atingir os objetivos da ação, porque correspondem ao início das ações a serem realizadas nas Secretarias.
Os produtos foram considerados adequados para todo o Estado, não especificamente para uma região.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

64.585,00

5.355,45

2.970,00

0,00

4,60

55,46

64.585,00

5.355,45

2.970,00

0,00

4,60

55,46

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em janeiro de 2017 não foi elaborado o Plano de Aquisições pela gestão anterior, fato que impossibilitou as aquisições durante o ano da
execução da ação, fato este que comprometeu a contratação de empresa jurídica para capacitação/formação dos eixos temáticos do
programa contemplando as Secretarias de Estado. Ressalta-se que esta tarefa estava orçada no valor de 40.145,00 correspondente a 65
por cento do valor da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O fluxo de recursos financeiros necessários à realização da ação foi comprometida pela impossibilidade de realização de processo
licitatório em razão da não apresentação do Plano de Aquisições no inicio de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O programa A3P é uma ferramenta de gestão institucional que implantou parcialmente em algumas secretarias e alguns municípios a
responsabilidade socioambiental nas atividades da administração pública com objetivo de adotar práticas sustentáveis para reflexão e
mudança de atitudes dos servidores e munícipes através de práticas de rotinas sustentáveis e assim promoveu sensibilização para o uso
racional dos recursos naturais e redução de gastos institucionais.

Outros aspectos relevantes:
A ausência do Plano de Aquisições que deveria ter sido elaborado em janeiro de 2017, comprometeu o desempenho da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O Programa Agenda Ambiental na Administração Pública torna-se importante devido a adoção de novos referenciais de sustentabilidade
para redução de gastos institucionais, contribuindo na revisão de padrões de produção e consumo.

Ação:

3122-Implantação do sistema estadual de educação ambiental

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover a integraçao da Política Estadual de Educação Ambiental
Sistema implantado
Percentual
Vania Marcia Montalvao G. Cesar

332

Estado de Mato Grosso
META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

5,00

5,00

Análise da Meta Física:
O planejamento elaborado pela Superintendência foi adequado, porém a execução foi comprometida por tratar-se de ação de
responsabilidade compartilhada com outra Secretaria de Estado e prevê a participação de setores de órgãos estaduais e da sociedade civil
organizada. Mesmo com o indicador de 'Altamente Deficiente', a Unidade Administrativa executou tarefas sem gasto financeiro, tendo
como produtos a rearticulação do Colegiado para condução da conferência juventude e meio ambiente e encaminhamento da minuta da
Política Estadual de Educação Ambiental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.340,00

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.340,00

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Dotação Final autorizada na LOA foi suficiente para a Unidade Administrativa. Entretanto, as tarefas foram comprometidas por tratar-se
de ação de responsabilidade compartilhada com outra Secretaria de Estado, com a participação de setores de órgãos estaduais e da
sociedade civil organizada, impedindo a elaboração do Plano de Trabalho sobre a Politica de Educação Ambiental. Ressalta-se que os
servidores lotados na Superintendência de Educação Ambiental estavam assoberbados na execução de tarefas de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos financeiros disponibilizados nesta ação foram destinados a diárias dentro e fora do Estado, porém com o Colegiado
desarticulado o recurso não pode ser utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado esperado não pode ser alcançado com base nos dados financeiros/orçamentário, porém a Unidade Administrativa se
empenhou na mobilização dos envolvidos dada a importância da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Dada importância da ação há necessidade de disponibilização de recursos para divulgação do material educativo sobre nova Política
Estadual de Educação Ambiental.

Ação:

3125-Implantação do Sistema Estadual de REDD+

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Regulamentar os instrumentos da Lei n.º 9878/2013 -" Sistema Estadual de REDD+", para consolidar esta
Objetivo Específico:
Politica Pública.
Produto:
Sistema implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Alcilene Freitas Bertholdo de Souza

333

Estado de Mato Grosso
META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Houve êxito no planejamento de 2017 referente à Ação Consolidação do Sistema Estadual de REDD+ de Mato Grosso.
A meta física foi executada com algumas modificações porem não houve prejuízo quanto ao resultado final.
Para a ação de Apoio ao Conselho Gestor de REDD+ MT as seguintes atividades foram apoiadas como: Houve a eleição para o mandato
de 2017/2019 para o Conselho Gestor de REDD+ tendo algumas cadeiras renovadas. Foram realizadas 4 reuniões ordinárias e 1
extraordinária durante o ano com definição para o Programa REM (REDD+ Early Movers) do Governo Alemão, como a Governança de
Repartição de Benefícios. Com relação ao Apoio ao Painel Científico os especialistas foram sondados porém os convites deverão ocorrer
ao longo de 2018, visto que até o momento as tomadas de decisões vêm ocorrendo no âmbito das diversas instâncias do Sistema de
REDD+ MT, como a Coordenadoria de REDD+, do Conselho de REDD+, do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas, entre outras.
Para o Sistema de Informação de Salvaguardas Socioambientais houve a participação de técnicos da SEMA no CCT de Salvaguardas
(Câmara Consultiva Temática da CONAREDD+) no âmbito do Governo Federal - Ministério do Meio Ambiente.
A ação Programa Jurisdicional de REDD+ vem sendo rediscutida na Comissão Nacional de REDD+ (CONAREDD+), sendo que Mato
Grosso possui uma cadeira nesta Comissão e até o momento foram decididas 8 Resoluções.
A ação Programa Setoriais de REDD+ foi contemplada no âmbito do Programa REM, visto que foram definidos 3 Subprogramas como de
Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais, Agricultura Patronal e o Subprograma Indígena, que está sendo desenhado pelos seus
representantes, além do Subprograma Fortalecimento Institucional que visa apoiar as ações para a contenção do desmatamento e das
emissões dos gases de efeito estufa do estado.
Diversos eventos ocorreram ao longo de 2017 como as reuniões e eventos do GCF (Força tarefa dos Governadores para o Clima e
Florestas), CCT de Pacto Federativo da CONARRED, reunião do Fórum dos Governadores e Secretários da Amazônia, (sendo que Mato
Grosso sediou uma desta reunião), Oficina de Trabalho para a Integração dos Povos Indígenas no âmbito do GCF e as Oficinas Indígenas
para o REM com o apoio do GIZ (Cooperação Técnica Alemã), entre outros. Foi possível construir oportunidades para alavancar recursos
financeiros para 2018 para implementação do sistema de REDD+ de Estado.
De forma geral os produtos entregues foram adequados e suficientes para atingir o objetivo da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.160,00

38.160,00

24.218,40

0,00

24,18

63,47

100.160,00

38.160,00

24.218,40

0,00

24,18

63,47

Capacidade de Planejamento - PPD:
No ano de 2017 houve mudanças de estratégias das ações para o sistema de REDD+ devido aos acontecimentos ocorridos, como:
O Fundo GCF (GCF-Task Force - Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta) lançou em nov de 2016 um edital para o
acesso de recursos do Norad (governo da Noruega) e no primeiro bimestre de 2017 houve grande esforços entre a SEMA e parceiros
(ONGs ICV, IPAM, EII, ONFI, IDESAM) na elaboração deste edital. Porém, somente em outubro deste ano a Norad se posicionou em
relação a instituição que irá administrar estes recursos que será o PNUD. Desta forma até março de 2018 novas propostas deverão ser
encaminhadas ao PNUD para ser analisadas e se aprovadas os recursos deverão ser encaminhados até o segundo semestre de 2018
para o Sistema de REDD+ de Mato Grosso.
Durante todo o ano de 2017 a Sema trabalhou intensamente para contratar os recursos referentes a Pagamento por Resultados do
Programa REM (REDD+ Early Movers) do Governo Alemão. Muitos estudos e documentos foram elaborados para que o contrato fosse
assinado no dia 14 de novembro deste ano, na COP 23 na Alemanha. Houve a participação de diversas instituições integrantes do Fórum
Mato-grossense de Mudanças Climáticas, das secretarias de governo como a SEAF, SEDEC, SETAS, da estratégia PCI, além da
FEPOIMT, FAMATO, FETAGRI, ONGs entre outras diversas instituições. Ao final, Mato Grosso conseguiu recursos na ordem de 170
milhões de reais do governo da Alemanha e do Reino Unido (UK) para serem executados ao longo de 4 anos (até 2021) sendo que estes
recursos além de apoiar no desenvolvimento do Sistema de REDD+ de Mato Grosso deverá também chegar as comunidades que ajudam
na contenção do desmatamento e mantem as florestas em pé.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos financeiros utilizados nesta ação foram para participar de eventos, reuniões e capacitações previstas ao longo de 2017,
principalmente para diárias, tendo em vista que houve restrição para a utilização de passagens aérea pelo governo do estado e isto foi
contornado por meio da instituições realizadoras dos eventos com o apoio na aquisição de passagens aéreas.

Alcance do Objetivo Específico:

334

Estado de Mato Grosso
O objetivo da ação foi alcançado, pois, mesmo tendo tido restrições orçamentarias e financeiras, muitas atividades receberam apoio
externos como do Banco KFW e GIZ do Governo Alemão, do GCF ¿ Task Force e de ONGs como EII, ONFI, ICV, IPAM e IDESAM.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4216-Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro
Relatório disponibilizado
Unidade
Christiano Henrique da Silva Justino

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,75
Total:

0,75

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,75

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,00

75,00

Análise da Meta Física:
Foram realizadas campanhas de monitoramento de ictiofauna, reuniões para tratativas e encaminhamentos visando a implantação de
centros de triagem e reabilitação da fauna silvestre no estado de Mato Grosso, além de viagens para destinação e soltura de espécimes
reabilitados. Porém as ações tornaram-se falhas e a meta não foi plenamente atingida devido ao baixo número de técnicos no setor, os
quais dividiam-se entre as atividades supracitadas e análises processuais de diversas naturezas, bem como o atendimento ao público
(presencial, via telefone e correio eletrônico), atendimento a demandas do gabinete e processos urgentes, oriundos de diversos esferas,
como Assembléia Legislativa, Ouvidoria, Sub procuradoria, Ministério Público, dentre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

106.800,00

106.800,00

21.636,43

0,00

20,26

20,26

240

605.321,09

242.800,91

87.273,25

0,00

14,42

35,94

245

0,00

5.500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

9,09

712.121,09

5.849.600,91

608.909,68

0,00

85,51

10,41

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

335

Estado de Mato Grosso
Foram realizadas campanhas de monitoramento de ictiofauna, reuniões para tratativas e encaminhamentos visando a implantação de
centros de triagem e reabilitação da fauna silvestre no estado de Mato Grosso, além de viagens para destinação e soltura de espécimes
reabilitados. Porém as ações tornaram-se falhas e a meta não foi plenamente atingida devido ao baixo número de técnicos no setor, os
quais dividiam-se entre as atividades supracitadas e análises processuais de diversas naturezas, bem como o atendimento ao público
(presencial, via telefone e correio eletrônico), atendimento a demandas do gabinete e processos urgentes, oriundos de diversos esferas,
como Assembléia Legislativa, Ouvidoria, Sub procuradoria, Ministério Público, dentre outros.
Ressalta-se ainda que, ainda dentro do período previsto para a utilização de recursos do PTA, foi iniciada um Termo de Referência
visando a equipação das DUD's, objetivando o manejo da Fauna Silvetre no estado de Mato Grosso, parte constante do PTA da CFRP,
porém o setor foi informado que grande parte dos recursos não estavam mais disponíveis, haja visto que o mesmo havia sido
contingenciado por motivos técnicos, sendo necessário portanto que o referido TR fosse dividido entre os orçamentos de 2017 e 2018. O
fato de ter havido o referido contigenciamento tornou-se dificultoso a realização de outras ações em sua integralidade.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram realizadas campanhas de monitoramento de ictiofauna, reuniões para tratativas e encaminhamentos visando a implantação de
centros de triagem e reabilitação da fauna silvestre no estado de Mato Grosso, além de viagens para destinação e soltura de espécimes
reabilitados. Porém as ações tornaram-se falhas e a meta não foi plenamente atingida devido ao baixo número de técnicos no setor, os
quais dividiam-se entre as atividades supracitadas e análises processuais de diversas naturezas, bem como o atendimento ao público
(presencial, via telefone e correio eletrônico), atendimento a demandas do gabinete e processos urgentes, oriundos de diversos esferas,
como Assembléia Legislativa, Ouvidoria, Sub procuradoria, Ministério Público, dentre outros.
Ressalta-se ainda que, ainda dentro do período previsto para a utilização de recursos do PTA, foi iniciada um Termo de Referência
visando a equipação das DUD's, objetivando o manejo da Fauna Silvetre no estado de Mato Grosso, parte constante do PTA da CFRP,
porém o setor foi informado que grande parte dos recursos não estavam mais disponíveis, haja visto que o mesmo havia sido
contingenciado por motivos técnicos, sendo necessário portanto que o referido TR fosse dividido entre os orçamentos de 2017 e 2018. O
fato de ter havido o referido contigenciamento tornou-se dificultoso a realização de outras ações em sua integralidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo parcialmente alcançado deve-se ao compromisso dos analistas em desenvolver as atividades previstas, organizando-se com
antecedência, a fim de realizá-las sem comprometer o andamento de outras demandas. Porém, estas aumentaram significativamente no
último ano, e que associada ao baixo efetivo de analistas naquele setor, dificultaram o andamento efetivo das mesmas, além da
associação a orçamento contigenciado, findou por prejudicar o fechamento de algumas demandas e algumas aquisições.

Outros aspectos relevantes:
As ações desenvolvidas pela CFRP, dependem de haver um orçamento não contingenciado antes do fechamento do período
orçamentário, haja visto que diversas demandas dependem de ações de resposta imediata, tendo em vista que as novas atribuições,
advindas por conta da LC 140, lidam diretamente com a fauna silvestre ameaçada ou não, devendo haver portanto a mobilização de
pessoal para o devido encaminhamento ou recepção desta. Do mesmo modo, havendo a necessidade de mobilização, deve-se haver
maior quantidade de técnicos, uma vez que o setor, encontra-se em déficit de pessoal há pelo menso 3 (três) anos, o que vêm causando
sobrecarga dos analistas ali alocados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As ações desenvolvidas pela CFRP, dependem de haver um orçamento não contingenciado antes do fechamento do período
orçamentário, haja visto que diversas demandas dependem de ações de resposta imediata, tendo em vista que as novas atribuições,
advindas por conta da LC 140, lidam diretamente com a fauna silvestre ameaçada ou não, devendo haver portanto a mobilização de
pessoal para o devido encaminhamento ou recepção desta. Do mesmo modo, havendo a necessidade de mobilização, deve-se haver
maior quantidade de técnicos, uma vez que o setor, encontra-se em déficit de pessoal há pelo menso 3 (três) anos, o que vêm causando
sobrecarga dos analistas ali alocados. Portanto para o perfeito funcionamento e atendimento a todas as demandas, visando cumprir as
metas previstas, bem como situações inusitadas, são necessários a realocação de pessoal para aquele setor, bem como o orçamento não
contigenciado antes do encerramento do período orçamentário.

Ação:

4314-Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Gerenciar a recuperação de áreas degradadas em áreas públicas e UCs e construir conhecimento para o
Objetivo Específico:
aperfeiçoamento de recuperação de áreas.
Produto:
Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marcos Antonio Camargo Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

336

1,00

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O planejamento realizado pela unidade foi satisfatório, pois a foi atingida parcialmente a meta física prevista. Os produtos entregues foram
a elaboração de videos explicativos sobre recuperação de áreas degradadas a fim de popularizar as iniciativas de recuperação.
Realização de visita técnica na Terra Indígena UMUTINA em Barra do Bugres. A Visita foi acompanhada por representantes do Banco
alemão KFW, representante do Reino Unido e membros do programa REM; Curso de Recuperação de areas degradada por meio de
Sistemas Agro-florestais; realizadas dez reuniões para a discussão do Cadastro e Regularização Ambiental (CAR e PRA), reuniões sobre
indicadores de restauração, participação na organização do X Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais e estabelecimento de
parcerias com organizações não governamentais para a elaboração de estudos técnicos sobre cenários de restauração no Estado de Mato
Grosso; Palestra de abertura da "I Jornada Acadêmica em ecologia e Conservação: Recuperação de Áreas Degradadas" do curso de Pos
graduação em ecologia e Conservação da Biodiversidade da UFMT; Realização vistoria em área de objeto de PRAD na Fazenda Água
Fria : Elaboração uma minuta de nota técnica sobre monitoramento de áreas degradadas através de imagens de satélite no estado de
Mato Grosso. Discutir o funcionamento sistema de análise do SIGA, SIMCAR, PRA e monitoramento de áreas degradadas, verificando
possíveis erros; Atualizar a legislação ambiental referente a recuperação de áreas degradadas a nível internacional, nacional e interno da
SEMA; Realização vistoria e teste dos indicadores de recomposição de áreas degradadas na Fazenda Água Limpa; Definir indicadores e
valores de referencia para monitoramento de áreas degradadas; Construção da minuta do Decreto para normatizar recuperação de áreas
degradadas; Orientar sobre a aplicação dos métodos de coleta de dados dos indicadores ambientais em campo. Portanto os produtos
entregues foram considerados adequados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

24.260,00

24.260,00

8.639,98

0,00

35,61

35,61

240

25.750,00

7.885,00

4.365,00

0,00

16,95

55,36

50.010,00

32.145,00

13.004,98

0,00

26,00

40,46

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade não teve desempenho próximo ao planejado e a execução orçamentária e financeira da ação ficou comprometida. A baixa
execução orçamentária e financeira ocorreu devido a fato de que as atividades previstas na ação dependiam de recursos humanos lotados
na unidade: realização de estudos técnicos e realizar diagnóstico em áreas degradadas nas Unidades de Conservação Estaduais,
portanto, o baixo efetivo técnico lotado na unidade comprometeu a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A unidade realizou parcialmente a ação sem necessidade de utilizar todo o recurso financeiro e orçamentário. Devido ao baixo efetivo de
servidores da unidade e impossibilidade de executar a
ação, o contingenciamento acabou por não comprometer a execução da ação. A unidade considera que houve eficiência na execução da
ação em função de que foi atingido parcialmente o objetivo planejado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi parcialmente alcançado, pois foram realizados definidos indicadores da recuperação de áreas
degradadas, foram realizadas reuniões para a discussão sobre o módulo de cadastro de regularização ambiental (CAR e PRA). Portanto
considera-se que ação contribuiu
com o objetivo do programa em função de questões sobre a restauração foram amplamente discutidas com a sociedade e internamente
com as demais unidades da SEMA.

Outros aspectos relevantes:
É importante salientar que o resultado obtido com a ação se justifica em parte pelo trabalho de dois novos estagiários do curso de
Engenharia Florestal da UFMT, que participaram na execução das atividades técnicas e de apoio na realização dos cursos previstos para
o ano de 2017.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A execução desta meta prevista na PCI depende da definição de políticas públicas voltadas para recuperação de
áreas degradadas, portanto, depende de recursos humanos qualificados para elaboração de tais políticas.

Ação:

4319-Fiscalização ambiental

Programa de Governo:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação
Objetivo Específico:
das ações de fiscalização.
Produto:
Documento emitido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Bruno Saturnino do Nascimento

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8.178,00
Total:

8.178,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
7.550,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

7.550,00

8.178,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
108,32

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
108,32

Análise da Meta Física:
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, e graças ao esforço e comprometimento das equipes de fiscalização, o cumprimento da meta
física da ação 4319 (7550 documentos emitidos em 2017) superou as expectativas, alcançando o índice de execução de 108,3 %, no
período de janeiro a dezembro de 2017. Neste período foram emitidos 8.178 documentos, resultantes do trabalho das equipes da
Superintendência de Fiscalização e Diretorias de Unidades Desconcentradas em ações de fiscalização de desmatamento, queimadas,
exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos florestais, pesca depredatória, empreendimentos usuários de água, empreendimentos
potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos.
As operações de Fiscalização de Fauna realizadas de janeiro a dezembro de 2017 resultaram em 10.330 pessoas abordadas e orientadas;
vistoria de 3.324 veículos, 703 embarcações, 32.517,04 kg de pescado e 86.559 unidades de isca viva; apreensão de 10 veículos, 02
motos, 05 embarcações, 04 motores, 10 remos, 118 redes, 40 tarrafas, 14 espinhéis, 19 varas de pesca, 1.002
apetrechos/materiais/armadilhas, 25armas de fogo, 344 munições e 3.757,195 kg de pescado; emissão de 434 autos de inspeção, 49
autos de infração, 168 termos de apreensão, 18 termos de depósito, 02 termos de embargo, 31 notificações, 48 recibos de doação, 28
boletins de ocorrência, 33 relatórios técnicos, 450 relatórios de produtividade diária e aplicação de R$ 891.616,50 em multas.
As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas e Exploração Seletiva Ilegal realizadas de janeiro a dezembro de 2017
resultaram no embargo de 34.198,3516 hectares; autuação de 35.396,9155 hectares de área desmatada e aplicação de R$ 91.051.632,93
em multas; autuação de 10.497,0433 hectares de área queimada e aplicação de R$ 14.446.552,10 em multas; autuação de 7.493,5443
hectares de exploração seletiva ilegal de madeira e aplicação de R$ 30.484.968,78 em multas.
No mesmo período foram realizadas operações de Fiscalização de Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais que
resultaram em 24.236,022 m³ de madeira autuada, 4.376,2040 m3 de madeira apreendida e aplicação de R$ 8.830.783,35 em multas.
As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e
Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2017 resultaram na emissão de 88 autos de inspeção, 31 notificações, 261
relatórios técnicos, 652 autos de infração, 267 termos de embargo, 50 termos de apreensão, 19 termos de depósito e 75 relatórios de
inspeção.
No período de janeiro a dezembro de 2017 foram fiscalizadas 359 pessoas físicas/jurídicas responsáveis por áreas e empreendimentos
envolvendo disposição de resíduos sólidos, usuários de água e atividades potencialmente poluidoras, resultando na emissão de 262 autos
de inspeção, 126 notificações, 05 termos de apreensão, 48 termos de embargo, 67 despachos, 276 relatórios técnicos, 21 relatórios de
inspeção e 167 autos de infração, gerando multas no valor total de R$ 34.902.300,00.
A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos emitiu, no período de janeiro a dezembro de 2017, 151 atestados de destino, 255 termos de
liberação, 172 declarações de transporte, 68 termos de restituição e 278 ofícios, totalizando 924 documentos.
De janeiro a dezembro de 2017 as diretorias de unidades desconcentradas emitiram 1804 documentos resultantes dos trabalhos de
fiscalização de áreas e empreendimentos que envolvam disposição de resíduos sólidos, usuários de água e atividades potencialmente
poluidoras, e 1774 documentos resultantes dos trabalhos de fiscalização de desmatamentos, queimadas, transporte e comércio de
madeiras, fauna e recursos pesqueiros, totalizando 3578 documentos.
Em decorrência das operações de fiscalização e consequentes apreensões e autuações, os infratores são compelidos a utilizar os bens e
serviços ambientais de forma sustentável.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

1.999.980,00

1.999.980,00

1.249.890,00

0,00

62,50

62,50

161

310.000,00

1.256.967,51

1.067.642,95

0,00

344,40

84,94

240

500.000,00

143.800,00

116.600,00

0,00

23,32

81,08

244

69.459,88

69.459,88

0,00

69.459,88

0,00

0,00

644

0,00

61.752,52

55.890,00

0,00

0,00

90,51

2.879.439,88

3.531.959,91

2.490.022,95

69.459,88

86,48

71,91

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação orçamentária inicialmente planejada não representou a real necessidade para a execução da ação. Foi necessária a realização
de suplementações orçamentárias ao longo do ano, para viabilizar o alcance das metas previstas para a ação e a adequação dos valores
necessários à finalização das aquisições de 2017 do Programa MT Sustentável/Fundo Amazônia . No entanto, saldos orçamentários não
utilizados devido a restrições financeiras e devido a não finalização de processos de aquisição foram remanejados para outras ações. Dos
remanejamentos orçamentários relevantes temos a esclarecer que:*foi suplementado na ação 4319 o valor de R$ 61.752,52 (Superávit
Financeiro da Fonte 644 para atender despesas com diárias), conforme Decreto Orçamentário de nº 148, de 24/05/2017, relativo ao
processo de nº 728;*foi suplementado na ação 4319 o valor de R$ 519.067,95, na fonte 161, para adequação dos valores necessários à
finalização das aquisições de 2017 do Programa MT Sustentável/ Fundo Amazônia, conforme Decreto 22, de 07/03/2017, relativo ao
processo de nº 102. Os recursos suplementados viabilizaram o empenho de notebooks e estações de trabalho adquiridos através do
pregão eletrônico nº 021/2016/SEMA/MT, homologado em 21/12/2016, pois devido ao término do exercício não foi possível empenhar e
incluir estas despesas em restos a pagar. Parte dos recursos foram anulados da ação 4319 (R$ 180.000,00), e estavam destinados à
realização de cursos através do Projeto MT Sustentável/Fundo Amazônia. Os recursos anulados da ação 2078 (R$ 339.067,95) estavam
destinados à realização de obras através do Projeto MT Sustentável/Fundo Amazônia;*foi suplementado na ação 4319 o valor de R$
490.000,00, na fonte 161, para adequação dos valores necessários à finalização das aquisições de 2017 do Programa MT
Sustentável/Fundo Amazônia, conforme Decreto Orçamentário de nº 52, de 22/03/2017, relativo ao processo de nº 305. Os recursos
suplementados viabilizaram a continuidade do Processo de Aquisição Nº 496619/2015 (TR nº. 162/2015 - aquisição de Motores de popa,
barcos, lanchas e carretas abertas de reboque), através do Projeto MT Sustentável/Fundo Amazônia. As aquisições não foram previstas
no PTA 2017, pois estavam programadas para 2016. No entanto, não foi possível realizar o processo licitatório em tempo hábil; *foi
suplementado na ação 4319 o valor de R$ 64.815,00, na fonte 161, para adequação dos valores necessários à finalização das aquisições
de 2017 do Programa MT Sustentável/Fundo Amazônia, conforme Decreto Orçamentário de nº 139, de 17/05/2017, relativo ao processo
795. Os recursos suplementados viabilizaram a continuidade do Processo de Aquisição de impressoras portáteis, no âmbito do Projeto MT
Sustentável, financiado pelo Fundo Amazônia/BNDES. Os recursos previstos no PTA 2017, para aquisição de impressoras, foram
utilizados para o empenho de notebooks e estações de trabalho adquiridos através do pregão eletrônico nº 021/2016/SEMA/MT,
homologado em 21/12/2016, pois devido ao término do exercício não foi possível empenhar e incluir estas despesas em restos a pagar;*foi
suplementado na ação 4319 o valor de R$ 151.200,00, na fonte 161, para adequação dos valores necessários à finalização das aquisições
de 2017 do Programa MT Sustentável/ Fundo Amazônia, conforme Decreto Orçamentário de nº 484, de 08/11/2017, relativo ao processo
1665. Os recursos suplementados viabilizaram a continuidade do Processo de Aquisição Nº 385310/2017 - Aquisição de aparelhos de
GPS - através do Projeto MT Sustentável/Fundo Amazônia. As aquisições não foram previstas no PTA 2017, pois estavam programadas
para 2016. O processo de aquisição foi finalizado em 2016, mas o fornecedor não realizou a entrega dos equipamentos, o que acarretou a
rescisão do contrato e motivou a realização de um novo processo licitatório em 2017;*foi anulado na ação 4319 o valor de R$ 333.000,00,
na fonte 240, para atender os contratos de manutenção essenciais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (manutenção predial, rede
lógica e serviços de publicação), conforme Decreto Orçamentário de nº 370, de 14/09/2017, relativo ao processo 2246;*foi anulado na
ação 4319 o valor de R$ 23.200,00, na fonte 240, para atender o pagamento da folha de pessoal (outubro/2017), conforme Decreto
Orçamentário de nº 421, de 05/10/2017, relativo ao processo 2574; foi anulado na ação 4319 o valor de R$ 98.115,44, na fonte 161, para
atender a folha de pagamento do mês de dezembro de 2017, conforme Decreto Orçamentário de nº 559, de 06/12/2017, relativo ao
processo 3549.
O índice PPD da ação 4319 foi diretamente influenciado pelos contingenciamentos e restrições financeiras verificadas na Fonte 109.

Capacidade de Execução - COFD:
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Em 2017 foram realizadas aquisições através do Programa MT Sustentável / Fundo Amazônia, para informatização e instrumentalização
das operações de Fiscalização Ambiental, conforme relação a seguir:
28 notebooks;
20 estações de trabalho (computadores desktop);
29 impressoras portáteis;
18 veículos 4x4.
Os créditos adicionais solicitados ao longo do exercício foram liberados em tempo hábil para a execução da ação.
Contingenciamento e restrições financeiras verificadas na fonte 109, que previa recursos para pagamento de diárias, impossibilitaram a
utilização de todo o saldo orçamentário e também influenciaram diretamente o índice COFD da ação.
Dentre as limitações enfrentadas durante a implementação da ação citamos a insuficiência de recursos humanos e equipamentos à
disposição da Superintendência de Fiscalização, para a realização de ações de fiscalização.
Os motivos acima elencados contribuíram para os resultados do desempenho apurados.
O Plano de Trabalho Anual - PTA 2017 foi utilizado como ferramenta gerencial durante a implementação da ação, tendo sido realizadas
análises periódicas para apuração dos índices de execução e verificação da necessidade de ajustes no planejamento da ação.
Durante toda a execução orçamentária e financeira da ação foram priorizadas as despesas que obtivessem a melhor relação
custo/benefício, atendendo ao princípio da economicidade.
A ação 4319 foi executada com eficiência, considerando os recursos disponíveis e os resultados obtidos com os trabalhos das equipes de
fiscalização.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação, que é coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e
intensificação das ações de fiscalização foi atingido, não tendo sido influenciado pelos índices PPD e COFD.
O objetivo da ação 4319 está alinhado com o objetivo do programa 393, que é implementar condições que proporcionem a melhor
conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.
As ações de fiscalização de desmatamento, queimadas, exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos florestais, pesca depredatória,
empreendimentos usuários de água, empreendimentos potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos contribuíram
para o alcance do objetivo do programa 323.
As apreensões e autuações dos infratores coíbem a prática de ilícitos ambientais e provocam reflexos comportamentais positivos para a
utilização sustentável dos recursos naturais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4322-Implementação da política nacional de resíduos sólidos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
"Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a
Objetivo Específico:
degradação
ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos."
Produto:
Política implementada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Everaldo Gasparini

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

24,28
Total:

24,28

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
10,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

10,00

24,28

340

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
242,80

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
242,80

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
Análise da Meta Física por Subações do PTA
Subação 1 ¿ Elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Tarefas 1 a 5: A elaboração do Plano será realizada
por uma empresa contratada pela SEMA/MT com recursos originados do Ministério do Meio Ambiente e Governo do Estado (SICONV
765440/2011). No ano de 2017 foram realizados ajustes no Termo de Referência e o Edital para contratação será lançado em Janeiro ou
Fevereiro de 2018.
Subação 2 ¿ Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PGIRS no âmbito do Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento econômico, social ambiental e turístico do complexo nascentes do pantanal, Tarefas 1 a 5: A elaboração do Plano será
realizada por uma empresa contratada pela SEMA/MT com recursos originados do Ministério do Meio Ambiente e Governo do Estado
(SICONV 776929/2012). No ano de 2017 foram realizados ajustes no Termo de Referência e o Edital para contratação será lançado em
Janeiro ou Fevereiro de 2018.
Subação 3 ¿ Fomento a empreendimentos e redes de cooperativas constituídas por catadores de resíduos sólidos (SICONV
782379/2013), Tarefas 1 a 8: No ano de 2017 este convênio não foi executado devido a espera na aprovação de ajustes no Plano de
Trabalho. O mesmo seria subrrogado à Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado de Mato Grosso, entretanto, a mesma
desistiu. No ano de 2018, após a aprovação dos ajustes no Plano de Trabalho, será solicitado o cancelamento do Convênio.
Subação 4 ¿ Apoio ao gerenciamento de resíduos sólidos perigosos no Estado, Tarefa 1: Com recursos do Programa das Nações Unidas
para o Meio ambiente, técnicos da CPLRS participaram de capacitações sobre o Plano Nacional de Implementação da Convenção de
Estocolmo cujo objetivo é proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos dos poluentes orgânicos persistentes (POPs).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

21.600,00

21.600,00

2.010,00

0,00

9,31

9,31

161

1.268.733,76

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

240

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

1.135.148,34

0,00

0,00

0,00

0,00

640

0,00

246.680,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1.390.333,76

1.403.428,89

2.010,00

0,00

0,14

0,14

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial LOA para a ação 4322 foi de R$ 21.600,00 na fonte 109 para custeio de diárias dos técnicos com o objetivo de
acompanhar a execução dos trabalhos relacionados à elaboração dos Planos de resíduos sólidos, como a realização dos Planos não se
iniciou apenas R$ 2.100,00 deste recurso foi utilizado com ações voltadas à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O
recurso de R$ 1.268.733,76 dotado na fonte 161 é referente aos valores que seriam utilizados para execução do Projeto MT Pró Catador,
o recurso foi anulado porque o Projeto não teve nenhuma tarefa executada no ano de 2017. Na fonte 240 a dotação inicial LOA foi de R$
100.000,00 que seriam utilizados para realizar um seminário de articulação intra e inter institucionais para apoiar o gerenciamento de
resíduos sólidos perigosos no Estado, como o seminário foi realizado com recursos de parcerias o valor foi anulado na ação 4322 e
suplementado na ação 2086 para custeio de diárias objetivando vistorias relacionadas o Licenciamento Ambiental na SUIMIS. Nas fontes
361 e 640 não houveram dotações iniciais LOA.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação inicial LOA para a ação 4322 foi de R$ 21.600,00 na fonte 109 para custeio de diárias dos técnicos com o objetivo de
acompanhar a execução dos trabalhos relacionados à elaboração dos Planos de resíduos sólidos, como a realização dos Planos não se
iniciou apenas R$ 2.100,00 deste recurso foi utilizado com ações voltadas à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O
recurso de R$ 1.268.733,76 dotado na fonte 161 é referente aos valores que seriam utilizados para execução do Projeto MT Pró Catador,
o recurso foi anulado porque o Projeto não teve nenhuma tarefa executada no ano de 2017. Na fonte 240 a dotação inicial LOA foi de R$
100.000,00 que seriam utilizados para realizar um seminário de articulação intra e inter institucionais para apoiar o gerenciamento de
resíduos sólidos perigosos no Estado, como o seminário foi realizado com recursos de parcerias o valor foi anulado na ação 4322 e
suplementado na ação 2086 para custeio de diárias objetivando vistorias relacionadas o Licenciamento Ambiental na SUIMIS. Na fonte
361 houve um acréscimo de R$ 1.135.148,34 referente ao Superávit do Projeto MT Pró catador que não foi utilizado no ano anterior, este
recurso não foi utilizado porque o Projeto não teve tarefas executadas no ano de 2017. Na fonte 640 R$ 32.680,35 foi acrescido referente
ao rendimento de recursos de contrapartida do Projeto MT Pró catador e R$ 214.000,00 referente ao recurso de contrapartida que seria
utilizado para execução dos Planos de Resíduos Sólidos, estes recursos não foram utilizados no ano de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da ineficiência na utilização do orçamento, principalmente pelas dificuldades encontradas na execução dos convênios com o
Ministério do Trabalho e Emprego (Projeto MT Pró Catador) e Ministério do Meio Ambiente (Planos de Resíduos Sólidos), a
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso teve uma evolução da meta física considerável,
impulsionada pelo aumento da população atendida com a destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos (aterros sanitários). O
Percentual de Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares que no ano de 2016 fechou em 14,93% ficou em 24,28% no fim do ano de
2017, devido à conclusão do licenciamento ambiental do aterro sanitário de Rondonópolis, renovação da licença do aterro de Tangará da
Serra e do acréscimo do município de Ipiranga do Norte em um aterro sanitário particular.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

4330-Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar
- PEAAF

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Buscar o desenvolvimento de ações educativas que busquem a construção coletiva de estratégias para o
Objetivo Específico:
enfrentamento da problemática socioambiental rural.
Produto:
Programa implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Vania Marcia Montalvao G. Cesar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

7,60
Total:

7,60

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

7,60

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

38,00

38,00

Análise da Meta Física:
Esta ação corresponde à execução do Convênio FNMA/MMA-SEMA, e o processo licitatório foi demasiadamente demorado e a Unidade
não conseguiu concluir/adquirir os itens da despesa. Deve levar em consideração que alguns de despesa serão adquiridos na Meta 2 do
Convênio quando autorizado pelo Ministério do Meio Ambienta (MMA).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

373.735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

64.010,00

27.510,00

17.730,00

0,00

27,70

64,45

361

0,00

384.621,32

62.791,70

0,00

0,00

16,33

640

0,00

25.075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437.745,00

437.206,32

80.521,70

0,00

18,39

18,42

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Parte do recurso foi empregado na emissão de diárias. E o recurso disponibilizado para produção de material gráfico não foi utilizado
devido a não realização das licitações. Ressalta-se a Unidade responsável pelo processo licitatório não pode realizar as licitações por falta
do Plano de Aquisições da Unidade Demandante.

Capacidade de Execução - COFD:
Sobre a fonte 240, o valor executado corresponde à execução com diárias e o valor não executado, corresponde à impossibilidade de
licitar, pelo fato de a Unidade Demandante não ter apresentado em tempo hábil o Plano de Aquisições, ao setor de aquisições. Sobre a
fonte 361 o valor executado refere-se a pagamento de contratos celebrados no ano anterior e o valor não executado corresponde aos itens
ligados à Meta 2 do Convênio.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi parcialmente alcançado. As razões que comprometeram a totalidade do cumprimento são: a) não apresentação do
Plano de Aquisições ao setor responsável pelas licitações; e, b) O atraso no cumprimento do cronograma físico implicou no cumprimento
do cronograma financeiro/orçamentário.

Outros aspectos relevantes:
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Houve restrição causando impacto na execução da ação, motivado pela não apresentação do Plano de Aquisições do setor demandante
ao setor responsável pelas aquisições.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Há necessidade de melhoria no gerenciamento da Unidade Administrativa, com atenção especial ao prazo de entrega do Plano de
Aquisição e fluxo definido no processo licitatório, considerando os aspectos positivos da ação para o meio ambiente trazendo benefícios
para sociedade, gerando qualidade de vida ao Produtor da Agricultura Familiar, diminuindo o êxodo rural.

Ação:

4339-Monitoramento da qualidade do ar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Disponibilizar informações do ar atmosférico por meio do monitoramento com estações fixas e/ou móveis e
Objetivo Específico:
estimar as emissões de material particulado e gases da atmosfera utilizando modelos temáticos.
Produto:
Medição da qualidade do ar realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Sergio Batista de Figueiredo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

235,00
Total:

235,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

340,00

Meta Física Ação Realizada

340,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

235,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

69,12

69,12

Análise da Meta Física:
O alcance da meta física este ano ficou prejudicada devido à problemas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que
fornece a ferramenta CATT-BRAMS que a SEMA utiliza para obter as informações de qualidade do ar. Esta ferramenta ficou alguns meses
em manutenção. Após o retorno do funcionamento não foi mais possível obter as informações dos dias passados. Mas ainda assim foi
possível obter mais da metade dos boletins diários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

106.680,00

44.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.680,00

44.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Muitos dos recursos originalmente previstos para serem utilizados foram remanejados pra suprir demandas mais urgentes da SEMA dentro
do Programa 393.

Capacidade de Execução - COFD:
Também optou-se por não realizar compras de equipamentos este ano (investimentos), que ficaram para os anos seguintes, para dar mais
fôlego em virtude da necessidade de uso dos recursos da Fonte 240 pela Secretaria. Também não foi necessário adquirir os insumos
previstos pois não foi possível instalar o equipamento de monitoramento da qualidade do ar, em virtude de indisponibilidade de local
adequado para instalar o instrumento.

Alcance do Objetivo Específico:
Devido à problemas junto ao INPE (descritos junto á análise da Meta Física), não foi possível obter o número de boletins de monitoramento
da qualidade do ar previstos. Mas o problema foi solucionado e foram emitidos boletins principalmente dentro do período crítico de
proibição das queimadas, o que foi positivo.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Como recomendações:
- Que os recursos previstos sejam efetivamente disponibilizados;
- Que as despesas sejam realmente previstas e priorizadas com os recursos indicados;
- Que os problemas apontados no sistema MONITORA sejam realmente avaliadas e suas soluções sejam dadas, possibilitando o
andamento previsto das ações planejadas.

Ação:

5126-Gestão da biodiversidade da flora

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

393-Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
2017

27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Elaborar estudos técnicos: sobre conservação da flora; de recomendações técnicas para as áreas de uso
Objetivo Específico:
restrito; para Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais e; emitir autorizações de limpeza de
campo nativo e de coleta, resgate e transporte de material botânico para empreendimentos.
Produto:
Relatório elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marcos Antonio Camargo Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O planejamento foi realizado a contento, entretanto a execução da meta física ficou aquém do planejado. Foi instituído o Comitê Estadual
da Reserva da Biosfera do Pantanal-MT (Portaria nº 133/2017). Foram realizadas ações de apoio ao CERBPantanal-MT, a saber: (i)
publicação de edital para seleção de representantes das organizações não governamentais e comunidades tradicionais e seleção na sede
da DUD de Cáceres, localizada no município de Cáceres, (ii) coordenação de três Reuniões Ordinárias, (iii) elaboração e aprovação do
Regimento Interno pelos membros do Comitê, (iv) criado espaço específico para o Comitê no Portal da SEMA onde serão inseridas
informações e disponibilizados documentos este colegiados, (v) sistematização de informações e elaboração parcial dos textos no site.
Foram também analisados projetos de supressão de vegetação em áreas úmidas. O produto entregue atingiu parcialmente o objetivo
proposto da ação. Considera-se que o produto é adequado a região de planejamento proposta e não houve necessidade de recursos
financeiros não previstos para a execução da ação, entretanto, faltou recursos humanos para a execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

24.300,00

24.300,00

600,00

0,00

2,47

2,47

240

25.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.900,00

24.300,00

600,00

0,00

1,20

2,47

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade não conseguiu utilizar os recursos para a execução da ação em função de só ter recebido novos analista no terceiro trimestre
de 2017, inviabilizando a execução de parte das atividades planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:
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A ação teve sua execução orçamentaria prejudicada em função do baixo numero de analistas lotados no setor nos dois primeiros
quadrimestre de 2017.
A unidade subsidiou a criação do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal - MT, incluindo eleição e suas reuniões. O setor
convalidou analises solicitação de projetos de exploração florestal em áreas ligadas a BAP.
Considera-se que houve eficiência em função de que a unidade não dispunha de recursos humanos durante 3/4 do ano.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado parcialmente, foi implantado o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal de Mato Grosso. Foi lançada
a edição digital do livro "Flora Arbórea de Mato Grosso: Tipologias vegetais e suas espécies". Foi emitido parecer sobre projeto da AL MT
sobre pagamentos de serviços ambientais para as propriedades localizadas na bacia do Rio Cuiabá e seus afluentes. Todavia os estudos
sobre ocupação e uso de áreas de uso restrito ficou prejudicada por falta de analista capacitado em geotecnologia no setor.

Outros aspectos relevantes:
.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A unidade recomenda a lotação de servidor habilitado em geotecnologia na unidade.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
389-Integração Metropolitana
Finalístico
Baixa integração das funções públicas de interesse comum da região metropolitana - RMVRC.
Promover a integração das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá - RMVRC.
População fixa e flutuante dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e
entorno
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁAGEM/VRC
Maristene Amaral Matos

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

20,00

100,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Evolução do processo de elaboração do PDDI
78,00

31/12/2017

Fonte: AGEM-VRC

Análise de Indicadores do Programa:
Durante o exercício de 2016 foi executado 20% do projeto com previsão de encerramento em dezembro de 2017; isto de fato não
ocorreu,pois realizamos somente 78% do projeto, ficando o restante de 2% a ser executado em 2018; a não concretização do processo em
epigrafe não foi realizado devido a necessidade de ajuste no cronograma orçamentário/financeiro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.601,70

308.837,36

307.235,66

1.601,70

19.181,85

100,00

1.601,70

308.837,36

307.235,66

1.601,70

19.181,85

100,00

Execução:
O orçamento que nos foi imposto não representou as nossas reais necessidades, havendo, necessidades de suplementação orçamentária
que foi efetuada com sucesso; devido ao comprometimento de toda equipe, obtivemos desempenho satisfatórios na execução do
programa.

Resultados:
O projeto beneficia toda a região metropolitana ( municípios da região metropolitana: Acorizal, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Santo
Antônio de Leverger, nossa senhora do livramento e Várzea Grande); o programa contribuiu para o alcance da diretriz do governo dentro
do esperado; o programa possui mecanismos que promovem a participação social por meio de audiências públicas e reuniões técnicas;a
execução do programa contribui para soluções de problemas das funções públicas de interesse comum no âmbito da Região
Metropolitana/VRC.

Principais restrições e providências adotadas:
Outras : No segundo semestre de 2017, a Agem/Vrc. teve o seu contrato referente a locação de veículo rescindindo, veículo este de
fundamental importância na execução operacional da diretoria de planejamento.
Orçamentárias : Houve necessidade de suplementação orçamentária, uma vez que o orçamento que nos foi em posto não representava as
nossas reais necessidades.
Financeiras : Uma vez que o nosso orçamento foi suplementado, houve necessidade de solicitarmos cota financeira extra para suprir as
nossas reais necessidades.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
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Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Sugerimos que o nosso orçamento/financeiro seja compatíveis com as necessidades na implementação do PDDI/VRC.
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Avaliação das Ações do Programa
3092-Estruturação Institucional da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá/AGEM

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

389-Integração Metropolitana
2017
Projeto
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁUnidade Responsável:
AGEM/VRC
Dotar a Agência de de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (AGEM/VRC) de
capacidade técnico-administrativa para desempenhar de maneira satisfatória a organização, o planejamento e
Objetivo Específico:
a execução das funções públicas de interesse comum, direcionadas ao desenvolvimento integrado da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC.
Produto:
AGEM/VRC estruturada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
De acordo com o planejamento o resultado foi almejado. A ação foi desenvolvida sem a necessidade de recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:
De acordo com o planejamento o resultado foi almejado. A ação foi desenvolvida sem a necessidade de recursos financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da deficiência do quadro técnico, foi possível realizar as ações programadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos a adesão de novos profissionais de nível superior/nível técnico, com o advento da aprovação do Plano diretor de
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - PDDI/VRC.
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3094-Operacionalização do Sistema de Gestão da Região Metropolitana do Vale do
Rio Cuiabá - RMVRC

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

389-Integração Metropolitana
2017
Projeto
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁUnidade Responsável:
AGEM/VRC
Dar condições à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (AGEM/VRC),
ao Conselho de Desenvolvimento Metropolitano (CODEM), e ao Fundo de Desenvolvimento da Região
Objetivo Específico:
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (FDM/VRC), de exercerem de maneira plena suas atribuições definidas
em lei, promovendo a organização,
planejamento e execução das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs).
Produto:
Sistema operacionalizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Tarefa realizada integralmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação foi realizada sem a necessidade de recursos orçamentários/financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta ação foi realizada sem a necessidade de recursos orçamentários/financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
A meta planejada foi executada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos a adesão de novos profissionais de nível superior/nível técnico, após aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento da
Região Metropolitana do Vale do rio Cuiabá ¿ PDDI/VRC.

Ação:

3097-Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá

Programa de Governo:
Exercício:

389-Integração Metropolitana
2017
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Tipo de Ação:

Projeto
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁUnidade Responsável:
AGEM/VRC
Promover a integração das Funções Públicas de Interesse Comum da Região Metropolitana do Vale do Rio
Objetivo Específico:
Cuiabá (RM/VRC).
Produto:
Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi realizado cerca de 90% dos serviços solicitados no Termo de Referência do PDDI, a sua execução alcançou os objetivos esperados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.601,70

308.837,36

307.235,66

1.601,70

19.181,85

100,00

1.601,70

308.837,36

307.235,66

1.601,70

19.181,85

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve necessidade de suplementação de recursos para elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Capacidade de Execução - COFD:
As tarefas foram executadas de acordo com a disponibilidade da dotação orçamentária/financeira.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico é a conclusão do PDDI/VRC, que segue em seu ritmo normal aguardando a sua finalização para ser enviado para
casa civil e posteriormente para Assembléia Legislativa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
390-Cidades Urbanizadas
Finalístico
Baixa capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.
Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.
População do estado de Mato Grosso.
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Wilson Pereira Dos Santos

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

35,00

100,00

61,35

09/03/2018

Anual

Percentual

100,00

100,00

100,00

09/03/2018

Anual

Percentual

25,00

100,00

25,00

09/03/2018

Anual

Percentual

87,50

100,00

94,57

09/03/2018

Percentual acumulado de equipamentos públicos entregues
Fonte: SECID / Sec. Adj. de Obras Publicas
Percentual remanescente executado (exclusive o VLT) das
obras da Copa
Fonte: SECID / Sec. Adj. Planejamento Urbano
Percentual acumulado de obra executada relativo ao
remanescente necessário para implantação do VLT
Fonte: SECID / Sec. Adj. de Prog. Especiais e Articulacão
Percentual acumulado de obras da Copa 2014 entregues e
com qualidade comprovada
Fonte: SECID / Sec. Adj. Plan. Urbano e Gestão Metropolit

Análise de Indicadores do Programa:
AO LONGO DO ANO DE 2017 OUVE RESTRIÇÕES NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTE PROGRAMA, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DE
R$ 96.793,89 NO ORÇAMENTO DA SECID NO RESPECTIVO ANO, DECORRENTE DE MUDANÇAS NA LEI DO FETHAB (A QUAL
DESTINOU R$ 32.573.888,03 DA SECID PARA A SEAF) E DA DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO (DRE), QUE RETIROU
R$ 63.468.905,86 DO ORÇAMENTO DA SECID. ALÉM DESSA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NO NOSSO ORÇAMENTO A EXECUÇÃO
DAS AÇÕES PLANEJADAS PELA SECID, VÊM SENDO PREJUDICADA POR RESTRIÇÕES FINANCEIRAS IMPOSTAS PELA CRISE
ECONÔMICA QUE O PAÍS VÊM ATRAVESSANDO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

42.815.849,56

31.795.497,37

29.224.282,51

0,00

68,26

91,91

111

0,00

3.915.478,37

3.915.478,37

0,00

0,00

100,00

131

166.065.419,52

56.223.207,99

56.035.668,84

0,00

33,74

99,67

136

21.282.661,65

8.518.773,34

8.305.801,76

0,00

39,03

97,50

137

0,00

173.952,07

173.952,07

0,00

0,00

100,00

151

40.837.787,22

104.080,09

0,00

0,00

0,00

0,00

161

53.439.505,27

49.144.943,24

42.338.028,10

0,00

79,23

86,15

361
Total

0,00

5.537.513,59

4.893.585,92

0,00

0,00

88,37

324.441.223,22

155.413.446,06

144.886.797,57

0,00

44,66

93,23

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
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Orçamentárias : AO LONGO DO ANO DE 2017 OUVE RESTRIÇÕES NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTE PROGRAMA, EM RAZÃO DA
REDUÇÃO DE R$ 96.793,89 NO ORÇAMENTO DA SECID NO RESPECTIVO ANO, DECORRENTE DE MUDANÇAS NA LEI DO
FETHAB (A QUAL DESTINOU R$ 32.573.888,03 DA SECID PARA A SEAF) E DA DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO
(DRE), QUE RETIROU R$ 63.468.905,86 DO ORÇAMENTO DA SECID. ALÉM DESSA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NO NOSSO
ORÇAMENTO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS PELA SECID, VÊM SENDO PREJUDICADA POR RESTRIÇÕES
FINANCEIRAS IMPOSTAS PELA CRISE ECONÔMICA QUE O PAÍS VÊM ATRAVESSANDO.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1819-Pavimentação e recuperação de vias urbanas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

390-Cidades Urbanizadas
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Pavimentar e recuperar vias urbanas de modo a proporcionar a infraestrutura adequada e a melhoria de
Objetivo Específico:
condições de vida da população
Produto:
Trecho pavimentado
Unidade de Medida:
Metro quadrado
Responsável pela Ação: Keith Regina Prado Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

10.575,00

REGIÃO III - NORDESTE

6.993,42

REGIÃO IV - LESTE

5.085,27

REGIÃO V - SUDESTE

15.823,47

REGIÃO VI - SUL

45.805,21

REGIÃO VII - SUDOESTE

32.811,00

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

11.755,62

REGIÃO XI - NOROESTE II

2.349,00
Total:

131.197,99

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1.950.904,64

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.067.171,55

131.197,99

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
6,72

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
12,29
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OBTIVEMOS EXITO NO PLANEJAMENTO APESAR DE TER OCORRIDO ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR PARTE DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, NAIS QUAIS NÃO FORAM AJUSTADAS AS METAS FÍSICAS.
CONSEGUIMOS EXECUTAR PARCIALMENTE A META FÍSICA REALIZADA EM 131.197,99, CONSIDERANDO QUE A META FÍSICA
PREVISTA APÓS OS CRÉDITOS REALIZADOS NÃO FORAM AJUSTADOS EM SUA PLENITUDE FICANDO EM 1.067.171,55 QUANDO
DEVERIA SER
NESTA AÇÃO FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTES OBRAS:
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA CARAIBA E AVENIDA
VILMAR MENDES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 12.465,43 M², NO MUNICIPIO DE CONFRESA-MT;
- EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO 13 DE SETEMBRO, NO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM UM TOTAL DE 69.882,08
- EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COHAB VÉU DAS NOIVAS,
NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT COM UM TOTAL DE 34.443,39 M²;
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA ANDRÉ
MAGGI, RUA DAS BROMÉLIAS, RUA DO LÍRIOS, RUA DA PALMAS, RUA DAS SAMAMBAIAS, RUA DO CRAVOS, RUA DOS
GARIMPEIROS E RUA FLOR DE TUBARÃO, COM UM TOTAL DE 15.891,98M², NO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA ¿ MT;
- EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE, NAS RUAS IRAJA (TRECHO I),IRAJA
(TRECHO II),TAPUIAS,TOCANTINS (TRECHO I),TOCANTINS (TRECHO II),JAÚ,APORÉ E AV. ZÉ DE BIA, COM UM TOTAL DE
25.112,38 M² NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT.;
- EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NAS RUAS: MINAS GERAIS, LINO
ROSSI, 07 DE SETEMBRO, PEDRO ALVARES CABRAL, JATAI, SÃO PAULO E AVENIDA ADELCIDES A. BARBOSA NO MUNICÍPIO
DE NOVA XAVANTINA-MTCOM UM TOTAL DE 12.710,20 M².;
- EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO NAS RUAS: OSCAR KUNIO KAWAKAMI, ANTONIO DE OLIVEIRA, PARAIBA, ODETE T.
LODI E NA PRAÇA ELTON APOLINARIO NIGRI, NO MUNICIPIO DE TABAPORÃ-MT, TOTAL DE 3.132,00 M²;
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS -LAMA ASFÁLTICA NAS VIAS: AVENIDA JAIME VERÍSSIMO
DE CAMPOS JUNIOR, AVENIDA ANGELIM ZENI, AVENIDA JONAS PINHEIRO E AVENIDA BRASIL, COM UM TOTAL DE 21.150,00 M²,
NO MUNICIPIO DE APIACÁS -MT;
- EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NAS VIAS: RUA RIO GRANDE DO SUL,
RUA PARANÁ, RUA SANTO ANTÔNIO E RUA PEDRO, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO-MT TOTAL DE 2.330,74 M²;
OBTIVEMOS EXITO NO PLANEJAMENTO APESAR DE TER OCORRIDO ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR PARTE DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, NAIS QUAIS NÃO FORAM AJUSTADAS AS METAS FÍSICAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.000.000,00

336.812,02

0,00

0,00

0,00

0,00

111

0,00

3.915.478,37

3.915.478,37

0,00

0,00

100,00

136

21.282.661,65

8.518.773,34

8.305.801,76

0,00

39,03

97,50

137

0,00

173.952,07

173.952,07

0,00

0,00

100,00

161

51.882.422,20

22.847.114,64

17.695.896,46

0,00

34,11

77,45

361

0,00

4.661.302,72

4.318.354,49

0,00

0,00

92,64

74.165.083,85

40.453.433,16

34.409.483,15

0,00

46,40

85,06

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O DESEMPENHO ALCANÇADO FOI REALIZADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NA DOTAÇÃO FINAL
LOA.

Capacidade de Execução - COFD:
O RESULTADO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALCANÇOU UM TOTAL DE 85,06% DA DOTAÇÃO FINAL DA LOA, APESAR DE
TER OCORRIDO ANULAÇÕES ATRAVÉS DECRETOS GOVERNAMENTAIS E CONTINGENCIAMENTOS QUE DIFICULTARAM A
EXECUÇÃO DA AÇÃO.

Alcance do Objetivo Específico:
ATENDEMOS PARCIALMENTE O OBJETIVO DA AÇÃO E ASSIM CONTRIBUIU PARA ATINGIR A META DO PROGRAMA.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
ASSEGURAR RECURSO ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PLANEJADAS.

355

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
390-Cidades Urbanizadas
Finalístico
Baixa capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.
Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.
População do estado de Mato Grosso.
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Wilson Pereira Dos Santos

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

35,00

100,00

61,35

09/03/2018

Anual

Percentual

100,00

100,00

100,00

09/03/2018

Anual

Percentual

25,00

100,00

25,00

09/03/2018

Anual

Percentual

87,50

100,00

94,57

09/03/2018

Percentual acumulado de equipamentos públicos entregues
Fonte: SECID / Sec. Adj. de Obras Publicas
Percentual remanescente executado (exclusive o VLT) das
obras da Copa
Fonte: SECID / Sec. Adj. Planejamento Urbano
Percentual acumulado de obra executada relativo ao
remanescente necessário para implantação do VLT
Fonte: SECID / Sec. Adj. de Prog. Especiais e Articulacão
Percentual acumulado de obras da Copa 2014 entregues e
com qualidade comprovada
Fonte: SECID / Sec. Adj. Plan. Urbano e Gestão Metropolit

Análise de Indicadores do Programa:
AO LONGO DO ANO DE 2017 OUVE RESTRIÇÕES NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTE PROGRAMA, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DE
R$ 96.793,89 NO ORÇAMENTO DA SECID NO RESPECTIVO ANO, DECORRENTE DE MUDANÇAS NA LEI DO FETHAB (A QUAL
DESTINOU R$ 32.573.888,03 DA SECID PARA A SEAF) E DA DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO (DRE), QUE RETIROU
R$ 63.468.905,86 DO ORÇAMENTO DA SECID. ALÉM DESSA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NO NOSSO ORÇAMENTO A EXECUÇÃO
DAS AÇÕES PLANEJADAS PELA SECID, VÊM SENDO PREJUDICADA POR RESTRIÇÕES FINANCEIRAS IMPOSTAS PELA CRISE
ECONÔMICA QUE O PAÍS VÊM ATRAVESSANDO.

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : AO LONGO DO ANO DE 2017 OUVE RESTRIÇÕES NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTE PROGRAMA, EM RAZÃO DA
REDUÇÃO DE R$ 96.793,89 NO ORÇAMENTO DA SECID NO RESPECTIVO ANO, DECORRENTE DE MUDANÇAS NA LEI DO
FETHAB (A QUAL DESTINOU R$ 32.573.888,03 DA SECID PARA A SEAF) E DA DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO
(DRE), QUE RETIROU R$ 63.468.905,86 DO ORÇAMENTO DA SECID. ALÉM DESSA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NO NOSSO
ORÇAMENTO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS PELA SECID, VÊM SENDO PREJUDICADA POR RESTRIÇÕES
FINANCEIRAS IMPOSTAS PELA CRISE ECONÔMICA QUE O PAÍS VÊM ATRAVESSANDO.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1820-Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

390-Cidades Urbanizadas
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Construir, ampliar e reformar as edificações públicas do Estado
Edificação pública construída
Unidade
Ernesto Negretti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

1,50

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foi remanejados para outras unidades orçamentárias e até mesmo remanejadas dentro da mesma unidade orçamentária para
atender ações de prioridades administrativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.846.253,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

1.000.000,00

44.456,30

19.006,44

0,00

1,90

42,75

2.846.253,26

44.456,30

19.006,44

0,00

0,67

42,75

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foi remanejados para outras unidades orçamentárias e até mesmo remanejadas dentro da mesma unidade orçamentária para
atender ações de prioridades administrativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foi remanejados para outras unidades orçamentárias e até mesmo remanejadas dentro da mesma unidade orçamentária para
atender ações de prioridades administrativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foi remanejados para outras unidades orçamentárias e até mesmo remanejadas dentro da mesma unidade orçamentária para
atender ações de prioridades administrativas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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1821-Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e
municipios

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

390-Cidades Urbanizadas
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Fornecer suporte técnico para execução das obras de edificações e infraestrutura do estado e municípios
Objetivo Específico:
respeitando o descritivo nos manuais técnicos
Produto:
Projeto elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Lucia Flavia Milani Dias Ramos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

7,00

Meta Física Ação Realizada

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

71,43

71,43

Análise da Meta Física:
A unidade consegui realizar somente 71,43% da meta prevista levando em consideração o Decreto 1.258, de 10 de Novembro de 2017.
O referido Decreto estabelece medidas de redução e de controle das despesas, assim esta unidade conseguiu fazer somente a aquisição
de Softwares de Engenharia. O Softwares adquiridos são de extrema importância para o melhor desenvolvimento nas análise e execuções
dos Projetos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

68.246,23

123.149,71

123.149,71

0,00

180,45

100,00

68.246,23

123.149,71

123.149,71

0,00

180,45

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Unidade não efetuou exatamente a fixação das despesas previstos no LOA devido a necessidade de capacitação técnica em caráter de
urgência dos servidores desta unidade.
O que ocasionou a suplementação no valor de R$112.149,60.

Capacidade de Execução - COFD:
A Unidade necessitou de créditos adicionais no valor de ?R$ 112.149,60, para aquisição de Softwares de Engenharia.
Os créditos adicionais foram liberados em tempo para execução da ação.
Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos do Programa e Específicos da Ação foram alcançados devido a Suplementação ocorrida.
Com a aquisição de softwares e capacitação técnica dos servidores, foi possível fornecer um melhor suporte para a Analise e Elaboração
de Projetos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos o aumento da meta prevista para o próximo exercício para melhor êxito da ação.
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3105-Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para
atender às demandas da Copa 2014

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

390-Cidades Urbanizadas
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Concluir todos os serviços, vistorias finais, recebimentos definitivos, processos e prestações de contas
Objetivo Específico:
oriundas das obras e serviços de engenharia executados para realização da Copa 2014 em Cuiabá e Várzea
Grande
Produto:
Obra executada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Josemar de Araújo Sobrinho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

125,00

Análise da Meta Física:
A previsão para o exercício de 2017 era de conclusão de todas as 21 obras relacionadas à Copa do Mundo, o que, de fato, ocorreu com 8
delas. Outras 9 obras estão em execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

60.146.681,60

13.389.853,49

13.375.283,61

0,00

22,24

99,89

161

25.271,02

24.642.131,64

24.642.131,64

0,00

97.511,42

100,00

361

Total

0,00

876.210,87

575.231,43

0,00

0,00

65,65

60.171.952,62

38.908.196,00

38.592.646,68

0,00

64,14

99,19

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução das obras ficou abaixo do esperado, em função, principalmente, da baixa capacidade das empresas executoras, tanto na
questão financeira quanto operacional.

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3106-Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

390-Cidades Urbanizadas
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Adequar as dependências da SECID/MT
Obra concluída
Percentual
Ernesto Negretti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

48,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas, ficando para um segundo momento o desenvolvimento desta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas, ficando para um segundo momento o desenvolvimento desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas, ficando para um segundo momento o desenvolvimento desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas, ficando para um segundo momento o desenvolvimento desta ação,
prejudicando diretamente o objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3108-Reestruturação instrumental da SAOP

Programa de Governo:

390-Cidades Urbanizadas
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Estado de Mato Grosso
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Adquirir equipamentos específicos de engenharia e segurança do trabalho, consoante norma nr 05, nr 06 e nr
Objetivo Específico:
09 conforme recomendação da CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) e lei 6.514 de 22 de
dezembro de 1977.
Produto:
Equipamento adquirido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ernesto Negretti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

35,00

Meta Física Ação Realizada

34,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas, ficando para um segundo momento o desenvolvimento desta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas, ficando para um segundo momento o desenvolvimento desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas, ficando para um segundo momento o desenvolvimento desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas, não atingindo o objetivo específico desta ação inicialmente proposto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3109-Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade
urbana

Programa de Governo:
Exercício:

390-Cidades Urbanizadas
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Ampliar a mobilidade e acessibilidade urbana nos municípios de Mato Grosso
Obra realizada
Unidade
Ernesto Negretti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas. Esta ação foi planejada para atender obras de mobilidade e acessibilidade,
sendo desenvolvida nesta ação a obra de Revitalização do Passeio Público no Centro Político, que por detrimentos de mudanças do
projeto a mesma encontra-se paralisada desde setembro de 2017, não atingindo sua meta de conclusão em 2017, sendo reprogramada
para o exercício de 2018. Como a unidade de medida da meta física prevista é obra concluída, é possível apenas apresentarmos um
percentual de execução da obra, que foi de 49%. Em relação as outras metas previstas elas são advindas de Emendas Parlamentares e
que não foram formalizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.472.509,50

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

1.700.000,00

2.632.984,76

2.632.984,76

0,00

154,88

100,00

4.172.509,50

2.732.984,76

2.632.984,76

0,00

63,10

96,34

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foram repassadas para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para
atendimento de outras ações de prioridades administrativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Tendo em vista o objetivo especifico inicialmente proposto na ação, podemos afirmar que ele não foi atendido, já que com a redução
significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças da Lei do FETHAB, parte do orçamento da SECID foram repassadas
para outras Unidades Orçamentárias, assim como remanejadas dentro da mesma Unidade Orçamentária para atendimento de outras
ações de prioridades administrativas, prejudicando o bom desenvolvimento da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3117-Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

390-Cidades Urbanizadas
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Pavimentar e recuperar vias urbanas nos municípios proporcionando uma infraestrutura adequada e
melhorando as condições de trafegabilidade à população do estado, configurando a presente ação
Objetivo Específico:
complemento à ação 1819, de responsabilidade da U.O. 25.101, nos termos da Lei Complementar nº 566, de
20 de maio de 2015 e Decreto nº 210 de 4 de agosto de 2015.
Produto:
Trecho pavimentado
Unidade de Medida:
Metro quadrado
Responsável pela Ação: Ernesto Negretti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

94.575,30

REGIÃO III - NORDESTE

1.000,00

REGIÃO V - SUDESTE

243.964,80

REGIÃO VI - SUL

175.659,50

REGIÃO VII - SUDOESTE

108.776,20

REGIÃO VIII - OESTE

36.631,20

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

15.535,27

REGIÃO X - CENTRO

78.255,10

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

577.492,40
Total:

1.331.889,77

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
382.802,44

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

369.733,81

1.331.889,77

Análise da Meta Física:

363

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
347,93

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
360,23

Estado de Mato Grosso
Analisando a meta física pode-se observar que foram realizadas obras e serviços de pavimentação muito acima do inicialmente planejado,
tornando a ação altamente deficiente, fato que ocorreu devido a formalização de novos convênios posteriormente ao encerramento do
PTA, bem como inclusão de demandas a nível estratégico governamental. Ressaltamos que a maior parte dos recursos desta ação foi
proveniente de Emendas Parlamentares, o que resultou no aumento da meta física inicialmente proposto.
M u n i c í p i o
O b j e t o
c o n v e n i a d o
n a
A ç ã o
3 1 1 7
T r e c h o
P a v i m e n t a d o
Alto ParaguaiAquisição de material para recuperação de pavimentação asfáltica com lama asfáltica no município de Alto Paraguai - conv
0965/20162.532,80m²
Apiacás
Aquisição de material betuminoso para execução de lama asfáltica no município de Apiacás - conv 827/2016
31.637,6m²
AraputangaAquisição de material para recuperação de pavimentação asfáltica com lama asfáltica no município de Araputanga - conv
0985201650.406,85m²
Bom Jesus do AraguaiaExecução de pavimentação em TSD em diversas ruas no município de Bom Jesus do Araguaia - Conv 1086/2016
1.000m²
Campo VerdeAquisição de material betuminoso para pavimentação de ruas no município de Campo Verde - RL 1C- conv 676/2016
70.014,78m²
Colíder
Restauração de pavimentação com aplicação de lama asfáltica em diversas vias do município de Colíder - conv 1066/2016
5.2894m²
Cuiabá
Aquisição e aplicação de material para restauração das avenidas: Tenente Coronel Duarte., Historiador Rubens de Mendonça e
Fernando Correa da Costa no município de Cuiabá/MT37.037m²
Feliz Natal Recuperação asfáltica para atender o município de Feliz Natal - conv 419/2016111.633,1m²
Guiratinga
Sinalização horizontal e vertical de ruas na cidade de Guiratinga - conv 1095/201617.3950m²
Jangada
Aquisição de RLl1C para execução de serviços de tapa buracos no município de Jangada - conv 849/201628.067,4m²
Mirassol D¿ OesteAquisição de material para obras de pavimentação asfaltica no município de Mirassol D'Oeste - conv 317/2016
16.834,35m²
NortelândiaRecomposição de pavimento nas ruas Elenice M. Dos santos, rua Lurdt Martins, rua Geraldo M. De Melo e rua Alberto Ormond
no município de Nortelândia-MT - conv 279/20166.311,4m²
NortelândiaRecomposição de pavimento nas ruas Tiradentes, rua Rodolfo rua da silva, Av. Pedro Pedrosian, rua Antonio de Oliveira e rua
Cuiabá no município de Nortelândia-MT - conv 278/20167.898,87m²
NortelândiaRecomposição de pavimento em pré-misturado a frio ¿ PMF em diversas ruas - conv 1296/2016950m²
Nova Canaã do NorteProjeto executivo de engenharia de pavimentação em TSD, no município de Nova Canaã do Norte - MT- conv
260/2016850m²
Nova MutumDrenagem, pavimentação asfáltica e sinalização de ruas e avenidas não pavimentadas, localizada no loteamento industrial sul
e loteamento agroindustrial Hilda Strenger Ribeiro no município de Nova Mutum-MT.26.649m²
Nova OlímpiaRecuperação de pavimento asfáltico (lama asfáltica), no município de Nova Olímpia - conv 427/201636.631,2m²
Novo MundoExecução de pavimentação asfáltica, sinalização viária e passeio público - conv 674/20164.554m²
Novo MundoPavimentação asfáltica e calçamento das ruas Esmeralda, Rubi, pone e Turmalina no município de Novo Mundo/MT - conv
674/20164.639,7m²
Pontes e LacerdaAquisição de material para recuperação de vias urbanas do centro da cidade - conv 983/201641.535m²
Santa CarmemPavimentação asfáltica tipo TSD e drenagem de águas pluviais no município de Santa Carmem - conv 264/201612.180m²
Santa Rita do TrivelatoExecução de obras de pavimentação asfáltica no município de Santa Rita do Trivelato Conv.0471/20162.437m²
Santa Rita do TrivelatoExecução de obras de pavimentação asfáltica no município de Santa Rita do Trivelato - conv 0471/20163.655m²
Sinop
Restauração de pavimentação com aplicação de lama asfáltica em vias urbanas do município de Sinop-mt - conv 1081/2016
127.289,3m²
Sinop
Restauração de pavimentação com aplicação de lama asfáltica em vias - conv 1334/2016251.390m²
Tapurah
Aquisição de emulsão asfáltica rl-1c para recuperação de ruas do município de Tapurah-MT - conv 992/201645.514,1m²
Várzea GrandeDuplicação da Avenida Filinto Muller no município de Várzea Grande-MT - Conv. 668/201612.000m²
Várzea GrandeRecapeamento, reperfilamento e tapa buraco com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente em diversas vias
pavimentadas do município de Várzea Grande-MT Conv.1295/201679.797,7m²
Várzea GrandeRecapeamento de vias urbanas pavimentadas no município de Várzea Grande-MT Conv 645/201718.757,35m²
Vera
Restauração de pavimentação asfáltica com aplicação de lama asfáltica em diversas vias do município de Vera - MT - conv
10675.000m²

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

29.256.901,18

24.403.728,90

24.220.151,39

0,00

82,78

99,25

131

82.737.368,62

30.328.510,93

30.227.610,93

0,00

36,53

99,67

111.994.269,80

54.732.239,83

54.447.762,32

0,00

48,62

99,48

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante da mudança da Lei do FETHAB pode-se observar a redução do orçamento inicialmente planejado, prejudicando em pouco mais de
50% o orçamento, sendo amenizado pela fonte 100, que são de Emendas Parlamentares, garantindo assim a eficiência orçamentária e
financeira da ação em apenas 48,62%.

Capacidade de Execução - COFD:
Analisando a capacidade operacional financeira da despesa podemos observar que teve uma ótima execução , uma vez que o valor total
empenhado em relação a dotação final ficou em 99,48%, fato esse justificado pela baixa disponibilidade orçamentária para execução da
ação, tendo em vista anulações orçamentárias para atender a outras unidades orçamentárias devido aos ajustes do FETHAB, além de
remanejamentos para atender ações de prioridades administrativas.

Alcance do Objetivo Específico:
364
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As anulações e suplementações orçamentárias reduziram a capacidade de atingir o objetivo específico da ação, sendo amenizado pelo
orçamento disponível da fonte 100, que fez com que a eficiência no atendimento da meta física ficasse muito superior ao planejado
inicialmente para o período.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

5110-Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à
implantação do Veículo Leve sobre Trilhos

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

390-Cidades Urbanizadas
2017
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá e Várzea Grande
Obra executada
Percentual

Responsável pela Ação: Augusto César de Figueiredo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

100.000,00

955.408,11

910.628,70

0,00

910,63

151

40.837.787,22

104.080,09

0,00

0,00

0,00

0,00

40.937.787,22

1.059.488,20

910.628,70

0,00

2,22

85,95

Total

95,31

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:
Os recursos foram utilizados para as atividades voltadas as obras da Copa do Mundo e que influenciam nas obras do VLT. Entretanto nao
foram gastos todos os respectivos valores, conforme a dependência de agentes externos (ordem judicial de desapropriação e serviços de
terceiros)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
365
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5168-Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas
municipais

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

390-Cidades Urbanizadas
2017
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Apoiar os municípios na execução de projetos, construções e reformas de obras públicas municipais
Equipamento público entregue
Unidade
Ernesto Negretti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

3,00

REGIÃO II - NORTE

2,00

REGIÃO III - NORDESTE

1,00

REGIÃO IV - LESTE

3,00

REGIÃO V - SUDESTE

4,00

REGIÃO VI - SUL

5,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

4,00

REGIÃO VIII - OESTE

3,00

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

10,00

REGIÃO X - CENTRO

0,00

REGIÃO XI - NOROESTE II

1,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

3,00
Total:

39,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
64,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

144,00

39,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
60,94

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
27,08

Estado de Mato Grosso
Em decorrência da redução significativa do orçamento da SECID em detrimento de mudanças na Lei do FETHAB, parte do orçamento da
SECID foi repassado a outras unidades orçamentárias, sendo esta ação prejudicada, já que é uma ação advinda de formalização de
convênios com as prefeituras, em que a SECID repassa recursos aos municípios para execução das obras conveniadas.
Municípios
Obras concluída na Ação 5168
Água Boa
Aquisição de Material Betuminoso (RL1C) para aplicação em ruas e avenidas do município.
Alta FlorestaUrbanização do Parque Zoobotânico Leopoldo Linhares
Alto Boa VistaConstrução de calçadas
Arenápolis
Reforma com execução de calçamento em bloquete sextavado de 15 x 15 cm, na Praça da Blíblia - Bairro Vila Nova
Arenápolis
Construção de passeio publico com blocos de concreto intertravado, no municipio de Arenápolis.
Arenápolis
Reforma da Rodoviária
Arenápolis
Construção da feira do produtor
Aripuanã
Recuperação Asfáltica - Lama Asfáltica em Vias Públicas no Município de Aripuanã/ MT.
Cotriguaçu
Infraestrutura para realização de festival de pesca, através da construção de um centro de eventos e de banheiros
públicos.
Cotriguaçu
Construção de praça.
DiamantinoAQUISIÇÃO DE LAMA ASFALTICA PARA REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
DiamantinoRevitalização da Praça Major Caetano Dias
Glória D'OesteComplementação com serviços adicionais na obra de Reforma da praça São João Batista
Juara
Construção de Calçadas Padronizadas no Jardim América
Juscimeira Construção de Praça
MarcelândiaConstrução da casa do artesão
MarcelândiaReforma e Ampliação do Clube da melhor idade
Nobres
Aquisição do produto RL1C, para execução de serviços de tapa buraco e recuperação asfáltica em vias urbanas.
Nobres
Aquisição de Calçadas em passeios na Rua Pará, Tua Tomé de Campos, Rua Tancredo Neves, Rua Mato Grosso, Rua Niva
Matos de Oliveira e São José
NortelândiaExecução de Lama Asfaltica no Municipio de Nortelandia-MT
NortelândiaIluminação de Estádio e Mini Estádio
Nossa Senhora do LivramentoRestauração asfáltica em trechos da: Avenida Cel. Manuel Felix e Rua Vicente Pereira Leite. Avenidas: Julio
Campos e Cel. Botelho. Rua: Livio Mendes.
Nossa Senhora do LivramentoRestauração asfáltica em trecho da: Av. Cel. Manuel Félix e R. Vicente Pereira Leite. Nas Ruas: Cel. Felipe,
Felicíssimo José da Silva, Conego Peixoto, Maria Onoria. Travessas: Pereira Arruda, Adelino Metelo e Eugenio de Brito e Avenida Carlos
Antunes e Almeida.
Nossa Senhora do LivramentoReforma e climatização do Centro de Eventos Municipal "Antonia de Campos Maciel"
Nova MaringáConstrução de Praça Pública no entorno do Mini Estádio
Nova XavantinaRevitalização de logradouro públicos com PMF no Município de Nova Xavantina - MT. Emenda Parlamentar n.º 200/2016 Baiano Filho (R$ 200.000,00).
Novo MundoExecução de pavimentação asfáltica, sinalização viária e passeio público.
Reserva do CabaçalAquisição de Emulsão Asfáltica.
Rio BrancoPavimentação asfáltica nas vias urbanas do município de Rio Branco.
RondonópolisIluminação de Campo de Futebol no Monte Líbano no Município de Rondonópolis - MT.
RondonópolisIluminação de Campo de Futebol no Jardim Iguassú no Município de Rondonópolis - MT.
Santo AfonsoPavimentação em Piso de Granilite e Demais Benfeitorias no Centro de Múltiplo Uso no Município de Santo Afonso - MT.
Emenda Parlamentar n.º 136/2016 - Deputado Wagner Ramos.
Santo Afonso
Construção de campo de Society
São José do Rio Claro Cobertura de um Ginásio de Esportes
São Pedro da Cipa Implantação do Sistema de Rede de Água no Jardim Ceara no Município de São Pedro da Cipa - MT.
Vera
Iluminação Publica e Portal de Entrada
Vila Bela da Santíssima Trindade
Ampliação de 2 Salas na Escola Municipal Duque de Caxias no Município de Vila Bela da
Santíssima Trindade - MT

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

8.240.185,62

6.954.956,45

5.004.131,12

0,00

60,73

71,95

131

18.513.123,07

8.748.844,69

8.747.004,69

0,00

47,25

99,98

161

151.869,06

275.753,97

0,00

0,00

0,00

0,00

26.905.177,75

15.979.555,11

13.751.135,81

0,00

51,11

86,05

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante da mudança da Lei do FETHAB pode-se observar a redução do orçamento inicialmente planejado, prejudicando em pouco mais de
50% o orçamento, sendo amenizado pela fonte 100, referentes a Emendas Parlamentares, garantindo assim, a eficiência orçamentária e
financeira da ação em apenas 51,1%.

Capacidade de Execução - COFD:
Analisando a capacidade operacional financeira da despesa, podemos observar que teve uma boa execução, uma vez que o valor total
empenhado em relação a dotação final ficou em 86%, fato esse justificada pela baixa disponibilidade orçamentária para execução da ação,
tendo em vista anulações para atender a outras unidades orçamentárias devido ajustes no FETHAB, além de remanejamento para atender
ações consideradas prioridades administrativas.

Alcance do Objetivo Específico:
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As anulações e suplementações orçamentárias reduziram a capacidade de atingir o objetivo específico da ação, apresentando uma baixa
eficiência no atendimento da meta física proposto inicialmente para o período.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

5218-Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato
Grosso - UFMT

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

390-Cidades Urbanizadas
2017
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Construir em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso o Hospital Universitário Júlio Müller em
Cuiabá
Obra executada
Percentual

Responsável pela Ação: Sebastião Mariano Costa Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A contrapartida de recurso do Estado ocorreu no final do exercício de 2017, impossibilitando o prosseguimento do processo licitatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161

1.379.942,99

1.379.942,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1.479.942,99

1.379.942,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A contrapartida de recurso do Estado ocorreu no final do exercício de 2017, impossibilitando o prosseguimento do processo licitatório.

Capacidade de Execução - COFD:
A contrapartida de recurso do Estado ocorreu no final do exercício de 2017, impossibilitando o prosseguimento do processo licitatório.

Alcance do Objetivo Específico:
A contrapartida de recurso do Estado ocorreu no final do exercício de 2017, impossibilitando o prosseguimento do processo licitatório.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
391-Cidades Sustentáveis
Finalístico
O baixo desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso.
Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do
planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das
ações de mobilidade e acessibilidade urbana.
A população do Estado de Mato Grosso.
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Nelson Ribeiro de Albuquerque Esteves

INDICADORES
Descrição
Percentual de municípios com Plano Municipal de
Saneamento Básico elaborado

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

45,00

100,00

91,00

31/12/2017

Anual

Percentual

49,62

5,69

83,90

31/12/2017

Anual

Percentual

98,00

100,00

97,80

31/12/2017

Anual

Percentual

40,00

70,00

24,11

31/12/2017

Anual

Percentual

20,00

50,00

38,40

31/12/2017

Anual

Percentual

20,00

50,00

60,28

31/12/2017

Anual

Percentual

20,00

50,00

0,00

31/12/2017

Anual

Percentual

30,00

60,00

30,00

31/12/2017

Fonte: SECID / Secretaria Adjunta de Saneamento
Percentual executado de evolução de construção de
habitações de acordo com os resultados projetados.
Fonte: SECID / Sup de Habitação e Assentamentos Precarios
Percentual de atendimento de água
Fonte: PNAD / IBGE
Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com
Conselhos Municipais da Cidade Implantados
Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano
Percentual de atendimento de esgoto
Fonte: SNIS
Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com
GeoCidades implantados
Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano
Percentual de Plano de Mobilidade Urbana elaborado
Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano
Percentual de Plano Diretor Municipal elaborado
Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano

Análise de Indicadores do Programa:
1 - Foi considerado o cálculo da soma do nº de casas construídas e entregues desde 2015 até 2017 sobre o total previsto no PPA, e não
sobre o déficit (urbano quantitativo) como informado no PPA 2016/2019.
2 e 4 - As informações oficiais nacional para os indicadores referente ao percentual de atendimento de água (PNAD/IBGE) e percentual de
atendimento de esgoto (SNIS) ainda não estão disponibilizados para o ano base de 2017. Desta forma usou os dados de 2016 dos mesmo
com um crescimento de acordo com os investimentos realizados no estado;
3- Houve erro no preenchimento do indicador previsto para 2016 quando existia apenas 8,5% dos municípios com Conselhos Municipais;
6 e 7 - Os recursos previstos para a ação foram remanejados para atendimento de outra ação por solicitação da SEFAZ;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

750.000,00

1.544.000,00

1.454.486,00

0,00

193,93

94,20

131

36.711.220,05

23.904.477,15

22.776.296,79

0,00

62,04

95,28

161

62.853,53

3.126.854,64

3.055.464,68

0,00

4.861,25

97,72

169

100.000,00

100.000,00

80.991,11

0,00

80,99

80,99
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Total

0,00

3.817.535,40

3.156.373,28

0,00

0,00

82,68

37.624.073,58

32.492.867,19

30.523.611,86

0,00

81,13

93,94

Execução:
Com relação ao PPD, o índice foi considerado "bom" devido ao orçamento foi aberto com recursos contingenciado e ao uma parcela
desses recursos foram remanejadas para atender as transferências voluntárias com os municípios do estado, priorizada pela Secretaria
das Cidades em detrimento aos objetivos do PPA e PTA.
Já com COFD o índice "ótimo" deve-se a equipe empenhada em trazer resultados para a secretaria procuranto atingir as metas propostas
junto ao monitorah apesar das restrições orçamentárias e financeiras recebida pelo programa.

Resultados:
Considerando os índices citados apresentaram entre uma média entre bom e ótimo, as ações destinadas ao enfrentamento forma muito
aquém das necessidades dos municípios de Mato Grosso apesar que cumpríssemos na íntegra as medidas previstas no PPA.
Para avançarmos mais em ações executivas que reduzam de forma consistente os déficits existentes são necessários muito mais recursos
do que aqueles compatíveis com a nossa capacidade financeira atual.
Entretanto, tivemos uma atuação bastante consistente no apoio e suporte às entidades representativas da sociedade civil organizada bem
como às equipes técnicas municipais, através da nossa assessoria local, na elaboração de Planos Diretores e na constituição de
Conselhos Municipais, e implantação de sistemas de geoprocessamento para implantação de cadastros municipais multifinalitários.
Na área habitacional foram entregues 4595 unidades onde o Governo do Estado aplicou contrapartidas para execução da infraestrutura de
empreendimentos habitacionais e construção de unidades tanto nas áreas urbanas dos grandes municípios quanto em pequenos
conjuntos ou habitação pulverizadas nos pequenos municípios.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Grande parte das dificuldades decorreu dos constantes contingenciamentos e solicitações de anulação para
suplementação de ações estratégicas de outras adjuntas, mas, principalmente das demandas extra planejamento que surgem em função
de contingências específicas do contexto social, técnico e político da natureza das demandas naturais e da sociedade.

Outros aspectos relevantes:
Com a adoção do sistema "Monitora" como instrumento de gestão dessa Adjunta e o acompanhamento contínuo de todas as operações
pelos respectivos responsáveis acreditamos em uma importante melhoria na gestão do Planejamento de nossas ações.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
A avaliação do Estado no sentido de observar a necessidade dos municípios do Estado quanto à carência de equipe técnica e a
necessidade e apoio na elaboração e efetivação de instrumentos de gestão, priorizando o planejamento urbano e estimulando a criação de
formas de apoiar a gestão municipal.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1167-Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento
básico

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Dar suporte técnico para os municípios em projetos técnicos de saneamento básico
Projeto elaborado
Unidade
Denize Pontes Duarte

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO V - SUDESTE

1,00

REGIÃO VI - SUL

3,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

57,14

Análise da Meta Física:
Foram previstos o levantamento de campo nos municipios de Chapada dos Guimaraes, Barão de Melgaço e Guiratinga com vistas a
identificação e coleta de dados para a elaboração de projeto técnico de abastecimento de agua, sendo realizado o levantamento e o
projeto básico na comunidade Mata do Cipó no município de Chapada dos Guimaraes e da area urbana de Barão de Melgaço. Os dois
projetos foram elaborados e encaminhados a SEAF. No municipio de guiratinga foi feito o levantamento preliminar e através de reuniões
com a prefeitura e a UFMT o municipio foi reinserido nos PMSB. O levantamento foi encaminhado à prefeitura, a qual se responsabilizou
pela elaboração do projeto tecnico de uma nova adutora de agua bruta.
Já havia em andamento a contratação de empresa para a elaboração do projeto tecnico de aguas para a area urbana de Nobres, sendo
que este já foi entregue pela empresa e está na analise final pela equipe de fiscalização do contrato.
Desta forma a unidade conseguiu realizar as metas fisicas iniciais, e não evoluiu naquelas que dependiam de convenios com as
prefeituras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

68.087,27

65.316,00

65.316,00

0,00

95,93

100,00

68.087,27

65.316,00

65.316,00

0,00

95,93

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta superintendencia conseguiu atingir os objetivos iniciais propostos referentes a levantamentos de campo para subsidiar a elaboração
de projetos técnicos, chegando a bem proximo do financeiro planejado. Não houve necessidade de remanejamento financeiro e foi
possível atender outras demandas de levantamento de campo, como no caso da situação de emergencia no municipio de Campo Novo
dos Parecis.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve a necessidade de suplementação para correção de sub-ação que estava alocada em ação diferente. Esta suplementação foi
adequada pois foi solicitada antes da abertura do orçamento. Os contigenciamentos sofridos afetaram a execução de um sub-ação
proposta que se tratava da contratação de levantamento planialtimetrico para o município de Peixoto de Azevedo. desta forma, as
suplementações e contingenciamentos se anularam, não prejudicando o desempenho da ação e sem a necessidade de novo incremento
orçamentario. Houve eficiencia no desempenho, pois comos levantamentos foram realizados em menor tempo, permitindo o custeio de
diarias para apoio ao municipio de Campo Novo dos Parecis durante a situação de emergencia.

Alcance do Objetivo Específico:
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o objetivo especifico foi alcançado, pois conseguimos concluir o planejado inicialmente e ter os resultados desejados, que foram a
elaboração de dois projetos técnicos executivos de sistema de abastecimento de água, a contratação de um projeto tecnico executivo de
drenagem e o levantamento para subsidiar a prefeitura na elaboração de projeto técnico.

Outros aspectos relevantes:
Diante do quadro de somente dois profissionais analistas/projetistas e da complexidade de elaboração de um projeto técnico executivo só
possível o exito apos a administração atender as solicitações para a contratação de estagiários de engenharia para esta superintêndencia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Verificamos a dificuldade dos municipios em apresentar projetos técnicos adequados, assim, essa sub-ação apresenta-se extremamente
importante. A superintendencia não apresenta capacidade operacional para realizar levantamentos de campo, dimensionar projetos,
montar orçamento e elaborar plantas para a devida apresentação de um projeto tecnico executivo conforme orientações do orgao de
controle. Assim, entendo que podemos realizar o levantamento de campo e contratar empresas para a elaboração dos projetos técnicos ou
que as prefeituras apresentem os devidos projetos para posterior convenio. A contratação de empresas demanda tempo (elaboração do
TR e processo licitatorio) e um aporte mais significativo para esta sub-ação.

Ação:

1317-Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de
abastecimento de água

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto

Unidade Responsável:

28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Ampliar a oferta de água potável através da realização de obras de infraestrura no sistema de abastecimento
Objetivo Específico:
de água
Produto:
Rede ampliada
Unidade de Medida:
Metro
Responsável pela Ação: Fabio Cristiano Buzzi

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

200,00

REGIÃO IV - LESTE

203,00

REGIÃO VI - SUL

4.552,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

3.123,00
Total:

8.078,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

9.626,83

Meta Física Ação Realizada

11.616,91

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

8.078,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

83,91

69,54

Análise da Meta Física:
Esta ação contemplou 85 sub-ações: 29 - convenios (6 sem andamento com possivel TC) ; 46 - contratos; 10 - novos convênios (nenhum
firmado-projeto apresentado pela prefeitura não apto). Somente a obra de implantação do sistema de abastecimento na área urbana de
chapada representou 46% do recurso previsto, estando 100% concluída. Nos contratos encontram-se os 40 poços do Programa Agua
Facil na região sudoeste, que para seu atendimento foi necessario anulação nas regiões 0100, 0200, 0300,0400, 0500 e 0900 para
atedner as regiões 0600 e 0700.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

550.000,00

390.000,00

300.486,00

0,00

54,63

77,05

131

3.771.821,00

9.406.072,97

9.160.483,52

0,00

242,87

97,39

161

30.000,00

3.029.999,99

3.015.530,59

0,00

10.051,77

99,52

169

100.000,00

100.000,00

80.991,11

0,00

80,99

80,99

361

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

100,00

4.451.821,00

14.926.072,96

14.557.491,22

0,00

327,00

97,53

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A superintendencia não conseguiu aplicar seu planejamento, pelos seguintes fatores: o processo licitatorio dos 40 poços embora concluido
em 2016 teve seu PED total estornado devido ao contingenciamento sofrido naquele ano, assim foi necessario nova inclusão para o
exercicio 2017 que só foi possivel através da anulação de sub-ações nas regiões que não haviam convenio ou contrato assinado bem
como na ação 5158. Outra situação refere-se ao contrato com a empresa que vinha executando as obras em chapada dos Guimaraes, a
qual estava com indicativo de rescisão contratual e foi retomada apos a chegada do secretario Wilson. Assim, houve a necessidade de
novo aporte no orçamento em 2017, realizado tambem com o remanejamento e suplementação.
Ainda houve anulação na ação para atender a Casa Militar, SEJUDH e SEGES.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram necessarios creditos adicionais tanto na fonte 131 e na fonte 161 em virtude do desembolso de parcela de convenio federal. Esses
créditos foram liberados a tempo pois se referiam a obra prioritaria, sem prejuízo da ação. tivemos uma anulação em torno de 5 milhões
que prejudicou a assinatura de novos convênios que constavam como ações prioritárias, mas que dependiam da evolução de documentos
por parte das prefeituras para que pudessem ser realizados os processos licitatorios pela SECID pois as prefeituras estavam inadimplentes
para a formalização de convenio. Como essa ação se refere em sua plenitude à obras, a questao de documentação de area e
licenciamento ambiental foram os entraves mais expressivos pelas prefeituras, somado à qualidade dos projetos técnicos. Dos convenios
em andamento que não tinham aporte financeiro no orçamento de 2017, pois já tinham empenho anterior, tivemos tres que estao
caminhando para TCE pela falta de documentação das prefeituras. Temos dois convenios com obras com mais de 80% executadas e com
os empenhos liquidados mas não pagos.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta superintendencia considera que os objetivos foram parcialmente alçancados, pois na pratica houve um comprometimento coletivo
com uma obra considerada prioritaria, mas existem convenios em andamento que não tiveram sua prioridade na efetivação de repasse
financeiro e novas ações que tiveram que ser canceladas.

Outros aspectos relevantes:
A anulação orçamentaria sem consulta contribuiu para a desmotivação em continuar envidando esforços para a concretitude das ações e o
não pagamento dos empenhos liquidados trará prejuizo a qualidade das obras já iniciadas pelas prefeituras.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Convenios federais apresentam especificidades e regras a serem cumpridas e para o seu correto andamento é necessário um suporte
juridico que realmente discuta com a equipe quais as possibilidades e alternativas. É importante destacar que a SECID é uma secretaria
relativamente nova com a maioria de seus analistas saindo de um estagio probatorio, o que gera insegurança na tomada de decisões. Em
relação a obra de Chapada devido a urgencia para sua conclusão, tivemos que tomar decisões com pouca segurança juridica.

Ação:

1763-Execução de habitação urbana e infraestrutura

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Construir unidades habitacionais e infra estrutura para a população de interesse social.
Casa construída
Unidade
Reginaldo Conceição Amorim

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO V - SUDESTE

1.152,00

REGIÃO VI - SUL

666,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

490,00

REGIÃO X - CENTRO

350,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

576,00

ESTADO

2,00
Total:

3.236,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1.395,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.276,00

3.236,00

374

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
231,97

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
253,61

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
Segundo a previsão orçamentária destinada inicialmente para a ação 1763, foi feito o levantamento baseado no teto orçamentário
disponibilizado, porém desde o início sabia-se que era insuficiente, desta forma o orçamento da referida ação foi suplementado.
Foram empenhados no exercício despesas dos empreendimentos habitacionais:
Contrato n° 2013/3901 FAR 067- referente a obra de 1.152 unidades habitacionais do Parque Residencial Celina Bezerra, etapas 4, 5, 6 e
7 no município de Rondonópolis-MT;
Contrato APF n° 0381.216-41 referente a Obra de 100 unidades habitacionais do PMCMV- Residencial Gregório Pires de Miranda, no
município de Nossa Senhora do Livramento-MT;
Contrato APF 0410.412-54 referente ao empreendimento habitacional Padre Aldacir José Carmiel com a construção de 566 casas
residências em Várzea Grande-MT;
Contrato n° 0318.750-07 do empreendimento habitacional Residencial Vila Real em Cáceres-MT, com 490 casas do Programa Minha
Casa Minha Vida-PMCMV, para execução de obras de infraestrutura de água potável e esgotamento sanitário;
Contrato APF nº 402.471-07 e Contrato APF nº 402.511-81 dos empreendimento habitacional - PMCMV-FAR referente as Obras dos
Residenciais Ernandy Maurício Baracat de Arruda 2ª e 6ª Etapas composto de 288 casas residenciais cada, no município de Sinop-MT. e
Contratação de empresa de construção civil para ampliação e reforma de acessibilidade de 01 (uma) unidade habitacional localizada no
Residencial Altos do Parque I no município de Cuiabá -MT. Conforme TR n° 007/2017/SUHUAP/SECID.
Também, foram entregues obras habitacionais que estavam previstas para exercícios anteriores, mas que só finalizaram e foram
entregues neste exercício.
Obras entregues:
490 casas do Residencial Vila Real, em Cáceres/MT;
100 casas do Residencial Altos Passa Três, em Jangada/MT;
350 casas do Residencial Vida Nova I Etapa - em Lucas do Rio Verde/MT;
500 casa do Residencial Guterrez I e II , em Primavera do Leste/MT;
1.272 unidades do Residencial Mário Raiter, em Sorriso/MT;
72 casas do Residencial Lar Legal, em Tapurah/MT
1.281 unidades do Residencial São Benedito 1ª e 2ª Etapa , em Várzea Grande/MT
40 casas em Paranatinga/MT.
As obras que foram empenhadas e continuam em construção são: Residencial Celina Bezerra, Residencial Padre Aldacir, Residencial
Gregório Pires de Miranda e residenciais Nico Baracat 2ª e 6ª etapas, estão previstos para serem entregues em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

6.920.000,92

11.597.923,31

11.597.923,31

0,00

167,60

100,00

161

0,00

39.934,09

39.934,09

0,00

0,00

100,00

361

0,00

1.156.373,28

1.156.373,28

0,00

0,00

100,00

6.920.000,92

12.794.230,68

12.794.230,68

0,00

184,89

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores do teto orçamentário disponibilizados inicialmente para esta ação, não eram suficientes, no decorrer do ano houve a
necessidade de anulação de outras ações desta Superintendência para o remanejamento, conforme os decretos orçamentários abertos de
nºs 240, 544, 549,1443, 1098, 1442, 1097, 1003, 1004, 1217, 2476, 2262, 2475.
Após os ajustes orçamentários, foi possível a execução da meta física com atendimento de novas demandas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores disponibilizados inicialmente para esta ação foram insuficientes, havendo a necessidade de remanejamentos dentro da própria
ação, bem como anulação de valores de outras ações desta Superintendência para a suplementação em atendimento das demandas.
Os decretos orçamentários abertos foram os de nºs: 240, 544, 549,1443, 1098, 1442, 1097, 1003, 1004, 1217, 2476, 2262, 2475.

Alcance do Objetivo Específico:
Após os ajustes orçamentários, conforme os decretos orçamentários abertos de nºs 240, 544, 549,1443, 1098, 1442, 1097, 1003, 1004,
1217, 2476, 2262, 2475. foi possível a execução da meta física com atendimento das demandas.
O Estado contribuiu com a redução quantitativa e qualitativa do déficit habitacional nos municípios, tendo necessidade de disponibilização
de teto orçamentário maior para atender as diversas solicitações de demandas habitacionais.

Outros aspectos relevantes:
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Os valores do teto orçamentário disponibilizados inicialmente para esta ação, não eram suficientes, no decorrer do ano houve a
necessidade de anulação de outras ações desta Superintendência para o remanejamento, conforme os decretos orçamentários abertos de
nºs 240, 544, 549,1443, 1098, 1442, 1097, 1003, 1004, 1217, 2476, 2262, 2475.
foram empenhados no exercício despesas dos empreendimentos habitacionais:
Contrato n° 2013/3901 FAR 067- referente a obra de 1.152 unidades habitacionais do Parque Residencial Celina Bezerra, etapas 4, 5, 6 e
7 no município de Rondonópolis-MT;
Contrato APF n° 0381.216-41 referente a Obra de 100 unidades habitacionais do PMCMV- Residencial Gregório Pires de Miranda, no
município de Nossa Senhora do Livramento-MT;
Contrato APF 0410.412-54 referente ao empreendimento habitacional Padre Aldacir José Carmiel com a construção de 566 casas
residências em Várzea Grande-MT;
Contrato n° 0318.750-07 do empreendimento habitacional Residencial Vila Real em Cáceres-MT, com 490 casas do Programa Minha
Casa Minha Vida-PMCMV, para execução de obras de infraestrutura de água potável e esgotamento sanitário;
Contrato APF nº 402.471-07 e Contrato APF nº 402.511-81 dos empreendimento habitacional - PMCMV-FAR referente as Obras dos
Residenciais Ernandy Maurício Baracat de Arruda 2ª e 6ª Etapas composto de 288 casas residenciais cada, no município de Sinop-MT. e
Contratação de empresa de construção civil para ampliação e reforma de acessibilidade de 01 (uma) unidade habitacional localizada no
Residencial Altos do Parque I no município de Cuiabá -MT. Conforme TR n° 007/2017/SUHUAP/SECID.
Foram entregues 4.105 unidades habitacionais, sendo:
490 casas do Residencial Vila Real, em Cáceres/MT;
100 casas do Residencial Altos Passa Três, em Jangada/MT;
350 casas do Residencial Vida Nova I Etapa - em Lucas do Rio Verde/MT;
500 casa do Residencial Guterrez I e II , em Primavera do Leste/MT;
1.272 unidades do Residencial Mário Raiter, em Sorriso/MT;
72 casas do Residencial Lar Legal, em Tapurah/MT
1.272 unidades do Residencial São Benedito 1ª e 2ª Etapa , em Várzea Grande/MT
40 casas em Paranatinga/MT.
As obras que continuam em construção: Residencial Celina Bezerra, Residencial Padre Aldacir, Residencial Gregório Pires de Miranda e
residenciais Nico Baracat 2 e 6 etapas, estão previstos para serem entregues em 2018.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Diante da grande demanda da população por moradias dignas nos municípios do Estado, é necessário a disponibilização de um teto
orçamentário compatível, para melhorar o planejamanto e atendimento das demandas habitacionais.

Ação:

1827-Execução de habitação rural e infraestrutura

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Construir unidades habitacionais Rurais e realizar obras de infraestrutura que possibilitem o acesso à
Objetivo Específico:
população de interesse social.
Produto:
Casa construída
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Lucia Thereza de Almeida Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

0,00

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
55,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

45,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve entrega de produtos na ação para o exercício de 2017.
Foi previsto inicialmente a execução de 15 unidades habitacionais, no município de Aripuanã e 40 unidades habitacionais, no município de
Nossa Senhora do Livramento, através de convênio. Porém os municípios não apresentaram a documentação para formalizar os
convênios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os Valores previstos na LOA, encontravam-se contingenciados e havia necessidade de credito adicional para mudança da natureza de
despesa para a execução atraves de licitação direta pela SECID.
O planejamento não foi executado. Os valores inicialmente previstos estiveram contingenciados e foram descontingenciados e anulados
para atender outras demandas, conforme os Processos de decretos orçamentários nºs 1217, 2088,3392, 2480, 1754, 3392 e 1754.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução orçamentária e financeira para a ação neste exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve alcance do objetivo.

Outros aspectos relevantes:
Programada a execução das unidades habitacionais para o exercício de 2018.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

1828-Financiamento de bolsa material de construção

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Apoiar os municípios na construção e na execução de melhorias habitacionais com assistência técnica
Objetivo Específico:
dirigidas à população de interesse social.
Produto:
Bolsa distribuída
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Lucia Thereza de Almeida Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VII - SUDOESTE

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
183,75

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

17,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

1,09

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
11,76

Análise da Meta Física:
Devido ao contingenciamento e as anulações de recursos desta ação inicialmente previstos, neste sentido, o Edital de chamamento, não
foi publicado, bem como as demais tarefas desta sub ação não foram iniciadas.
Foi firmado convênio com o município de Porto Esperidião, para a execução de 02 (duas) unidades habitacionais, que deverão serem
entregues em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

3.979.980,00

40.000,00

40.000,00

0,00

1,01

100,00

4.179.980,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,96

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido ao contingenciamento e anulações de recursos desta ação, para remanejamento em atendimento a outras demandas: Processos
de crédito adicional nºs 240, 630, 549, 1571, 876, 1659, 1571, 3768, 3392, 2455 e 2262. Neste sentido, o planejamento foi prejudicado
pela impossibilidade de publicação do Edital de chamamento para a execução de convênios com as Prefeituras.

Capacidade de Execução - COFD:
Após os ajuste orçamentário, foi firmado convênio com a Prefeitura de Porto Esperidião, para aquisição de 02 bolsas material de
construção, para atender 02 famílias que tiveram suas residencias levadas pela enchente.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo insatisfatório, foi prejudicado pela insegurança em relação ao orçamento contingenciado.

Outros aspectos relevantes:
A não liberação da capacidade financeira para atender a realização do empenho e liberação de recursos em tempo hábil, prejudicou o
desempenho da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Diante da grande demanda da população por moradias dignas nos municípios do Estado, é necessário a disponibilização de um teto
orçamentário compatível, para melhorar o planejamento e atendimento das demandas habitacionais.

Ação:

2054-Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Apoiar a elaboração do Plano de Mobilidade dos Municipios
Município apoiado
Unidade
Claudio Santos de Miranda

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO V - SUDESTE

0,00

REGIÃO VI - SUL

1,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

0,00

ESTADO

0,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
9,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

9,00

1,00

Análise da Meta Física:

378

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
11,11

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
11,11

Estado de Mato Grosso
A não execução da maior parte da Ação 2054 se justifica por três razões fundamentais: ausência de equipe técnica na Coordenadoria de
Mobilidade, uma vez que existe apenas o cargo de Coordenador e ninguém mais na equipe, a não ser dois estagiários. Outra questão foi a
contingência orçamentária adotada pelo Governo do Estado que afetou principalmente as tarefas mais onerosas, que corresponde a mais
da metade da ação. Terceiro ponto: logo no início de 2017, esta Coordenadoria recebeu a demanda de acompanhar o projeto e execução
da obra de Adequação das calçadas do Centro Político Administrativo, tarefa que ocupou praticamente 100% do tempo da equipe
(Coordenador e estagiários), devido à necessidade de correção quase total do projeto, que continha erros que impediam a execução da
obra. Portanto, em linhas gerais, para cumprir o cronograma de execução das ações previstas, a Coordenadoria de Mobilidade e
Acessibilidade necessita de uma equipe técnica de profissionais formados (não apenas estagiários), bem como verba orçamentária e, por
fim, mas não menos importante, necessita que demandas de outros setores não sobreponham o tempo que temos para atender as nossas
próprias demandas, previstas no PTA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

350.000,00

3.184,82

3.184,82

0,00

0,91

100,00

350.000,00

3.184,82

3.184,82

0,00

0,91

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A não execução da maior parte da Ação 2054 se justifica por três razões fundamentais: ausência de equipe técnica na Coordenadoria de
Mobilidade, uma vez que existe apenas o cargo de Coordenador e ninguém mais na equipe. Houve, sim, na maior parte do tempo duas
estagiárias de arquitetura, mas que não atendiam à demanda de maneira satisfatória. Outra questão foi a contingência orçamentária
adotada pelo Governo do Estado que afetou principalmente as tarefas mais onerosas, que corresponde a mais da metade da ação.
Terceiro ponto: logo no início deste ano, esta Coordenadoria recebeu a demanda de acompanhar o projeto e execução da obra de
Adequação das calçadas do Centro Político Administrativo, tarefa que ocupou praticamente 100% do tempo da equipe (coordenador e
estagiários), devido à necessidade de correção quase total do projeto, que continha erros que impediam a execução da obra. Portanto, em
linhas gerais, para cumprir o cronograma de execução das ações previstas, a Coordenadoria de Mobilidade e Acessibilidade necessita de
uma equipe técnica de profissionais formados (não apenas estagiários), bem como verba orçamentária e, por fim, mas não menos
importante, necessita que demandas de outros setores não sobreponham o tempo que temos para atender as nossas próprias demandas,
previstas no PTA.

Capacidade de Execução - COFD:
A maior parte do recurso previsto sofreu contingência e não foi aplicado nas tarefas da Ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos não foram alcançados, uma vez que a Ação não foi realizada quase por completo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem recursos humano e financeiro não se pode realizar quase nada. Esta Coordenadoria necessita urgentemente de mais técnicos,
principalmente das áreas de Engenharia de tráfego e civil e um Urbanista com experiência em planejamento urbano. Necessita-se também
de computadores (pelo menos 2) capazes de rodar softwares mais pesados como ArcGis e programas de simulação de tráfego. É preciso
treinar a equipe a utilizar esses programas, fundamentais no planejamento e na tomada de decisão técnica. Ações de Mobilidade e
Acessibilidade trazem benefícios praticamente para todas as áreas (Educação, Saúde, Segurança, Habitação, etc.), e deveria ser melhor
valorizada pelo Estado.

Ação:

2055-Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do
Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Municípios com Cadastro Técnico Multifinalitário Implantando
Município apoiado
Unidade
Claudio Santos de Miranda

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

5,00

REGIÃO II - NORTE

2,00

REGIÃO III - NORDESTE

1,00

REGIÃO IV - LESTE

1,00

REGIÃO VI - SUL

2,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

7,00

REGIÃO VIII - OESTE

3,00

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

5,00

REGIÃO X - CENTRO

1,00
Total:

27,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

40,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

27,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

67,50

90,00

Análise da Meta Física:
Ao longo de 2017 foi realizado viagens aos seguintes municípios: Arenápolis, Nortelândia, Nova Marilândia, Colniza, Aripuanã, Mirassol
D'Oeste, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D'oeste, Nova Olímpia, Nova Maringá, Juruena, Castanheira, Comodoro,
Nova Lacerda, Diamantino, Santo Afonso, Guarantã do Norte, Cotriguaçu, Nova Bandeirantes, Campo Novo dos Parecis, Sapezal e
Cuiabá. Nesses municípios foi feita a apresentação do GeoCidades junto ao prefeito e seus gestores, a assinatura do termo de
cooperação com o GeoCidades, e a adesão ao SIIGEO com a designação de 04 servidores, com a preferência dos efetivados, a
instalação do programa ArcGis, a disponibilização de um treinamento para ser feito com os servidores nomeados, assim como o
agendamento para o treinamento in loco durante 10 dias em Cuiabá para auxilia-los no desenvolvimento das atividade (conversão dos
mapas do AutoCad para o ArcGis, georeferenciar os mapas) e cadastramento do MUB. O treinamento in loco foi realizado para os
seguintes municípios: Querência, Água Boa, Tapurah, Porto Alegre do Norte. Também foi realizado o voo do Vant EBEE junto com o RTK
nos municípios de Água Boa e Porto Alegre do Norte. E realizado uma segunda visita de uma semana nos municípios de Tapurah e
Várzea Grande.
Atualmente são 85 municípios atendidos pelo GeoCidades. A equipe atualmente conta apenas com 05 técnicos disponíveis para as
viagens de implantação, o que nos permitirá cobrir a totalidade dos municípios do estado até o final de 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
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Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.000.000,00

119.470,00

119.470,00

0,00

11,95

100,00

1.000.000,00

119.470,00

119.470,00

0,00

11,95

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ao longo de 2017 foi anulado R$ 880.530,00 da ação o valor referente a aquisição das imagens de Alta Resolução de aerolevantamento e
geração de MDT dos núcleos urbanos dos municípios do Estado com vetorização cadastral de acordo com o MUB-Geocidades, e não foi
autorizado a continuidade da aquisição do Software Arcgis, devido a essas restrições o indicador resultou baixo. Mas para atender as
demandas com o GeoCidades com o atendimento aos municípios foi elaborado os seguintes Termos de Referências: TR nº 004/2017
para a aquisição de 04 (quatro) computadores com alto poder de processamento (workstations) para uso nas atividades de processamento
de imagens através dos softwares: POSTFLIGHT TERRA 3D, PIX4DMAPPER 2.1 E EMOTION 2 UTILIZADOS PELO VANT - EBEE
SENSEFLY, para executarem o mosaico das sedes urbanas e as áreas de risco dos municípios do estado de Mato Grosso. TR nº
007/2017 para a disponibilização de serviços para servidor web, Certificado Digital SSL Servidor Web por 12 meses, para servidor web,
para o Sistema do Geocidades da Coordenadoria de Geotecnologia desta SECID. TR nº 005/2017 aquisição de acessórios para o
equipamento VANT EBEE adquirido em 2016 no processo nº 22205/2016 em seu uso para geração de imagens georeferênciadas dos
municípios do estado do mato grosso
E foi realizado viagens/Visitas para 23 municípios sendo feita a apresentação do GeoCidades junto ao prefeito e seus gestores, a
assinatura do termo de cooperação com o GeoCidades, e a adesão ao SIIGEO com a designação de 04 servidores, com a preferência dos
efetivados, a instalação do programa ArcGis, a disponibilização de um treinamento para ser feito com os servidores nomeados, assim
como o agendamento para o treinamento in loco durante 10 dias em Cuiabá para auxilia-los no desenvolvimento das atividade (conversão
dos mapas do AutoCad para o ArcGis, Georeferenciar os mapas) e cadastramento do MUB. Além dos municípios que foi realizado visita
para a implantação do GeoCidades foi realizada também uma segunda visita aos municípios de Tapurah e Várzea Grande para dar
continuidade as atividades com consultoria técnica para implementação de Geotecnologia para a atualização de informações de áreas
construídas na prefeitura. E foi realizado vôos com o equipamento Vant EBEE para levantamento de dados georreferenciados com
utilização do RTK no municípios de Porto Alegre do Norte e Água Boa. Assim como foi realizado treinamento de 04 prefeituras (Tapurah,
Querência, Porto Alegre do Norte e Água Boa)durante cinco dias em que ficaram na SECID para auxiliar os técnicos municipais a
atualização da base cadastral dos municípios (MUB), totalizando assim o atendimento de 27 municípios no ano de 2017.
Em face do desempenho no ano de 2017 conclui-se que o planejado para o ano, além de efetivamente executado na sua totalidade,
superou a meta estabelecida. Tome-se o caso da implantação do GeoCidades inicialmente prevista a implantação em 18 cidades; atingiuse a implantação em 23 cidades. Além do atendimento com a visita para fortalecimento das ações em Geotecnologia em mais 04 outras
cidades; tanto para o apoio técnico nas ações de atualização cadastral imobiliária, quanto para a produção de imagens aéreas de alta
resolução.
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Capacidade de Execução - COFD:
O Setor da COGEO conseguiu realizar boa parte do planejamento feito para o ano de 2017 com a aquisição dos equipamentos para
trabalhar com GeoCidades e a realização de visita técnica para apresentar o GeoCidades junto ao prefeito e seus gestores, a assinatura
do termo de cooperação com o GeoCidades, e a adesão ao SIIGEO com a designação de 04 servidores, com a preferência dos
efetivados, a instalação do programa ArcGis, a disponibilização de um treinamento para ser feito com os servidores nomeados, sendo que
em 2017 foi realizado em 23 municípios com uma equipe técnica de 05 pessoas. E foi realizado vôos com o equipamento Vant EBEE para
levantamento de dados georreferenciados com utilização do RTK no municípios de Porto Alegre do Norte e Água Boa.

Alcance do Objetivo Específico:
O Sistema de Informações Gerenciais GeoCidades é um projeto para atender as prefeituras em dados cartográficos e imagens, através de
Base Cartográfica Cadastral Urbana e Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), promovendo o desenvolvimento institucional das gestões
municipais do estado, através da disseminação de metodologias e práticas no uso da geotecnologia. O resultado deste esforço é melhorar
o atendimento ao cidadão, dotando os municípios de instrumentos que permitam o planejamento do seu território e a prestação de
serviços de maior qualidade. Essas informações estão em um banco de dados armazenados nesta Coordenadoria de Geotecnologia.
Assim os objetivos foram alcançados com a aquisição de equipamentos para auxiliar o setor nas atividades do GeoCidades e a realização
de visita técnica para apresentação e instalação do Geocidades em 23 municípios. Além dos municípios que foi realizado visita para a
implantação do GeoCidades foi realizada também uma segunda visita aos municípios de Tapurah e Várzea Grande para dar continuidade
as atividades com consultoria técnica para implementação de Geotecnologia para a atualização de informações de áreas construídas na
prefeitura. E foi realizado vôos com o equipamento Vant EBEE para levantamento de dados georreferenciados com utilização do RTK no
municípios de Porto Alegre do Norte e Água Boa. Assim como foi realizado treinamento de 04 prefeituras (Tapurah, Querência, Porto
Alegre do Norte e Água Boa)durante cinco dias em que ficaram na SECID para auxiliar os técnicos municipais a atualização da base
cadastral dos municípios (MUB), totalizando assim o atendimento de 27 municípios no ano de 2017.

Outros aspectos relevantes:
Como já havíamos mencionado, há a necessidade de suporte técnico permanente para os municípios através da SECID na construção do
seu Sistema de Informações Geográficas (SIG), e do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), tendo em vista que a maioria dos municípios
do estado de Mato Grosso possuem os seguintes problemas:
Falta ou inexistência de legislação na área de planejamento e desenvolvimento urbano;
Falta ou inexistência de pessoal nas equipes de cartografia, cadastro e geoprocessamento;
Carência de recursos em termos de hardware e software para a gestão da informação;
Falta de alinhamento técnico e de integração entre as equipes de gestão e de coleta de informações;
Demora na realização dos projetos devido a entraves burocráticos; e
Insuficiência de dados de qualidade para a gestão do território.
O controle de qualidade na execução de um CTM que é objeto do projeto GeoCidades - é de suma importância para se alcançar os
resultados esperados na otimização de suas informações. A gestão municipal deverá ter uma lista básica de benefícios a serem
alcançados com o CTM, tais como:
Pesquisar e representar cartograficamente informações sobre o cadastro imobiliário, mobiliário, logradouros e infraestrutura urbana, e
sócio econômico (gerenciamento do espaço físico-territorial); Classificar e visualizar problemas no âmbito da saúde, educação, habitação,
assistência social, obras, etc.; Construção e manutenção de bancos de dados e geração da informação (automação da consulta prévia);
Rotas, caminhos, zoneamento (Implantação, operação e manutenção da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto; Planejamento
de rotas de coleta de lixo); Análise prévia tributária; Visualização de documentos e imagens; Conhecimento das áreas públicas e
conhecimento das áreas com ocupação irregular; Eliminação de lançamentos em duplicidade, que geram uma expectativa falsa de receita;
Conscientização dos funcionários das prefeituras municipais da importância de manter os dados atualizados, e a motivação com o uso de
novas tecnologias; Disponibilização de todos os dados a comunidade; e Base para projetos de desenvolvimento: construção de estradas,
projetos de economia hidrográfica, planejamento para o desenvolvimento urbano, etc.
A sustentabilidade se alcança a partir do momento que esses serviços são disponibilizados ao cidadão e que ajudem a gestão municipal
na tomada de decisões e aumento da receita pública.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Vale ressaltar, a necessidade da estruturação de um setor de informações municipais no âmbito da Secretaria de Estado das Cidades,
com o objetivo de subsidiar a elaboração, implantação, monitoramento e avaliação das ferramentas de planejamento e desenvolvimento
urbano.
A estrutura necessária deverá contar equipe técnica de carreira, com capacitação na área especificada, bem como a atuação, se
necessário, de servidores terceirizados especialistas na geotecnologia.
Destacamos que o suporte técnico aos técnicos municipais na criação/importação de seus vetores e edição de seus atributos, durante a
execução do projeto neste exercício, foi realizado por equipe terceirizada, sendo que a interrupção do contrato inviabilizou a continuidade
da tarefa.
Verificou-se que há necessidade de suporte técnico permanente com os municípios, para auxiliá-los na construção do seu Sistema de
Informações Urbanas Municipais GeoCidades-MT, tendo em vista que na sua maioria, antes da falta de legislação de planejamento e
desenvolvimento urbano, não existe dados de qualidade para a gestão do território visando a Geração de Planos Diretores. Não adianta
um bom projeto de PD sem a estrutura adequada para implementá-lo, então sem a base confiável o Plano Diretor se torna vulnerável.

Ação:

2056-Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos
Municípios

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Fornecer apoio técnico à implementação e à elaboração dos Planos Diretores Municipais através da
Objetivo Específico:
qualificação dos instrumento de gestão e ordenamento territorial instituídos pelos Estatuto da Cidades
Produto:
Município apoiado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Frederico Augusto da Rocha Capilé
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

6,00

Meta Física Ação Realizada

6,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
FOI PLANEJADO A ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 12 MUNICÍPIOS, SENDO ELES: CONFRESA,
JUINA, ÁGUA BOA, CÁCERES, NOBRES, BARÃO DE MELGAÇO, SANTO ANTONIO DO LEVERGER, ACORIZAL, ROSÁRIO OESTE,
JANGADA, POCONÉ E NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. EM RAZÃO DA REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECID,
DECORRENTE DE MUDANÇAS NA LEI DO FETHAB, APENAS 3 MUNICÍPIOS FORAM PRIORIZADOS (CÁCERES, JUÍNA E NOBRES),
O RESTANTE SOFREU ANULAÇÃO. DESSES MUNICÍPIOS PRIORIZADOS, NOBRES POR DIVERSAS VEZES TENTAMOS
CONTATO, MAS NÃO TIVEMOS RETORNO. EM CÁCERES A UNEMAT FOI CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
DIRETOR, QUERIAM APENAS APOIO FINANCEIRO DA SECID. COM A REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A SECID NÃO PODE REALIZAR
O APOIO. APENAS JUÍNA FOI FIRMADO O CONVÊNIO COM A SECID, MAS A SUBAÇÃO NÃO PODE SER CONCLUÍDA NO ANO DE
2017, FICANDO PARA ENTREGA DO PRODUTO EM 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
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Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.200.000,00

224.830,31

224.830,31

0,00

5,35

100,00

4.200.000,00

224.830,31

224.830,31

0,00

5,35

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A DOTAÇÃO INICIAL DA AÇÃO JÁ SE MOSTRAVA INSUFICIENTE PARA FAZER EM FACE DE NECESSIDADE DE APOIO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO EM OBTER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS SEUS PLANOS
DIRETORES. E AO LONGO DO ANO DE 2017, SOFREU UMA REDUÇÃO DE R$96.042.793,89 NO ORÇAMENTO DA SECID NESTE
ANO, DECORRENTE DE MUDANÇAS NA LEI DO FETHAB, A AÇÃO SOFREU UMA ANULAÇÃO. ALÉM DESSA SIGNIFICATIVA
REDUÇÃO NO NOSSO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS PELA SECID, VÊM SENDO PREJUDICADA
TAMBÉM, PELA RESTRIÇÃO FINANCEIRA IMPOSTA PELA SEFAZ, QUE DE JANEIRO A JUNHO DESTE ANO, DEIXOU DE
REPASSAR R$59.554.096,03 DO FETHAB COMBUSTÍVEL DA COTA QUE DEVERIA SER REPASSADA PARA ESTA SECRETARIA.
ASSIM, NÃO NOS RESTOU OUTRA ALTERNATIVA QUE NÃO FOSSE O CANCELAMENTO DE ALGUMAS AÇÕES.

Capacidade de Execução - COFD:
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ESSA AÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E RECEBEU DURANTE O ANO DE 2017
SOLICITAÇÃOES DE ALGUNS MUNICÍPIOS PARA O APOIO A ELABORAÇÃO;REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. NO
ENTANTO, ALÉM DAS RESTRIÇÕES DE ORDEM FINANCEIRA, O SETOR AINDA POSSUI UMA EQUIPE REDUZIDA COM APENAS
04 SERVIDORES, SENDO 02 EFETIVOS, 01 COORDENADOR E 01 GERENTE,O QUE AGRAVOU E IMPOSSIBILITOU ATÉ A
REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ALÉM DO APOIO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELOS MUNICÍPIOS. DIANTE DISSO, FORAM
PRIORIZADOS 03 MUNICÍPIOS (CÁCERES, NOBRES E JUÍNA).
EM JUÍNA, A SOLICITAÇÃO AO APOIO TÉCNICO E FOMENTO PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO OCORREU
ATRAVÉS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO QUE FOI EFICIENTE NOS PROCESSOS,VINDO EM VÁRIAS REUNIÕES COM A EQUIPE
TÉCNICA DA SECID E SEMPRE ESTANDO DISPOSTO E ACESSÍVEL PARA QUALQUER NOVIDADES A RESPEITO DO
ANDAMENTO DO PROCESSO FORMALIZADO. A EQUIPE TÉCNICA DA SECID TAMBÉM FOI A JUÍNA PARA TRATAR DAS ÚLTIMAS
INFORMAÇÕES PERTINENTES E DÚVIDAS SOBRE OS TRÂMITES TÉCNICOS A RESPEITO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ASSIM, FORA ELABORADO PELOS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA O TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA DA
DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA, MEMORIAL DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,
CUJOS DOCUMENTOS FORAM TODOS APROVADOS POR ESSA SUPERINTENDÊNCIA ¿ SUMAGU (SUPERINTENDÊNCIA DE
MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E GESTÃO URBANA), E EM SEGUIDA, FOI FIRMADO O CONVÊNIO COM A SECID. O PRÓXIMO
PASSO SERÁ A LICITAÇÃO QUE A PREFEITURA REALIZARÁ APÓS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.
NO MUNICÍPIO DE NOBRES, O RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES REFERENTES À ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO MUNICIPAL FICOU A CARGO DO SECRETÁRIO DE TURISMO. FORAM REALIZADAS 03 REUNIÕES PARA TRATAR
DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES E DÚVIDAS SOBRE OS TRÂMITES A RESPEITO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. PORÉM, NÃO HOUVE MAIS RETORNO DA PARTE DO SECRETÁRIO DO
MUNICPIO. POR DIVERSAS VEZES A EQUIPE TÉCNICA DA SECID TENTOU CONTATO POR TELEFONE, EMAIL, MAS NÃO
OBTIVEMOS RESPOSTA.
EM CÁCERES, AS TRATATIVAS ERA COM A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. EM REUNIÃO COM A SECRETÁRIA, ELA NOS
DISSE QUE A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL E O PLANO DE MOBILIDADE JÁ ESTÁ EM
ELABORAÇÃO PELA UNEMAT E FICOU ACORDADO DURANTE AS REUNIÕES QUE O CONVÊNIO SE DARIA ATRAVÉS DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA SECID E MUNICÍPIO, CUJO VALOR REPASSADO PELO SECID AO MUNICÍPIO DE CÁCERES SERIA NUM
TOTAL DE R$920.000,00 (NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS), SENDO R$520.000,00 (QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS) RELATIVO
AO ORÇAMENTO DE 2017 E R$400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) RELATIVO AO ORÇAMENTO DE 2018. COMO HOUVE O
CORTE ORÇAMENTÁRIO NA SECID, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR ESSA AÇÃO.

Alcance do Objetivo Específico:
O OBJETIVO DA AÇÃO É APOIAR OS MUNICÍPIOS DA ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS
DOS MUNICÍPIOS. OS MUNICÍPIOS ERAM: CONFRESA, JUINA, ÁGUA BOA, CÁCERES, NOBRES, BARÃO DE MELGAÇO, SANTO
ANTONIO DO LEVERGER, ACORIZAL, ROSÁRIO OESTE, JANGADA, POCONÉ E NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. NÃO FOI
POSSÍVEL ALCANÇAR O OBJETIVO DA AÇÃO POR CORTE ORÇAMENTÁRIO E TAMBÉM POR FALTA DE EMPENHO DOS
MUNICÍPIOS, POIS O ESTADO APENAS FOMENTA E APOIA OS MUNICÍPIOS NA ELABORAÇÃO/REVISÃO DESSES PLANOS
DIRETORES MUNICIPAIS

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A AVALIAÇÃO DO ESTADO NO SENTIDO DE OBSERVAR A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS QUANTO À CARÊNCIA DE EQUIPE
TÉCNICA E A NECESSIDADE E APOIO NA ELABORAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PRIORIZANDO O
PLANEJAMENTO URBANO E ESTIMULANDO A CRIAÇÃO DE FORMAS DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL.

Ação:

2058-Fortalecimento da participação e do controle social nas Politicas de
Desenvolvimento Urbano

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Fornecer apoio técnico à criação e estruturação dos Conselhos Municipais da Cidade como instrumento do
Objetivo Específico:
planejamento urbano no município e espaço democrático de aprimoramento das politicas e ações dos entes
federados
Produto:
Município apoiado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marcio Alves Puga

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
EM 2017, FORAM REALIZADOS CONTATOS / VISITAS EM 14 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA ORIENTAR E
MOBILIZAR AS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU REVISÃO DE LEI DO CONSELHO DA
CIDADE. SÃO ELES: ÁGUA BOA, SAPEZAL, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, ARAPUTANGA, ALTO BOA VISTA, BARÃO DE
MELGAÇO, NOVA CANAÃ DO NORTE, JAURU, FIGUEIRÓPOLIS, DOM AQUINO, INDIAVAÍ, ACORIZAL, NOVA LACERDA E
MIRASSOL D¿OESTE
A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL ESTAVA PREVISTA PARA ACONTECER SETEMBRO DESTE ANO, FOI ADIADA EM VIRTUDE DO
DECRETO Nº 9.076, DE 7 DE JUNHO DE 2017, DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, QUE ADIA A 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS
CIDADES. A CONFERÊNCIA ESTADUAL AINDA NÃO TEM DATA PREVISTA PARA ACONTECER, POIS DEPENDE DE
AGENDAMENTO DA DATA PARA CONFERÊNCIA NACIONAL, A QUAL É A BASE PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA ESTADUAL.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

131

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

2.250,00

2.250,00

0,00

4,50

100,00

50.000,00

2.250,00

2.250,00

0,00

4,50

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A DOTAÇÃO INICIAL DA AÇÃO JÁ SE MOSTRAVA INSUFICIENTE PARA FAZER EM FACE DE NECESSIDADE DE APOIO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO EM OBTER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.
TEVE AINDA UMA REDUÇÃO DE R$96.042.793,89 NO ORÇAMENTO DA SECID NESTE ANO, DECORRENTE DE MUDANÇAS NA LEI
DO FETHAB, A AÇÃO SOFREU UMA ANULAÇÃO. ALÉM DESSA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NO NOSSO ORÇAMENTO, A
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS PELA SECID, VÊM SENDO PREJUDICADA TAMBÉM, PELA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
IMPOSTA PELA SEFAZ, QUE DE JANEIRO A JUNHO DESTE ANO, DEIXOU DE REPASSAR R$59.554.096,03 DO FETHAB
COMBUSTÍVEL DA COTA QUE DEVERIA SER REPASSADA PARA ESTA SECRETARIA. POR ISSO, NÃO FOI POSSÍVEL A EQUIPE
TÉCNICA DA SECID IR EM TODOS OS MUNICÍPIOS PLANEJADOS.

Capacidade de Execução - COFD:
A EQUIPE TÉCNICA PARA ESTA AÇÃO É A MESMA DO PLANEJAMENTO URBANO. MESMO ASSIM, COM A EQUIPE TÉCNICA
REDUZIDA E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE FORAM REALIZADOS CONTATOS COM A EQUIPE TÉCNICA DE 11
MUNICÍPIOS DE 14 PREVISTOS PARA ESSE ANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DAS CIDADES. OS MUNICÍPIOS SÃO:
ÁGUA BOA, SAPEZAL, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, ARAPUTANGA, ALTO BOA VISTA, BARÃO DE MELGAÇO, NOVA CANAÃ
DO NORTE, JAURU, FIGUEIRÓPOLIS, DOM AQUINO E INDIAVAÍ.FORAM REALIZADAS TAMBÉM 08 VISITAS NOS MUNICÍPIOS DE
14 MUNICÍPIOS PREVISTOS PARA ESSE ANO, SÃO ELES: INDIAVAÍ, MIRASSOL D¿OESTE, ARAPUTANGA, ACORIZAL, NOVA
LACERDA, FIGUEIRÓPOLIS,, JAURU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.
A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL ESTAVA PREVISTA PARA ACONTECER SETEMBRO DESTE ANO, FOI ADIADA EM VIRTUDE DO
DECRETO Nº 9.076, DE 7 DE JUNHO DE 2017, DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, QUE ADIA A 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS
CIDADES. A CONFERÊNCIA ESTADUAL AINDA NÃO TEM DATA PREVISTA PARA ACONTECER, POIS DEPENDE DE
AGENDAMENTO DA DATA PARA CONFERÊNCIA NACIONAL, A QUAL É A BASE PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA ESTADUAL.

Alcance do Objetivo Específico:
O OBJETIVO DA AÇÃO É FORNECER APOIO TÉCNICO À CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA
CIDADE COMO INSTRUMENTO DO PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO E ESPAÇO DEMOCRÁTICO DE APRIMORAMENTO
DAS POLÍTICAS E AÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, ASSIM FOI REALIZADO O APOIO NA CRIAÇÃO DE CONSELHOS EM 11
MUNICÍPIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CORTE ORÇAMENTÁRIO DA SECID NESTE ANO.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A AVALIAÇÃO DO ESTADO NO SENTIDO DE OBSERVAR A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS QUANTO À CARÊNCIA DE EQUIPE
TÉCNICA E A NECESSIDADE E APOIO NA ELABORAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PRIORIZANDO O
PLANEJAMENTO URBANO E ESTIMULANDO A CRIAÇÃO DE FORMAS DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL.

Ação:

3098-Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Ampliar a oferta de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios
Município atendido
Unidade
Denize Pontes Duarte

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

15,00

Meta Física Ação Realizada

14,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A sub-ação foi planejada para que no ano de 2017 fosse executado o Convenio n° 777.865/2012 cujo objeto é ¿ações de educação em
saúde e saneamento ambiental para promover a qualidade de vida da população mato-grossense no Estado de Mato Grosso¿ a ser
executada em 15 municipios, em sua maioria, na região 0600. O convenio foi firmado entre SECID e FUNASA em 2012 e ainda não havia
deposito financeiro na conta por nenhum dos dois entes.
Esta superintendencia não obteve exito na execução desta sub-ação, pela dificuldade de adequação do projeto cadastrado, e da ausencia
de um suporte juridico para a tomada de decisões.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

179.987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161

31.233,60

31.233,59

0,00

0,00

0,00

0,00

211.220,60

31.233,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A sub-ação tinha como objetivo para 2017 a execução de um convenio firmado entre SECID e FUNASA em 2012 que objetivava ações em
15 municipios, em sua maioria, na região 0600. Foram realizadas diversas reuniões com a FUNASA, Assessoria jurídica da SECID e
Procuradoria Geral da União para a adequação e elaboração do Termo de Referencia para realizar o procedimento licitatório do referido
objeto, considerando o tempo decorrido desde a sua formalização e a necessidade de atualização do mesmo. Inicialmente, a FUNASA DF
manifestou em 16/08, através de memorando, que o referido convenio seria cancelado. Diante dessas situações em setembro
encaminhamos oficio à Superintendencia da FUNASA em Mato Grosso solicitando a continuidade do convenio em questão e a extensão
de seu prazo de vigência para 2018, haja vista a importância do mesmo para a população dos 15 municipios beneficiários. Ao mesmo
tempo, o orçamento na fonte 131 foi anulado na sua totalidade sem haver consulta a esta superintendencia. Assim, após envidarmos
esforços para a adequação do TR, envidamos esforços para conseguir junto à FUNASA a suspensão do cancelamento do referido
convenio, o qual será executado em 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
Cabe ressaltar que esta sub-ação foi cancelada em razão da redução de r$96.042.793,89 no orçamento da SECID neste ano, decorrente
de mudanças na lei do fethab (a qual destinou r$32.573.888,03 da secid para a seaf) e da desvinculação das receitas do estado (dre), que
retirou r$63.468.905,86 do orçamento da secid. além dessa significativa redução no nosso orçamento, a execução das ações planejadas
pela secid, vêm sendo prejudicada também, pela restrição financeira imposta pela sefaz, que de janeiro a junho deste ano, deixou de
repassar r$59.554.096,03 do fethab combustível da cota que deveria ser repassada para esta secretaria.
assim, não nos restou outra alternativa que não fosse o cancelamento desta subação.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante da situação de anulação do orçamento da sub-ação, o objetivo não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:
Esse convenio foi assinado em 2012 e não havia sido executado. As exigencias de atendimento ao plano de trabalho cadastrado no
SICONV dificultaram a atualização do mesmo e a elaboração de um termo de referencia adequado para o processo licitatório, o qual nos
foi indicado como unica alternativa para a execução do mesmo. A anulação orçamentaria sem consulta tambem contribuiu para a
desmotivação em continuar envidando esforços para a concretitude.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Convenios federais apresentam especificidades e regras a serem cumpridas e para o seu correto andamento é necessário um suporte
juridico que realmente discuta com a equipe quais as possibilidades e alternativas. É importante destacar que a SECID é uma secretaria
relativamente nova com a maioria de seus analistas saindo de um estagio probatorio, o que gera insegurança na tomada de decisões.

3099-Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos
efetivos, ativos, inativos ou pensionistas

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Valorizar e beneficiar os servidores públicos estaduais e municipais, estabelecendo condições e
Objetivo Específico:
procedimentos especiais na operacionalização de concessão de créditos imobiliários, facilitando o acesso ao
financiamento de imóveis habitacionais, na planta, em construção e/ou novos e usados.
Produto:
Programa desenvolvido/implantado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Lucia Thereza de Almeida Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Meta física não realizada.
Devido as instituições financeiras não oferecerem melhores condições de financiamento habitacional para os servidores públicos. Neste
sentido, ainda não houve avanço nas tratativas para reestruturação do Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento foi prejudicado, devido as instituições financeiras não oferecerem melhores condições de financiamento habitacional para
os servidores públicos. Neste sentido, ainda não houve avanço nas tratativas para reestruturação do Programa.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve realização orçamentária e financeira na ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo insatisfatório, não foi concluído o objetivo previsto.

Outros aspectos relevantes:
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Devido as instituições financeiras não oferecerem melhores condições de financiamento habitacional para os servidores públicos, neste
sentido, ainda não houve avanço nas tratativas para reestruturação do Programa.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

3101-Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de
esgotamento sanitário

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Ampliar a oferta de esgoto coleta e tratamento através da realização de obras de infraestrura no sistema de
Objetivo Específico:
esgotamento sanitário
Produto:
Rede ampliada
Unidade de Medida:
Metro
Responsável pela Ação: Denize Pontes Duarte

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

6.250,00

Meta Física Ação Realizada

3.850,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
a previsão inicial seria para atender a area urbana de Barão de Melgaço, mas em virtude da prorrogação do prazo do Contrato de Repasse
da Caixa Economica referente a obra de despoluição da baia de Malheiros em Caceres, foi feito o remanejamento orçamentario entre
regiões. Mas nesta ação, houve a anulação do orçamento, impedindo assim, a continuidade da mesma.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161

0,00

24.067,05

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

661.162,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

685.229,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
esta superintendência não obteve exito no planejamento. Não foram entregues os produtos previstos. Mesmo apos o remanejamento entre
regõe, os entraves documentais não permitiram o reinicio da obra em Caceres. Esta ação tambem sofreu anulação em seu orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Cabe ressaltar que esta sub-ação foi contingenciada em razão da redução de r$96.042.793,89 no orçamento da SECID neste ano,
decorrente de mudanças na lei do fethab (a qual destinou r$32.573.888,03 da secid para a seaf) e da desvinculação das receitas do
estado (dre), que retirou r$63.468.905,86 do orçamento da secid. além dessa significativa redução no nosso orçamento, a execução das
ações planejadas pela secid, vêm sendo prejudicada também, pela restrição financeira imposta pela sefaz, que de janeiro a junho deste
ano, deixou de repassar r$59.554.096,03 do fethab combustível da cota que deveria ser repassada para esta secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
O planejado não foi atingido

Outros aspectos relevantes:
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A anulação orçamentaria sem consulta contribuiu para a desmotivação em continuar envidando esforços para a concretitude das ações

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Convenios federais apresentam especificidades e regras a serem cumpridas e para o seu correto andamento é necessário um suporte
juridico que realmente discuta com a equipe quais as possibilidades e alternativas. É importante destacar que a SECID é uma secretaria
relativamente nova com a maioria de seus analistas saindo de um estagio probatorio, o que gera insegurança na tomada de decisões

Ação:

3102-Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Promover o direito à cidade e à moradia através da inclusão do assentamento na formalidade.
Lote regularizado
Unidade
Lucia Thereza de Almeida Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
12.245,00

Meta Física Ação Realizada

12.245,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve entregas dos produtos da ação, neste exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

1.049.896,85

882.350,91

60,00

0,00

0,01

0,01

161

1.619,93

1.619,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.051.516,78

883.970,83

60,00

0,00

0,01

0,01

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento foi prejudicado pela impossibilidade de execução dos contratos, devido que o processo licitatório não foi concluído. Resta,
programado para continuidade no exercício de 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução orçamentária e financeira na ação, devido o processo licitatório não ter sido concluído.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo não alcançado.

Outros aspectos relevantes:
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Trata-se de um Convênio de Regularização Fundiária, que contemplará 34 municípios, regularizando 13.056 lotes. O Programa vem de
emenda parlamentar já prevendo os municípios e assentamentos.
A nova gestão desta secretaria reativou o convênio, protocolando-o em 30 de agosto de 2017 na Caixa Econômica Federal, para analise
dos Termos de Referências. A Caixa Econômica Federal encaminhou as TR´s com apontamentos que foram revistos pela equipe da
Secid, e aprovados pela Caixa Econômica. O Edital está sendo publicado e o processo de contratação e execução terá continuidade no
exercício de 2018.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3110-Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Ambiente tecnologico da SECID implantado e reestruturado.
Parque tecnológico ampliado
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

30,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os Decretos nº 675 de 30/08/2016 e nº 1.258 de 10/11/2017 restringiram os gastos públicos em face de dificuldade econômico-financeira
do Estado e assim, o exercício de 2017 iniciou com o contingenciamento de 100% no 1º semestre. Apenas no 2º semestre os recursos
foram liberados para atender solicitação emergencial. A SECID contratou 72 novas unidades de computadores desktop para as áreas meio
e finalísticas. A meta física da ação foi atingida beneficiando as necessidades imediatas de TI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

326.303,01

310.800,00

310.800,00

0,00

95,25

100,00

326.303,01

310.800,00

310.800,00

0,00

95,25

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O bom índice de desempenho obtido na capacidade de planejamento da SECID deve-se principalmente pela liberação dos recursos,
prontamente acatados, pela SEPLAN e pela SEFAZ para atender solicitação emergencial. Após a liberação dos recursos a SECID obteve
o resultado esperado para a ação. Ainda assim, algumas subações/tarefas programadas serão concluídas no ano subsequente, tendo em
vista as dificuldades financeiras do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
A realização orçamentária e financeira foi plenamente alcançada apesar dos contingenciamentos e anulações no 1º semestre. O crédito
adicional transposto para atender folha de pagamento de outra Secretaria foi compensado por remanejamento entre ações da própria
SECID. Considerando a dificuldade do Órgão Central em repassar os recursos financeiros nos prazos previstos no planejamento inicial a
unidade reviu seu planejamento e cronograma de execução, por isso algumas subações/tarefas serão continuadas no exercício
subsequente.

Alcance do Objetivo Específico:
389

Estado de Mato Grosso
A liberação dos recursos no último trimestre do exercício impediu que todas as subações/tarefas fossem concluídas em tempo hábil devido
a dificuldade do Órgão Central em repassar os recursos financeiros nos prazos previstos. Mesmo assim foi possível executar
adequadamente a meta prevista estabelecida para o período. A SECID pretende ampliar a meta para o próximo exercício e assim garantir
maior segurança e confiabilidade ao parque tecnológico.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4344-Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das CidadesSECID

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

391-Cidades Sustentáveis
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades.
Pessoa capacitada

Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

400,00

400,00

Análise da Meta Física:
A SECID em razão do Decreto 675 de 30/08/2016 e do Decreto 1.258 de 10/11/2017 que estabeleceram medidas de redução e de
controle das despesas que suspendem as despesas públicas decorrentes da contratação de cursos e capacitações (Art. 4º Inciso VII), não
utilizou os recursos planejados para a ação. Mesmo com o advento do Decreto, com os contingenciamentos e a anulação pela SEPLAN,
no final do exercício, para atender despesas obrigatórias, considera-se que a meta física foi parcialmente atendida, não comprometendo
os objetivos da ação, pois foram capacitados 80 servidores através da equipe da Escola de Governo, em parceria, com a SEPLAN,
SEGES e equipe de treinamento da própria SECID. Os principais cursos ministrados foram a Elaboração de Termo de Referência,
Programa de Liderança e Coaching para Gestores Públicos, Ações em Defesa Civil, Workshop Cadeia de Valor da PGE, Gestão de
Documentos (Protocolo e Arquivo), entre outros. As capacitações e treinamentos oferecidos pela Escola de Governo e parcerias foram
pertinentes e necessários para o aprendizado da equipe técnica da SECID.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve execução orçamentária e financeira na ação, obedecendo ao contido nos Decretos nº 675 de 30/08/2016 e 1.258 de
10/11/2017 no Art. 4º, Inciso VII, que traz medidas de redução de despesas. O recurso planejado foi anulado via crédito adicional, por
transposição, para atender folha de pagamento de pessoal de outra Secretaria de Estado. Desta forma, a SECID incentivou os servidores
a optarem pelos cursos oferecidos pela Escola de Governo a qual resultou em 80 servidores capacitados e treinados. A Unidade fez com
que gerasse uma economia sem necessidade de desembolso orçamentário para esse fim, e sem comprometer a qualidade técnica dos
servidores treinados.

Capacidade de Execução - COFD:
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A SECID conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros, porém não deixou de atender as
necessidades de capacitação e treinamento para os seus servidores. A SEGES, juntamente com a Escola de Governo, ofereceu ao longo
do exercício diversos cursos e que resultou em 80 servidores capacitados. Considera-se que houve eficiência na execução da ação com
mais resultado e sem dispêndio de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado. Optou-se em investir na capacitação e/ou treinamento visando a economia orçamentária
utilizando as ferramentas oferecidas pelo próprio Estado. O advento dos Decretos 675 de 30/08/2016 e 1.258 de 10/11/2017, que
estabeleceu medidas de redução de despesas públicas inibiram outras capacitações programadas, porém não prejudicou sobremaneira os
objetivos da ação. A SECID contribuiu com a economia e ainda com o aprendizado de qualidade para seus servidores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

5146-Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento
básico

Programa de Governo:

391-Cidades Sustentáveis

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento
Plano elaborado
Percentual
Denize Pontes Duarte

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Esta sub-ação contempla um co-financiamento para a elaboração de 106 planos municipais de saneamento basico para municipios com
até 50 mil habitantes. Foi firmado um convenio com a Fundação Uniselva para execução pela UFMT dos referidos planos iniciados em
novembro de 2015 e com termino para novembro de 2017. Esta superintendencia participou na validação dos produtos (documentos
produzidos e entregues) e em algumas audiencias publicas nos municipios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.040,00

12.420,00

12.120,00

0,00

24,22

97,58

50.040,00

12.420,00

12.120,00

0,00

24,22

97,58

Capacidade de Planejamento - PPD:
os profissionais desta superintendencia desenvolvem diversas ações como analise de processos, elaboração de projetos e fiscalização de
obras contratadas e acompanhamento de convenios. Diante da demanda de serviço e do quadro reduzido de profissionais não foi possivel
acompanhar todas as audiencias realizadas, assim, o orçamentario/financeiro foi previsto para o custeio de diarias de dois tecnicos
viajando em conjunto para as audiencias a serem realizadas. a segunda etapa das audiencias ocorreram em setembro/outubro/novembro
e já havia acontecido o contingenciamento orçamentario.
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Capacidade de Execução - COFD:
Cabe ressaltar que esta sub-ação foi contingenciada em razão da redução de r$96.042.793,89 no orçamento da SECID neste ano,
decorrente de mudanças na lei do fethab (a qual destinou r$32.573.888,03 da secid para a seaf) e da desvinculação das receitas do
estado (dre), que retirou r$63.468.905,86 do orçamento da secid. além dessa significativa redução no nosso orçamento, a execução das
ações planejadas pela secid, vêm sendo prejudicada também, pela restrição financeira imposta pela sefaz, que de janeiro a junho deste
ano, deixou de repassar r$59.554.096,03 do fethab combustível da cota que deveria ser repassada para esta secretaria.
assim, tivemos que adequar as ações de acompanhamento das audiencias, que demandavam o pagamento de diarias, para a
disponibilidade financeira/orçamentaria

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi atendido uma vez que através do co-financiamento da SECID foram elaborados 100% dos planos municipais de
saneamento para 106 municipios.

Outros aspectos relevantes:
Esta superintendência trabalha com fiscalização de obras e isso tem sido colocado como prioridade em relação as ações de
planejamento, sendo necessário a sensibilização da equipe para participar também nesses atividades de planejamento. Assim, limitou ao
revezamento para as audiências em apenas tres servidores e devido a redução orcamentaria não foi possivel a participação em 100% das
audiências. Na pratica, foi apenas um tecnico por viagem e o percentual de audiencias acompanhadas ficou em torno de 30% das
realizadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
diante da importancia dos planos municipais tanto como para cumprimento a legislação como instrumento de planejamento, essa sub-ação
necessita de continuidade.

5147-Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de
Resíduos Sólidos

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Realizar obras com vistas à ampliação das ofertas de sistemas de resíduos sólidos
Obra concluída
Unidade
Denize Pontes Duarte

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

604.000,00

604.000,00

0,00

0,00

131

100.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.080,00

604.000,00

604.000,00

0,00

603,52

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

392

100,00

Estado de Mato Grosso
Esta superintendencia não atingiu o planejado inicialmente, mas atendeu as novas demandas que surgiram por conta de emendas
parlamentares. Em relação a ação inicialmente planejada esta não foi realizada devido a anulação integral do orçamento da fonte 131,
forçando a não continuidade da ação junto ao municipio.

Capacidade de Execução - COFD:
Cabe ressaltar que esta sub-ação foi contingenciada em razão da redução de r$96.042.793,89 no orçamento da SECID neste ano,
decorrente de mudanças na lei do fethab (a qual destinou r$32.573.888,03 da secid para a seaf) e da desvinculação das receitas do
estado (dre), que retirou r$63.468.905,86 do orçamento da secid. além dessa significativa redução no nosso orçamento, a execução das
ações planejadas pela secid, vêm sendo prejudicada também, pela restrição financeira imposta pela sefaz, que de janeiro a junho deste
ano, deixou de repassar r$59.554.096,03 do fethab combustível da cota que deveria ser repassada para esta secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação, foi atingido, pois houve investimento em residuos solidos em 2017, embora estes investimentos não fizeram
parte do planejamento inicial.

Outros aspectos relevantes:
Esta ação de residuos solidos vem sofrendo pela falta de investimentos na mesma. Normalmente é uma ação que sofre o primeiro
contingenciamento de um montante relativamente pequeno se comparado as demais ações desenvolvidas pela superintendencia de
saneamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os Planos municipais de saneamento apontam grande deficit em relação aos residuos solidos nos diversos municipios do estado de Mato
Grosso. A SECID precisaria trabalhar em conjunto com a SEMA e os Consorcios para a efetivação de aterros sanitarios que posssam
subsidiar os municipios.

Ação:

5158-Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

391-Cidades Sustentáveis
2017
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Executar obras de sistema de drenagem urbana
Obra concluída
Metro
Denize Pontes Duarte

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO IV - LESTE

1.437,50

REGIÃO VII - SUDOESTE

125,00

REGIÃO VIII - OESTE

250,00

REGIÃO XI - NOROESTE II

300,00
Total:

2.112,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
11.975,03

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

5.642,51

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2.112,50

17,64

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
37,44

Análise da Meta Física:
Essa ação trata-se de implantação de redes de drenagem de aguas pluviais através de convenios com prefeituras. Nesta ação, não há
execução direta pela SECID. Nesta ação houve o maior contingenciamento e remanejamento para outras ações.
Das regioes inicialmente previstas: 0200 e 0300 houve anulação na totalidade para atender a ação 18101 - SEJUDH
na região 0400 foi anulado 78% para atender a ação 30101-SEGES folha de pagamento de aposentados e pensionistas.
houve novo incremento nas regioes 0700 e 0800 para atender emendas parlamentares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

550.000,00

550.000,00

0,00

0,00

100,00

131

9.580.024,00

1.239.858,83

1.239.858,83

0,00

12,94

100,00

9.580.024,00

1.789.858,83

1.789.858,83

0,00

18,68

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta superintendencia não atingiu o planejado inicialmente, mas atendeu as novas demandas que surgiram por conta de emendas
parlamentares. Em relação a ação inicialmente planejada esta não foi realizada devido a anulação integral dos orçamentos da fonte 131
nas regiões 0200 e 0300 e na anulação de 78% na região 0400 forçando a não continuidade da ação junto aos municipios.
Cabe ressaltar que esta sub-ação foi contingenciada em razão da redução de r$96.042.793,89 no orçamento da SECID neste ano,
decorrente de mudanças na lei do fethab (a qual destinou r$32.573.888,03 da secid para a seaf) e da desvinculação das receitas do
estado (dre), que retirou r$63.468.905,86 do orçamento da secid. além dessa significativa redução no nosso orçamento, a execução das
ações planejadas pela secid, vêm sendo prejudicada também, pela restrição financeira imposta pela sefaz, que de janeiro a junho deste
ano, deixou de repassar r$59.554.096,03 do fethab combustível da cota que deveria ser repassada para esta secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
o resultado desta execução somente ocorreu pelo empenho no inicio do ano das parcelas de convenios, as quais até o presente não foram
pagas.

Alcance do Objetivo Específico:
O planejado não foi atingido pela contenção do orçamento desta ação.

Outros aspectos relevantes:
A anulação orçamentaria sem consulta contribuiu para a desmotivação em continuar envidando esforços para a concretitude das ações e o
não pagamento dos empenhos liquidados trará prejuizo a qualidade das obras já iniciadas pelas prefeituras.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
efetivar o pagamento dos empenhos liquidados quando se tratarem de obra já iniciada.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
392-Cidades Resilientes a Desastres
Finalístico
Baixa capacidade de resiliência dos municípios mato-grossenses.
Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento
sustentável.
População mato-grossense de áreas suscetíveis a desastres.
04101-CASA CIVIL
Abadio José da Cunha Júnior

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

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

25,00

100,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Fonte: Ministério da Integração Nacional

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

937.778,20

1.443.541,37

1.366.905,36

213,36

145,76

94,71

169

0,00

1.350.000,00

1.168.500,00

0,00

0,00

86,56

937.778,20

2.793.541,37

2.535.405,36

213,36

270,36

90,77

Total

Execução:
Primeiro a de se destacar que o orçamento disponibilizado desde o início já era insuficiente, R$ 937.778,20 (novecentos e trinta e sete mil
e setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos) e ainda tivemos contingenciamento em cima desse valor. Porém com o desastre
ocorrido na cidade de Tangará da Serra pelo exaurimento hídrico foi feita uma suplementação específica para atender a demanda gerada
pelo fato. Destaca-se que não foi realizada nenhuma aquisição de material permanente e apenas foram realizados os contratos já firmados
e o pagamento de diárias dos servidores na sua maioria foi para as participação nas 8 etapas da Caravana da Transformação e de
viagens para o assessoramento de 34 (trinta e quatro) municípios para formatação de documentação para envio da Defesa Civil Nacional
após desastre ocorridos em seus territórios.

Resultados:
Buscando atingir os objetivos do Programa, utilizou-se da participação nas 8 etapas da Caravana da Transformação para difundir através
dos cursos de voluntários para a Caravana o conceito de resiliência e percepção ao risco de desastres. Por isso a formação de mais de
4.000 voluntários é vista como positiva e permite afirmar que houve um avanço nos objetivos do programa, visto que foram feitos cursos
em 8 regiões do Estado. e ainda foi possível atender 34 municípios diretamente no assessoramento na confecção de documentação a ser
encaminhada para a Defesa Civil Nacional, o que permitiu a capacitação de R$ 70.000.000,00 de reais para recuperação de áreas
destruídas por desastres pelos mesmos.

Principais restrições e providências adotadas:
Outras : Mudança de Secretário no meio do exercício o que dificultou a continuidade das ações desenvolvidas devido ao pouco
entendimento dos atividades do setor.
Financeiras : Pouco recurso financeiro liberados durante o ano.
Orçamentárias : Pouco recurso orçamentário disponibilizado
Tecnológicas : Baixo nível de tecnologia disponibilizada para execução dos trabalhos.

Outros aspectos relevantes:
Devido a mudança de Secretaria no meio do exercício, a nova chefia desconhecia as missões e objetivos do Órgão, o que não permitiu
que os objetivos do Programa pudessem serem priorizados ou totalmente realizados.
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Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
A necessidade de se tornar uma Unidade Orçamentária independente para que possa realizar seus objetivos como órgão de prestação de
serviço.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2059-Mitigação para ocorrência de desastres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Preparar a sociedade matogrossense para ocorrência de desastres, fomentando a realização de projetos de
Objetivo Específico:
desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência,
proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização de proteção e defesa civil.
Produto:
Órgãos com sistemática implementada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mauricio Ferreira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

6,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Devido a crise econômica que ora o Estado atravessa, foram anulados R$ 40.000,00 - investimento, através dos Processos Fiplan de nº
1847 para atender as necessidades de contratação da defesa civil conforme proc: 339987/17 - loc. Veículos, proc: 279717/17 - vigilância
armada, foram ainda atendido despesas com diárias dos servidores, em atendimento de demanda de 8 etapas da Caravana da
Transformação, foi necessária a suplementação de R$ 351.444,72 em atendimento aos contratos continuados, despesas desastre de
causas naturais no estado, em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 591, DE 19 DE MAIO DE 2017, que dispõe sobre a transferência
das competências relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil,
apesar dos cenários exposto a metas prevista foi parcialmente atendida.
Meta Física Prevista LOA = 8
Meta Física Prevista Após Créditos = 7,74

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

311.444,72

285.112,80

2,71

0,00

91,55

0,00

311.444,72

285.112,80

2,71

0,00

91,55

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido a dificuldade financeira pela qual o Estado passou no ano de 2017, o Fortalecimento dos Órgãos Integrantes do Sistema Estadual
de Proteção e Defesa Civil, não foi atendido na sua totalidade pois houve contingenciamento orçamentário, e demora na transposição de
recursos da SECID para a Casa Civil, e o recurso disponibilizado foi insuficiente, apenas atendendo cobertura contratual continuada da
Defesa Civil, pagamento de diárias dos servidores nas 8 etapas da caravana da transformação programa de governo do Estado de Mato
Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi realizado assessoria técnica aos 06 (seis) municípios contemplados neste PTA. não foram adquiridos computadores e aparelhos de
GPS para dotar da estrutura mínima necessária de trabalho aos municípios contemplados, cursos de capacitação, inclusão no sistema
S2ID do ministério da Integração Nacional e inserção nas agendas positivas de mitigação de desastres.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo foi parcialmente alcançado, pois devido a anulação orçamentária não foi possível instalar as Regionais de Proteção e Defesa
Civil, cujo objetivo era criar escritórios descentralizados que tem como principal objetivo o mapeamento das áreas de riscos e
monitoramento de eventos adversos que tem a probabilidade de se transformarem em desastre levando em consideração a
vulnerabilidades das comunidades inseridas nas áreas de atuação da Regional. Mapeamento este que possibilitaria também ações
mitigatórias através do fortalecimento de estruturas e capacitação de comunidades de acordo com os cenários levantados, bem como a
diminuição no tempo resposta no apoio aos municípios impactados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2060-Respostas a desastres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Prestar socorro e assistência a população atingida por desastres, através dos órgãos que compõem o sistema
estadual de proteção e defesa civil.

Objetivo Específico:

Produto:
Pessoas atendidas
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Mauricio Ferreira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

22,00
Total:

22,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

22,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Devido a crise econômica que ora atravessa o Estado, foram anulados os valores de R$ 80.000,00 através dos processos Fiplan de nº
1516, 1847, os remanejamentos visam atender as demandas dos contratos continuados da secretaria adjunta da defesa civil, foi
necessária a suplementação de R$ 432.173,87 em atendimento aos contratos continuados, despesas desastre de causas naturais no
estado, em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 591, DE 19 DE MAIO DE 2017, que dispõe sobre a transferência das competências
relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil, fincando ainda
mais comprometido ao alcance da metas prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

170.673,87

170.631,13

42,74

0,00

169

0,00

181.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352.173,87

170.631,13

42,74

0,00

48,46

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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A pesar das anulações por conta da crise financeira que o Estado ora passa, foram realizadas ações de respostas a desastres nos
municípios abaixo elencados, os quais também conseguiram captar recursos para recuperação através das ações desencadeadas pela
Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil.
NºMunicipios
Valor do Plano de Trabalho R$Obras Valor Liberado R$
1Aripuanã
2.536.000,00
9
890.891,20
2Barra do Bugres
2.802.000,00
5
2.044.450,60
3Canabrava do Norte
2.700.000,00
2
2.448.120,00
4Castanheira
7.325.000,00
16
4.485.282,36
5Comodoro
4.691.216,88
16
2.002.500,00
6Confresa
4.607.550,00
11
1.642.069,96
7Figueirópolis d¿Oeste
4.078.108,44
5
1.978.897,00
8Glória do Oeste
3.082.433,76
5
2.443.261,80
9Jauru
8.245.000,00
30
2.651.755,92
10Juína
1.170.000,00
9
2.019.325,32
11Luciara
2.475.000,00
2
2.475.000,00
12Nossa S. Livramento
4.095.000,00
1
360.000,00
13Nova Brasilândia
1.912.500,00
1
225.000,00
14Nova Monte Verde
9.431.000,00
11
8.145.271,01
15Novo Horizonte Norte
3.256.825,30
10
1.620.000,00
16Novo Santo Antônio
5.500.000,00
2
4.950.000,00
17Porto dos Gaúchos 10.459.190,00
6
216.658,34
18Rio Branco (I)
2.875.000,00
5
500.000,00
19Rio Branco (II)
825.000,00
2
271.239,80
20Rosário Oeste
4.691.216,44
3
1.645.463,62
21Salto do Céu
4.927.500,00
12
6.290.448,59
22Santa Cruz do Xingu
728.000,00
5
49.906,65
23Santa Terezinha
6.740.225,46
7
2.346.115,00
24Santo Antônio do Leverger3.775.000,00
4
1.215.000,00
25São Félix do Araguaia
7.047.100,00
11
2.440.000,00
26São J. dos Quatro Marcos 520.000,00
2
1.057.433,76
27Tabaporã
3.273.650,64
13
2.065.585,40
28Terra Nova do Norte
2.215.542,20
9
415.953,00
29Vale de S. Domingos
4.208.250,00
17
1.929.000,00
30Vila Rica
4.160.680,00
14
2.750.000,00
TOTAL APROVADOS
63.574.629,33
Processos em análise
29Juruena
10.151.340,00
31
30Chapada Guimarães
6.300.000,00
5
31Porto Alegre do Norte*9.767.390,00
11

Capacidade de Execução - COFD:
As ações foram bem planejadas e estruturados, e por se tratar de Resposta a Desastres de causas naturais, eventos imprevisíveis por
conta das condições climáticas e/ou de acomodação de solo, esta Adjunta conseguiu atender com relativa eficiência, em que pesem os
processos de aquisições serem regidos pela Lei 8.666 e seguirem um trâmite sistematizado, o auxílio da área meio da Casa Civil foi
essencial ao sucesso desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico de prestar auxílio a população atingida por desastres foi realizado com sucesso.
Os municípios atendidos por esta finalística conseguiram efetuar o restabelecimento de sua normalidade administrativa com o auxílio das
ações humanitárias coordenadas por esta adjunta, alcançando além da prestação de socorro, a captação de recursos junto ao Governo
Federal para restabelecimento da normalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2061-Mapeamento das áreas de risco

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a
evitar ou reduzir a sua ocorrência através do mapeamento das áreas risco no território matogrossense, como
Objetivo Específico:
forma de estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a
proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana.
Produto:
Município mapeado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Mauricio Ferreira da Cruz
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível obter exito em 100% das metas planejadas, a saber Mapeamento de Áreas de Risco na Região de Juína, Alta Floresta,
Vila Rica, Barra do Garças e Cuiabá, devido anulação de R$ 40.000,00 através dos Processos Fiplan de nº 1847, visa atender a
necessidade de contratação continuada da defesa civil conforme proc: 339987/17 - loc. Veículos, proc: 279717/17 - vigilância armada. bem
como, demora na transposição orçamentária em cumprimento a LC nº 591, de 19 de maio de 2017, que transfere as competências
relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil, comprometebdo ao
alcance da metas prevista.
Meta Física Prevista LOA - 4
Meta Física Prevista Após Créditos -3,33
Mapeamento de Áreas de Risco na Região de Juína, Alta Floresta, Vila Rica, Barra do Garças e Cuiabá

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

136.389,26

136.340,30

48,96

0,00

100,00

0,00

136.389,26

136.340,30

48,96

0,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Ação tinha com plano de gestão; Contratação de Consultoria Especializada na Definição de Grau de Risco, Contratação de Empresa
Especializada em soluções de Mapeamento, Contratação de Empresa Especializada no Desenvolvimento de Software de Armazenamento
e Gestão, Contratação de Empresa Especializada em Coleta de Dados de Áreas de Risco, Contratação de Empresa Especializada no
Desenvolvimento de Matriz Cartográfica.
o produto entregue foi realização do levantamento fotogramétrico nos municípios de Aripuanã, Barra do Bugres, Canabrava do Norte,
Castanheira, Comodoro, Confresa, Figueirópolis d¿Oeste, Glória do Oeste, Juína, Luciara, Nossa S. Livramento, Nova Brasilândia, Nova
Monte Verde, Novo Horizonte Norte, Novo Santo Antônio, Porto dos Gaúchos, Rio Branco (I), Rio Branco (II), Rosário Oeste, Salto do
Céu, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São J. dos Quatro Marcos, Tabaporã,
Terra Nova do Norte, Vale de S. Domingos, Vila Rica, Juruena, Chapada Guimarães, Porto Alegre do Norte, ficando o tratamento das
imagens e elaboração das Cartas Geotécnicas em segundo plano. A ação não foi finalizada devido a anulação de recursos em favor de
outras dotações em atendimento a contratos continuados, e por conta da grave crise econômica que ora passa o Estado, o que
determinou o contingenciamento de despesas em favor de despesas essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:
Em que pese a anulação de nossos recursos, foi possível iniciar o levantamento com os recursos disponibilizados, que foram
completamente empregados na execução da ação, o recursos liberados não foi de acor do com o cronograma financeiro previsto.
foi realizado o levantamento fotogramétrico nos municípios de Aripuanã, Barra do Bugres, Canabrava do Norte, Castanheira, Comodoro,
Confresa, Figueirópolis d¿Oeste, Glória do Oeste, Juína, Luciara, Nossa S. Livramento, Nova Brasilândia, Nova Monte Verde, Novo
Horizonte Norte, Novo Santo Antônio, Porto dos Gaúchos, Rio Branco (I), Rio Branco (II), Rosário Oeste, Salto do Céu, Santa Cruz do
Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São J. dos Quatro Marcos, Tabaporã, Terra Nova do Norte,
Vale de S. Domingos, Vila Rica, Juruena, Chapada Guimarães, Porto Alegre do Norte, ficando o tratamento das imagens e elaboração das
Cartas Geotécnicas em segundo plano.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi completamente finalizado devido a ausência de recursos financeiros por conta da grave crise econômica, com
remanejamento de recursos para áreas consideradas essenciais pelo Poder Público. Notamos a necessidade de realocar os recursos para
o ano de 2018, para que assim possamos cumprir a meta planejada em PTA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2062-Prevenção a desastres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Promover a adoção de medidas preventivas de redução de riscos a desastres, através do processo contínuo
de ações de proteção e defesa civil, desenvolvimento da consciência da população no combate a ocupação de
Objetivo Específico:
áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, com estímulo a iniciativas que resultem na implantação de
moradias em local seguro.
Produto:
Pessoas Capacitadas
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mauricio Ferreira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4.101,00
Total:

4.101,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4.101,00

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Análise da Meta Física:
apesar das dificuldades financeira que estado vem passando, houve empenho na capacitação de voluntárias de Proteção e Defesa Civil e
Ações em Defesa Civil no estado conforme abaixo descrito, não houve capacidade de investimento em razão das necessidades de cobrir
despesas da Caravana da Transformação. em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 591, DE 19 DE MAIO DE 2017, que dispõe sobre
a transferência das competências relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID
para a Casa Civil, fincando ainda mais comprometido ao alcance da metas prevista.
Palestras:
PalestrasEE Agenor Ferreira - 01/07/2017 - 118 Alunos
PalestraCRAS-Tijucal - 07/11/2017 -25 - pessoas
Palestra UFMT/Psicologia - 24/03/2017 -101 - alunos
Palestra UFMT/Educação Fisica - 24/10/2017 - 20 - alunos
Curso Brigada Paiaguás - TCE - 03/04/2017 - 101 servidores
Curso Coordenadores- Alta Floresta 31/01/2017 - 21
Curso Coordenadores- São José do IV Marcos 25/01/2017 - 23
Curso Coordenadores - Sinop 23/02/2017 - 18
Curso Coordenadores- Barra do Garças 31/07/2017 - 28
Curso Coordenadores- Juína 22/08/2017 - 13
Curso Coordenadores- Rondonópolis15/12/2017 - 13
Formados pelo curso Ações de Defesa CivilTotal: 116 destes 15 militares do Corpo de Bombeiros Militar e dos municípios de Alta Floresta,
Nova Canaã, Novo Mundo, Nova Santa Helena, Guarantã do Norte, São José dos IV Marcos, Salto do Céu, Lambari do Oeste, Glória do
Oeste, Conquista do Oeste, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Vera, Feliz Natal, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, Água
Boa, General Carneiro, Novo São Joaquim,Torixoréu, Juína, Nova Monte Verde, Castanheira, Cotriguaçu, Juara, Rondonópolis, Jaciara,
São José do Povo, Alto Araguaia com dois servidores cada.
Curso Voluntario Cuiabá - 08/04/2017- 85
Curso Voluntario CaravanaJaciara - 24/01/2017 - 239
Curso Voluntario CaravanaSão José do IV Marcos - 07/03/2017 - 289
Curso Voluntario CaravanaPorto Alegre do Norte24/04/2017 - 330
Curso Voluntario CaravanaAlta Floresta - 06/06/2017 - 569
Curso Voluntario CaravanaBarra do Garças31/07/2017 - 527
Curso Voluntario CaravanaTangara da Serra - 19/10/2017 - 517
Curso Voluntario CaravanaRondonópolis - 02/12/2017 - 974
Voluntários formadosTotal: 3.530
Meta Física Prevista LOA - 1500
Meta Física Prevista Após Créditos - 750.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

249.540,73

219.626,46

7,03

0,00

88,01

0,00

249.540,73

219.626,46

7,03

0,00

88,01

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho desta ação foi acima do esperado, com a capacitação de 4.103 pessoas.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução ficou prejudicada em algumas medidas devido a grave crise econômica que ora afeta o Estado, cuja orçamentário foi
contingenciado, e não liberados conforme cronograma financeiro previsto, não havendo possibilidade de investimento em ações concretas
de prevenção objetos desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi plenamente alcançado, haja vista a dificuldade em executar algumas medidas e tarefas anteriormente
planejadas, por não terem sido classificadas como essenciais pelo Poder Público.
Tal descumprimento do planejamento em sua execução se deu por conta da crise financeira que afeta o Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3103-Monitoramento de risco de desastres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Projeto
04101-CASA CIVIL
Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente
Objetivo Específico:
causadores de desastres, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação,
alerta, resposta e recuperação em situações de desastres em território estadual.
Produto:
Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mauricio Ferreira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

363,00
Total:

363,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
0,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.250,00

363,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
29,04

Análise da Meta Física:
Por conta da grave crise econômica que ora passa o Estado, o orçamentário desta ação foi primeiramente contingenciado, e
posteriormente anulado em favor de outras ações, conforme processo Fiplan de nº 1847, 1516, a saber:
a) Atender a Caravana da Transformação;
b) Atender as demandas dos contratos continuados da secretaria adjunta da defesa civil;
Foram anulados um total de R$103.000,00;
em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 591, DE 19 DE MAIO DE 2017, que dispõe sobre a transferência das competências
relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil, fincando ainda
mais comprometido ao alcance da metas prevista.
Meta Física Prevista LOA - 2550
Meta Física Prevista Após Créditos - 1250.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

28.030,00

26.981,88

11,92

0,00

96,30

0,00

28.030,00

26.981,88

11,92

0,00

96,30

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação foi completamente prejudicada por conta da grave crise econômica que afeta o Estado, e não foi elencada como prioridade pelo
Poder Público para sua execução.
Foram disponibilizados 363 Relatório das Condições Climáticas no Estado, sendo 01 por dia
o principal objeto desta ação é aquisição de softwares de monitoramento, e equipamentos de TI para fins de Reestruturar o Parque
Tecnológico do Centro de Monitoramento de Riscos de Desastres em Cuiabá, e devido o já exposto, não foi possível realização as
licitações.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho apurado não condiz com a realidade, pois a execução da ação monitoramento de riscos de desastres foi prejudicada por
conta das anulações orçamentárias desta ação, bem como contingenciamentos orçamentários.
Foram disponibilizados apenas relatórios genéricos, em parceria com o INPE, ficando as regiões administrativas desassistidas de
monitoramento em tempo real, que seria executados através do Centro Regional de Monitoramento, sediado em Cuiabá (Região 0600),
não podendo dar continuidade nas aquisições das estações automáticas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi alcançado, não foram realizados os investimentos necessários para execução e custeio desta ação,
prejudicando a meta estabelecida em PTA.
A anulação orçamentária em favor de outras ações foi determinante para o desempenho, tornando sua execução inexequível.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3104-Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Projeto
04101-CASA CIVIL
Implementar as diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil, visando a redução de riscos e
desastres, com abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta a desastres e
Objetivo Específico:
reconstrução, a integração com as políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, saúde, meio
ambiente, mudanças climáticas e gestão dos recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e
tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.
Produto:
Sistema reestruturado/implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Mauricio Ferreira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
0,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

5,00

3,00

403

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
60,00
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Análise da Meta Física:
Em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 591, DE 19 DE MAIO DE 2017, que dispõe sobre a transferência das competências
relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil, fincando ainda
mais comprometido ao alcance da metas prevista.
Esta ação não foi executada a contento em razão dos contingenciamentos orçamentários.
Meta Física Prevista LOA - 10
Meta Física Prevista Após Créditos - 5.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

20.000,00

19.350,00

100,00

0,00

97,24

0,00

20.000,00

19.350,00

100,00

0,00

97,24

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçamentários desta ação foram planejados a contento, mas devido ao escrutínio do Poder Público que contingenciou, e
ainda foi suplementado a menor prejudicando a execução da ação.
pretendia contratar consultorias, realizar visitas técnicas em outras confederações, fins de auxiliar na Reestruturação do Sistema Estadual
de Defesa Civil e na elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, porem, apesar das dificuldades, foi elaborado e publicado
em DO a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil e Concelho Estadual de Defesa Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução desta ação foi prejudicada devido ao contingenciamento orçamentários pelo Poder Público, não disponibilizando-o conforme
cronograma previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação foi concluído parcialmente sendo confeccionado a minuta da Lei da Política Estadual de Proteção e
Defesa Civil, a qual foi enviada para o
setor jurídico para apreciação e, posteriormente, encaminhada para sansão do Governador, e finalmente, a publicação da mesma.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
009-Promover ações de desenvolvimento urbano.
392-Cidades Resilientes a Desastres
Finalístico
Baixa capacidade de resiliência dos municípios mato-grossenses.
Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento
sustentável.
População mato-grossense de áreas suscetíveis a desastres.
04101-CASA CIVIL
Abadio José da Cunha Júnior

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

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

25,00

100,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Fonte: Ministério da Integração Nacional

Análise de Indicadores do Programa:

Execução:
Primeiro a de se destacar que o orçamento disponibilizado desde o início já era insuficiente, R$ 937.778,20 (novecentos e trinta e sete mil
e setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos) e ainda tivemos contingenciamento em cima desse valor. Porém com o desastre
ocorrido na cidade de Tangará da Serra pelo exaurimento hídrico foi feita uma suplementação específica para atender a demanda gerada
pelo fato. Destaca-se que não foi realizada nenhuma aquisição de material permanente e apenas foram realizados os contratos já firmados
e o pagamento de diárias dos servidores na sua maioria foi para as participação nas 8 etapas da Caravana da Transformação e de
viagens para o assessoramento de 34 (trinta e quatro) municípios para formatação de documentação para envio da Defesa Civil Nacional
após desastre ocorridos em seus territórios.

Resultados:
Buscando atingir os objetivos do Programa, utilizou-se da participação nas 8 etapas da Caravana da Transformação para difundir através
dos cursos de voluntários para a Caravana o conceito de resiliência e percepção ao risco de desastres. Por isso a formação de mais de
4.000 voluntários é vista como positiva e permite afirmar que houve um avanço nos objetivos do programa, visto que foram feitos cursos
em 8 regiões do Estado. e ainda foi possível atender 34 municípios diretamente no assessoramento na confecção de documentação a ser
encaminhada para a Defesa Civil Nacional, o que permitiu a capacitação de R$ 70.000.000,00 de reais para recuperação de áreas
destruídas por desastres pelos mesmos.

Principais restrições e providências adotadas:
Outras : Mudança de Secretário no meio do exercício o que dificultou a continuidade das ações desenvolvidas devido ao pouco
entendimento dos atividades do setor.
Financeiras : Pouco recurso financeiro liberados durante o ano.
Orçamentárias : Pouco recurso orçamentário disponibilizado
Tecnológicas : Baixo nível de tecnologia disponibilizada para execução dos trabalhos.

Outros aspectos relevantes:
Devido a mudança de Secretaria no meio do exercício, a nova chefia desconhecia as missões e objetivos do Órgão, o que não permitiu
que os objetivos do Programa pudessem serem priorizados ou totalmente realizados.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
A necessidade de se tornar uma Unidade Orçamentária independente para que possa realizar seus objetivos como órgão de prestação de
serviço.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2059-Mitigação para ocorrência de desastres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Preparar a sociedade matogrossense para ocorrência de desastres, fomentando a realização de projetos de
Objetivo Específico:
desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência,
proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização de proteção e defesa civil.
Produto:
Órgãos com sistemática implementada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mauricio Ferreira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

8,00

Meta Física Ação Realizada

7,74

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

6,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,00

77,52

Análise da Meta Física:
Devido a crise econômica que ora o Estado atravessa, foram anulados R$ 40.000,00 - investimento, através dos Processos Fiplan de nº
1847 para atender as necessidades de contratação da defesa civil conforme proc: 339987/17 - loc. Veículos, proc: 279717/17 - vigilância
armada, foram ainda atendido despesas com diárias dos servidores, em atendimento de demanda de 8 etapas da Caravana da
Transformação, foi necessária a suplementação de R$ 351.444,72 em atendimento aos contratos continuados, despesas desastre de
causas naturais no estado, em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 591, DE 19 DE MAIO DE 2017, que dispõe sobre a transferência
das competências relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil,
apesar dos cenários exposto a metas prevista foi parcialmente atendida.
Meta Física Prevista LOA = 8
Meta Física Prevista Após Créditos = 7,74

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

96.878,20

108.442,90

108.442,90

0,00

111,94

100,00

96.878,20

108.442,90

108.442,90

0,00

111,94

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido à dificuldade financeira pela qual o Estado passou no ano de 2017, o Fortalecimento dos Órgãos Integrantes do Sistema Estadual
de Proteção e Defesa Civil, não foi atendido na sua totalidade pois houve contingenciamento orçamentário, e demora na transposição de
recursos da SECID para a Casa Civil, e o recurso disponibilizado foi insuficiente, apenas atendendo cobertura contratual continuada da
Defesa Civil, pagamento de diárias dos servidores nas 8 etapas da caravana da transformação programa de governo do Estado de Mato
Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi realizado assessoria técnica aos 06 (seis) municípios contemplados neste PTA. não foram adquiridos computadores e aparelhos de
GPS para dotar da estrutura mínima necessária de trabalho aos municípios contemplados, cursos de capacitação, inclusão no sistema
S2ID do ministério da Integração Nacional e inserção nas agendas positivas de mitigação de desastres.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo foi parcialmente alcançado, pois devido a anulação orçamentária não foi possível instalar as Regionais de Proteção e Defesa
Civil, cujo objetivo era criar escritórios descentralizados que tem como principal objetivo o mapeamento das áreas de riscos e
monitoramento de eventos adversos que tem a probabilidade de se transformarem em desastre levando em consideração a
Vulnerabilidades das comunidades inseridas nas áreas de atuação da Regional. Mapeamento este que possibilitaria também ações
mitigatórias através do fortalecimento de estruturas e capacitação de comunidades de acordo com os cenários levantados, bem como a
diminuição no tempo resposta no apoio aos municípios impactados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2060-Respostas a desastres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Prestar socorro e assistência a população atingida por desastres, através dos órgãos que compõem o sistema
Objetivo Específico:
estadual de proteção e defesa civil.
Produto:
Pessoas atendidas
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Abadio José da Cunha Júnior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

22,00
Total:

22,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

22,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

110,00

110,00

Análise da Meta Física:
Devido a crise econômica que ora atravessa o Estado, foram anulados os valores de R$ 80.000,00 através dos processos Fiplan de nº
1516, 1847, os remanejamentos visam atender as demandas dos contratos continuados da secretaria adjunta da defesa civil, foi
necessária a suplementação de R$ 432.173,87 em atendimento aos contratos continuados, despesas desastre de causas naturais no
estado, em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 591, DE 19 DE MAIO DE 2017, que dispõe sobre a transferência das competências
relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil, fincando ainda
mais comprometido ao alcance da metas prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

213.100,00

120.086,37

101.486,37

0,00

47,62

84,51

169

0,00

1.168.500,00

1.168.500,00

0,00

0,00

100,00

213.100,00

1.288.586,37

1.269.986,37

0,00

595,96

98,56

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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A pesar das anulações por conta da crise financeira que o Estado ora passa, foram realizadas ações de respostas a desastres nos
municípios abaixo elencados, os quais também conseguiram captar recursos para recuperação através das ações desencadeadas pela
Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil.
NºMunicipios
Valor do Plano de Trabalho R$Obras Valor Liberado R$
1Aripuanã
2.536.000,00
9
890.891,20
2Barra do Bugres
2.802.000,00
5
2.044.450,60
3Canabrava do Norte
2.700.000,00
2
2.448.120,00
4Castanheira
7.325.000,00
16
4.485.282,36
5Comodoro
4.691.216,88
16
2.002.500,00
6Confresa
4.607.550,00
11
1.642.069,96
7Figueirópolis d¿Oeste
4.078.108,44
5
1.978.897,00
8Glória do Oeste
3.082.433,76
5
2.443.261,80
9Jauru
8.245.000,00
30
2.651.755,92
10Juína
1.170.000,00
9
2.019.325,32
11Luciara
2.475.000,00
2
2.475.000,00
12Nossa S. Livramento
4.095.000,00
1
360.000,00
13Nova Brasilândia
1.912.500,00
1
225.000,00
14Nova Monte Verde
9.431.000,00
11
8.145.271,01
15Novo Horizonte Norte
3.256.825,30
10
1.620.000,00
16Novo Santo Antônio
5.500.000,00
2
4.950.000,00
17Porto dos Gaúchos 10.459.190,00
6
216.658,34
18Rio Branco (I)
2.875.000,00
5
500.000,00
19Rio Branco (II)
825.000,00
2
271.239,80
20Rosário Oeste
4.691.216,44
3
1.645.463,62
21Salto do Céu
4.927.500,00
12
6.290.448,59
22Santa Cruz do Xingu
728.000,00
5
49.906,65
23Santa Terezinha
6.740.225,46
7
2.346.115,00
24Santo Antônio do Leverger3.775.000,00
4
1.215.000,00
25São Félix do Araguaia
7.047.100,00
11
2.440.000,00
26São J. dos Quatro Marcos 520.000,00
2
1.057.433,76
27Tabaporã
3.273.650,64
13
2.065.585,40
28Terra Nova do Norte
2.215.542,20
9
415.953,00
29Vale de S. Domingos
4.208.250,00
17
1.929.000,00
30Vila Rica
4.160.680,00
14
2.750.000,00
TOTAL APROVADOS
63.574.629,33
Processos em análise
29Juruena
10.151.340,00
31
30Chapada Guimarães
6.300.000,00
5
31Porto Alegre do Norte*9.767.390,00
11

Capacidade de Execução - COFD:
As ações foram bem planejadas e estruturados, e por se tratar de Resposta a Desastres de causas naturais, eventos imprevisíveis por
conta das condições climáticas e/ou de acomodação de solo, esta Adjunta conseguiu atender com relativa eficiência, em que pesem os
processos de aquisições serem regidos pela Lei 8.666 e seguirem um trâmite sistematizado, o auxílio da área meio da Casa Civil foi
essencial
ao sucesso desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico de prestar auxílio a população atingida por desastres foi realizado com sucesso.
Os municípios atendidos por esta finalística conseguiram efetuar o restabelecimento de sua normalidade administrativa com o auxílio das
ações humanitárias coordenadas por esta adjunta, alcançando além da prestação de socorro, a captação de recursos junto ao Governo
Federal para restabelecimento da normalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2061-Mapeamento das áreas de risco

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a
evitar ou reduzir a sua ocorrência através do mapeamento das áreas risco no território matogrossense, como
Objetivo Específico:
forma de estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a
proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana.
Produto:
Município mapeado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Mauricio Ferreira da Cruz
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

3,33

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,00

90,09

Análise da Meta Física:
Não foi possível obter exito em 100% das metas planejadas, a saber Mapeamento de Áreas de Risco na Região de Juína, Alta Floresta,
Vila Rica, Barra do Garças e Cuiabá, devido anulação de R$ 40.000,00 através dos Processos Fiplan de nº 1847, visa atender a
necessidade de contratação continuada da defesa civil conforme proc: 339987/17 - loc. Veículos, proc: 279717/17 - vigilância armada. bem
como, demora na transposição orçamentária em cumprimento a LC nº 591, de 19 de maio de 2017, que transfere as competências
relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil, comprometebdo ao
alcance da metas prevista.
Meta Física Prevista LOA - 4
Meta Física Prevista Após Créditos -3,33
Mapeamento de Áreas de Risco na Região de Juína, Alta Floresta, Vila Rica, Barra do Garças e Cuiabá

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

195.800,00

119.410,74

119.410,74

0,00

60,99

100,00

195.800,00

119.410,74

119.410,74

0,00

60,99

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Ação tinha com plano de gestão; Contratação de Consultoria Especializada na Definição de Grau de Risco, Contratação de Empresa
Especializada em soluções de Mapeamento, Contratação de Empresa Especializada no Desenvolvimento de Software de Armazenamento
e Gestão, Contratação de Empresa Especializada em Coleta de Dados de Áreas de Risco, Contratação de Empresa Especializada no
Desenvolvimento de Matriz Cartográfica.
o produto entregue foi realização do levantamento fotogramétrico nos municípios de Aripuanã, Barra do Bugres, Canabrava do Norte,
Castanheira, Comodoro, Confresa, Figueirópolis d¿Oeste, Glória do Oeste, Juína, Luciara, Nossa S. Livramento, Nova Brasilândia, Nova
Monte Verde, Novo Horizonte Norte, Novo Santo Antônio, Porto dos Gaúchos, Rio Branco (I), Rio Branco (II), Rosário Oeste, Salto do
Céu, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São J. dos Quatro Marcos, Tabaporã,
Terra Nova do Norte, Vale de S. Domingos, Vila Rica, Juruena, Chapada Guimarães, Porto Alegre do Norte, ficando o tratamento das
imagens e elaboração das Cartas Geotécnicas em segundo plano. A ação não foi finalizada devido a anulação de recursos em favor de
outras dotações em atendimento a contratos continuados, e por conta da grave crise econômica que ora passa o Estado, o que
determinou o contingenciamento de despesas em favor de despesas essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:
Em que pese a anulação de nossos recursos, foi possível iniciar o levantamento com os recursos disponibilizados, que foram
completamente empregados na execução da ação, os recursos liberados não foi de acordo com o cronograma financeiro previsto.
foi realizado o levantamento fotogramétrico nos municípios de Aripuanã, Barra do Bugres, Canabrava do Norte, Castanheira, Comodoro,
Confresa, Figueirópolis d'Oeste, Glória do Oeste, Juína, Luciara, Nossa S. Livramento, Nova Brasilândia, Nova Monte Verde, Novo
Horizonte Norte, Novo Santo Antônio, Porto dos Gaúchos, Rio Branco (I), Rio Branco (II), Rosário Oeste, Salto do Céu, Santa Cruz do
Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São J. dos Quatro Marcos, Tabaporã, Terra Nova do Norte,
Vale de S. Domingos, Vila Rica, Juruena, Chapada Guimarães, Porto Alegre do Norte, ficando o tratamento das imagens e elaboração das
Cartas Geotécnicas em segundo plano.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi completamente finalizado devido a ausência de recursos financeiros por conta da grave crise econômica, com
remanejamento de recursos para áreas consideradas essenciais pelo Poder Público. Notamos a necessidade de realocar os recursos para
o ano de 2018, para que assim possamos cumprir a meta planejada em PTA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2062-Prevenção a desastres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Promover a adoção de medidas preventivas de redução de riscos a desastres, através do processo contínuo
de ações de proteção e defesa civil, desenvolvimento da consciência da população no combate a ocupação de
Objetivo Específico:
áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, com estímulo a iniciativas que resultem na implantação de
moradias em local seguro.
Produto:
Pessoas Capacitadas
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Abadio José da Cunha Júnior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4.103,00
Total:

4.103,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.500,00

Meta Física Ação Realizada

750,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4.103,00

273,53

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
547,07

Análise da Meta Física:
Apesar das dificuldades financeiras que estado vem passando, houve empenho na capacitação de voluntárias de Proteção e Defesa Civil
e Ações em Defesa Civil no estado conforme abaixo descrito, não houve capacidade de investimento em razão das necessidades de cobrir
despesas da Caravana da Transformação. Em cumprimento a LC nº 591, de 19 de maio de 2017, que dispõe sobre a transferência das
competências relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil,
fincando ainda mais comprometido ao alcance das metas previstas.
Palestras:
PalestrasEE Agenor Ferreira - 01/07/2017 - 118 Alunos
PalestraCRAS-Tijucal - 07/11/2017 -25 - pessoas
Palestra UFMT/Psicologia - 24/03/2017 -101 - alunos
Palestra UFMT/Educação Fisica - 24/10/2017 - 20 - alunos
Curso Brigada Paiaguás - TCE - 03/04/2017 - 101 servidores
Curso Coordenadores- Alta Floresta 31/01/2017 - 21
Curso Coordenadores- São José do IV Marcos 25/01/2017 - 23
Curso Coordenadores - Sinop 23/02/2017 - 18
Curso Coordenadores- Barra do Garças 31/07/2017 - 28
Curso Coordenadores- Juína 22/08/2017 - 13
Curso Coordenadores- Rondonópolis15/12/2017 - 13
Formados pelo curso Ações de Defesa CivilTotal: 116 destes 15 militares do Corpo de Bombeiros Militar e dos municípios de Alta Floresta,
Nova Canaã, Novo Mundo, Nova Santa Helena, Guarantã do Norte, São José dos IV Marcos, Salto do Céu, Lambari do Oeste, Glória do
Oeste, Conquista do Oeste, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Vera, Feliz Natal, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, Água
Boa, General Carneiro, Novo São Joaquim,Torixoréu, Juína, Nova Monte Verde, Castanheira, Cotriguaçu, Juara, Rondonópolis, Jaciara,
São José do Povo, Alto Araguaia com dois servidores cada.
Curso Voluntario Cuiabá - 08/04/2017- 85
Curso Voluntario CaravanaJaciara - 24/01/2017 - 239
Curso Voluntario CaravanaSão José do IV Marcos - 07/03/2017 - 289
Curso Voluntario CaravanaPorto Alegre do Norte24/04/2017 - 330
Curso Voluntario CaravanaAlta Floresta - 06/06/2017 - 569
Curso Voluntario CaravanaBarra do Garças31/07/2017 - 527
Curso Voluntario CaravanaTangara da Serra - 19/10/2017 - 517
Curso Voluntario CaravanaRondonópolis - 02/12/2017 - 974
Voluntários formadosTotal: 3.530
Meta Física Prevista LOA - 1500
Meta Física Prevista Após Créditos - 750.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

229.800,00

178.352,78

178.352,78

0,00

77,61

100,00

229.800,00

178.352,78

178.352,78

0,00

77,61

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho desta ação foi acima do esperado, com a capacitação de 4.103 pessoas.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução ficou prejudicada em algumas medidas devido a grave crise econômica que ora afeta o Estado, cuja orçamentário foi
contingenciado, e não liberados conforme cronograma financeiro previsto, não havendo possibilidade de investimento em ações concretas
de prevenção objetos desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi plenamente alcançado, haja vista a dificuldade em executar algumas medidas e tarefas anteriormente
planejada, por não terem sido classificadas como essenciais pelo Poder Público.
Tal descumprimento do planejamento em sua execução se deu por conta da crise financeira que afeta o Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3103-Monitoramento de risco de desastres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente
Objetivo Específico:
causadores de desastres, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação,
alerta, resposta e recuperação em situações de desastres em território estadual.
Produto:
Relatório disponibilizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Abadio José da Cunha Júnior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

363,00
Total:

363,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
2.555,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.250,00

363,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
14,21

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
29,04

Análise da Meta Física:
Por conta da grave crise econômica que ora passa o Estado, o orçamentário desta ação foi primeiramente contingenciado, e
posteriormente anulado em favor de outras ações, conforme processo Fiplan de nº 1847, 1516, a saber:
a) Atender a Caravana da Transformação;
b) Atender as demandas dos contratos continuados da secretaria adjunta da defesa civil;
Foram anulados um total de R$103.000,00;
em cumprimento a LC nº 591, de 19 de amio de 2017, que dispõe sobre a transferência das competências relacionadas à coordenação
das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil, fincando ainda mais comprometido ao alcance
da metas prevista.
Meta Física Prevista LOA - 2550
Meta Física Prevista Após Créditos - 1250.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

152.200,00

1.170,00

1.170,00

0,00

0,77

100,00

152.200,00

1.170,00

1.170,00

0,00

0,77

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação foi completamente prejudicada por conta da grave crise econômica que afeta o Estado, e não foi elencada como prioridade pelo
Poder Público para sua execução.
Foram disponibilizados 363 Relatório das Condições Climáticas no Estado, sendo 01 por dia
O principal objeto desta ação é aquisição de softwares de monitoramento, e equipamentos de TI para fins de reestruturar o Parque
Tecnológico do Centro de Monitoramento de Riscos de Desastres em Cuiabá, e devido ao já exposto, não foi possível realização as
licitações.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho apurado não condiz com a realidade, pois a execução da ação monitoramento de riscos de desastres foi prejudicada por
conta das anulações orçamentárias desta ação, bem como contingenciamentos orçamentários.
Foram disponibilizados apenas relatórios genéricos, em parceria com o INPE, ficando as regiões administrativas desassistidas de
monitoramento em tempo real, que seria executados através do Centro Regional de Monitoramento, sediado em Cuiabá (Região 0600),
não podendo dar continuidade nas aquisições das estações automáticas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi alcançado, não foram realizados os investimentos necessários para execução e custeio desta ação,
prejudicando a meta estabelecida em PTA.
A anulação orçamentária em favor de outras ações foi determinante para o desempenho, tornando sua execução inexequível.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3104-Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

392-Cidades Resilientes a Desastres
2017
Projeto
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Implementar as diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil, visando a redução de riscos e
desastres, com abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta a desastres e
Objetivo Específico:
reconstrução, a integração com as políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, saúde, meio
ambiente, mudanças climáticas e gestão dos recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e
tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.
Produto:
Sistema reestruturado/implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Abadio José da Cunha Júnior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
10,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

5,00

3,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
60,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 591, DE 19 DE MAIO DE 2017, que dispõe sobre a transferência das competências
relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil, fincando ainda
mais comprometido ao alcance da meta prevista.
Esta ação não foi executada a contento em razão dos contingenciamentos orçamentários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçamentários desta ação foram planejados a contento, mas devido ao escrutínio do Poder Público que contingenciou, e
ainda foi suplementado a menor prejudicando a execução da ação.
Pretendia contratar consultorias, realizar visitas técnicas em outras confederações, fins de auxiliar na Reestruturação do Sistema Estadual
de Defesa Civil e na elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, porém, apesar das dificuldades, foi elaborado e publicado
em DO a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil e Concelho Estadual de Defesa Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução desta ação foi prejudicada devido ao contingenciamento orçamentários pelo Poder Público, não o disponibilizando conforme
cronograma previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação foi concluído parcialmente sendo confeccionado a minuta da Lei da Política Estadual de Proteção e
Defesa Civil, a qual foi enviada para o setor jurídico para apreciação e, posteriormente, encaminhada para sansão do Governador, e
finalmente, a publicação da mesma.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
185-Descubra Mato Grosso
Finalístico
Baixo desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo
Desenvolver a cadeia produtiva do turismo
População matogrossense e visitantes do estado.
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Carlos Avalone Junior

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

0,16

0,25

Anual

Percentual

3,10

3,40

Apurado
2017

Data
Apuração

Valor agregado bruto do setor no total do PIB do Estado
Fonte: Sedtur
Percentual de empregos formais ligados ao turismo
Fonte: CAGED e Cadastur (Guias)

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores não foram apurados de forma tempestivo devido ao fato de que suas variáveis são retiradas das informações do CAGED, e
este ainda não disponibilizou os números atualizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.772.506,51

11.300.617,05

11.233.765,85

15.000,00

633,78

99,54

101

2.984.599,96

6.970.510,66

6.510.098,41

0,00

218,12

93,39

151

100.100.000,00

80.128.898,35

54.947.666,26

0,00

54,89

68,57

161

3.823.541,67

867.125,00

394.250,00

0,00

10,31

45,47

351

0,00

9.637.889,85

8.489.900,60

0,00

0,00

88,09

108.680.648,14

108.905.040,91

81.575.681,12

15.000,00

75,06

74,92

Total

Execução:
A unidade conseguiu o desempenho próximo ao planejado para o programa.
A unidade conseguiu também um bom desempenho na execução orçamentária, esta dotação não sofreu grandes alterações no decorrer
da execução.
Os recursos foram liberados conforme o cronograma das unidades envolvidas, não impactando na execução.
O bloqueio ocorrido não afetou a execução tendo em vista ter sido de valor baixo se comparando ao orçamento total.
Em relação aos recursos humanos, não foram observados problemas que impactassem de forma negativa a execução.
O conjunto de entregas contribuiram para que o objetivo fosse alcançado, sobretudo a Ação de Promoção do Destino MT, pois atrai o
turismo e gera empregos no setor. Por outro lado as Ações de infraestrutura não conseguiram o desempenho esperado inicialmente devido
a falhas no planejamento de obras e também foram afetadas por fatores políticos e ambientais, que serão corrigidos ao longo do ano de
2018.

Resultados:
O objetivo do programa foi alcançado de forma satisfatória, embora não tenham sido apresentados dados dos indicadores devido a
dificuldade da na apuração, o setor encontra-se em constante troca de informações com este órgão e a percepção do setor é positiva. No
período já apurado, o indicador Percentual de Empregos Ligados ao Turismo apresentou melhoras constantes, 2014 (3,21) 2015 (3,39)
2016 (3,44), mesmo com a retração de outros setores.
O programa está ligado à Diretriz Promover o desenvolvimento econômico do Estado e contribui para ela de forma adequada, na medida
que fomentou uma atividade econômica com uma grande cadeia produtiva e capacidade de gerar empregos em diversas áreas.
Este programa impactou diretamente a sociedade gerando empregos diretos e indiretos, consolidando regiões de turismo e entregando
obras de infraestrutura turística.
Os maiores desafios deste programa estão relacionadas a grande demanda por recursos, especialmente aqueles relacionados à obras de
infraestrutura, já que o Estado ainda é carente de grandes obras deste porte.
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Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Não houveram outros aspectos relevantes além dos já citados.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Recomendamos manter as ações já desenvolvidas pois sua continuidade gerará empregos num setor ainda pouco explorado que é o
Turismo.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2153-Promoção do "Destino MT"

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

185-Descubra Mato Grosso
2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Incrementar o turismo por meio da divulgação, promoção e apoio a comercialização dos destinos turístico do
Objetivo Específico:
Estado
Produto:
Destino promovido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Cynthia Cândida Corrêa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
As ações planejadas inicialmente na LOA foram cumpridas, assim como a meta física. Produtos entregues: Participação em eventos
regionais; Participação em eventos nacionais; Participação em feiras internacionais; Incentivos à realização de eventos geradores de fluxo
turístico; Realização da FIT Pantanal; Realização de Fampress; Realização de rodada de negócios com operadores turísticos; Realização
de workshop em destinos turísticos; Divulgação do destino Mato Grosso em mídia especializada. Portanto, os produtos entregues foram
adequados para atingir o objetivo da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.272.506,51

7.143.982,83

7.112.131,63

15.000,00

558,91

101

1.467.599,96

1.330.897,10

1.098.127,10

0,00

74,82

82,51

161

447.500,00

394.250,00

394.250,00

0,00

88,10

100,00

3.187.606,47

8.869.129,93

8.604.508,73

15.000,00

269,94

97,18

Total

99,76

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação da dotação inicial da LOA, a unidade ultrapassou o limite planejado, já que o valor inicial não representava a real necessidade
que a ação necessitava. A dotação inicial foi de R$ 3.187.606,47, sendo R$ 447.500,00 referente ao Convênio n°822519/2015 firmado
entre o Ministério do Turismo/SEDEC/MT cujo objeto é a elaboração do Plano de Marketing Turístico para o Polo Pantanal de Mato
Grosso. Ainda assim, foram anulados R$ 9.827.679,81, principalmente para atendimento de Emendas Parlamentares, como também para
as Secretarias de Fazenda, de Cultura, Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação, Casa Militar e para projetos do Programa
Prodestur, principalmente a obra da Salgadeira, de acordo com TAC firmado com MPE.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação a dotação final, a unidade conseguiu atingir quase a totalidade do objetivo, em função das suplementações que foram no total
de R$ 15.009.194,27 com objetivo de atender diversas atividades, dentre elas: o Festival Internacional de Pesca ¿ FIP Cáceres 2017, a
FIT - Feira Internacional de Turismo do Pantanal 2017, o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, eventos estes, geradores de
fluxo turísticos, além de diversas outras atividades, via Emendas Parlamentares. Mesmo diante dos acontecimentos, remanejamentos
pontuais, a unidade conseguiu realizar ações planejadas inicialmente e outras ações, em função de créditos adicionais, como também,
devido as parcerias realizadas com o Ministério do Turismo, Embratur, Trade Turístico e entidades afins, com Participação em eventos
regionais; Participação em eventos nacionais; Participação em feiras internacionais. Os recursos financeiros não foram liberados de acordo
com o cronograma financeiro previsto, como o convenio federal, pois não foi realizada a licitação no prazo previsto.O convenio será
executado em 2018. O financeiro não esteve comprometido por restos a pagar.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo da ação foi alcançado, alguns produtos planejados não foram entregues, mas diversas ações foram realizadas, contribuindo
para a divulgação, promoção e apoio a comercialização dos destinos turísticos de Mato Grosso. O programa 185 é intitulado como
descubra Mato Grosso, sendo um de seus objetivos a promoção do turismo no Estado, atraindo turistas e divulgando os atrativos, dessa
forma essa ação contribuiu significamente com o alcance do programa.

Outros aspectos relevantes:
Não houveram outros aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomenda-se que os recursos financeiros sejam utilizados de acordo com o planejamento da LOA.

Ação:

3170-Estruturação do turismo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

185-Descubra Mato Grosso
2017
Projeto
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Coordenar a implantação, execução e avaliação da estruturação de produtos e destinos turísticos
Produto turístico estruturado
Unidade

Responsável pela Ação: Cynthia Cândida Corrêa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi executada em sua totalidade, apesar de alguns remanejamentos dos recursos financeiros, com isso, os produtos
entregues foram parcialmente adequados. Produtos entregues: Realização do III Encontro de Dirigentes Municipais de Turismo do Estado
de Mato Grosso; Realização das palestras: ¿Boas Práticas no Turismo¿,"Cuiabá de todos amores, da culinária, das artes e de um povo
hospitaleiro",¿Indicadores e Desafios na Hotelaria¿; Promoção e divulgação do curso EAD BRASIL BRAÇOS ABERTOS (BBA) em
parceria com o Ministério do Turismo; Oferta de cursos na modalidade a distancia para jovens e adultos do setor turístico; Realização de
palestras do Projeto Educação Infantil para o Turismo; Cadastro de prestadores de serviços turísticos; Atividade de sensibilização e
orientação quanto a legalidade e importância do Cadastur, junto aos prestadores; Coleta de dados e informações do turismo;
Planejamento estratégico do turismo (em etapa de finalização); Criação do sistema de controle voucher para o turismo; e Participação de
Reuniões de Trabalho da Câmara Setorial Temática para criação e instalação do Geoparque Chapada dos Guimarães.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

500.000,00

85.000,00

50.000,00

0,00

10,00

58,82

101

1.167.000,00

336.597,21

335.412,21

0,00

28,74

99,65

1.667.000,00

421.597,21

385.412,21

0,00

23,12

91,42

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação da dotação inicial da LOA, a unidade não conseguiu desempenho igual ao planejado, mesmo a dotação planejada inicialmente
tendo representado a real necessidade para execução da ação. Isto justifica-se, pelo remanejamento de R$ 530.402,79 para a Empresa
Mato-grossense de Tecnologia da Informação, para pagamento de despesas com pessoal,R$ 465.000,00 para atendimento de Emendas
Parlamentares, com atividades dentro da mesma UO e R$ 400.000,00 para a obra da Salgadeira, conforme TAC firmado com o MPE.

Capacidade de Execução - COFD:
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Em relação a dotação final, a unidade conseguiu atingir quase a totalidade do objetivo, em função das suplementações, R$ 100.000,00
dentro da mesma UO e R$ 50.000,00 da Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários. Mesmo diante dos acontecimentos, a
unidade conseguiu realizar ações planejadas inicialmente e outras ações, não planejadas, em função de parcerias e créditos adicionais.
Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. O financeiro não esteve comprometido por restos
a pagar.Os remanejamentos existentes dificultaram o desempenho da ação, pois algumas atividades previstas não puderam ser
executadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado parcialmente, em função dos remanejamentos realizados, porém, mediante suplementação e execução
compartilhada de ações e iniciativas de interesses do turismo, algumas das ações planejadas inicialmente, foram alcançadas.

Outros aspectos relevantes:
Não houveram.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomenda-se que os recursos financeiros sejam utilizados de acordo com o planejamento da LOA.

Ação:

3297-Implantação de infraestrutura básica e turística

Programa de Governo:
Exercício:

185-Descubra Mato Grosso
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Projeto
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Melhorar a qualidade dos destinos turísticos de Mato Grosso
Infraestrutura implantada
Unidade
Reinaldo Vaz Guimarães

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO III - NORDESTE

1,00

REGIÃO VI - SUL

4,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

25,00

25,00

Análise da Meta Física:
A avaliação do programa através da régua de parâmetros da análise apresenta um índice de 25,00%, considerado altamente deficiente.
A entrega de infraestrutura implantada foi impactada negativamente:
a) pela crise política em Brasília, que dificultou os repasses dos convênios federais e retardou a conclusão de contratos dependentes dos
repasses dos convênios.
b) pelos período de crise que o Estado de Mato Grosso atravessa e portanto sem condições de arcar e custar os aditivos com
pagamentos pertimnentes a fonte 100, atrasando assim o andamento de diversas frentes de trabalho.
O atraso nos repasses/liberação financeira atrasou os pagamentos dos contratos de execução de obras e serviços, o que retarda a
implantação da infraestrutura turística.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

4.071.634,22

4.071.634,22

0,00

0,00

100,00

101

350.000,00

5.303.016,35

5.076.559,10

0,00

1.450,45

95,73

151

100.100.000,00

80.128.898,35

54.947.666,26

0,00

54,89

68,57
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161

3.376.041,67

472.875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351

0,00

9.637.889,85

8.489.900,60

0,00

0,00

88,09

103.826.041,67

99.614.313,77

72.585.760,18

0,00

69,91

72,87

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação 3297 tem seu orçamento constituído basicamente de três fontes de recurso: 101; 161 - Convênios Federais; e 151 - Operação de
crédito. A execução dessas duas últimas fontes de recurso possui especificidades que justificam o índice apurado.
Ademais, a ação 3297 possui um valor orçamentário alto na Fonte 151, referente à operação de crédito junto ao BNDES que financia os
projetos do PRODESTUR. O contrato inicial com o BNDES era previsto a execução de R$ 250.000.000,00 no período de 2012 a 2014, foi
solicitado uma prorrogação de prazo do contrato ao BNDES, que foi aceito, passando a vigorar até setembro de 2016. Sendo assim, o
valor restante da operação, teve que ser escalonado em apenas dois anos. Por esse motivo a fonte 151 do Programa apresenta um alto
valor orçamentário.
O teto orçamentário na fonte 101 por ocasião da elaboração da PTA/LOA foi inferior ao necessário para o Programa, especialmente com
os aditivos de contratos de obras já aprovados pelos setores de engenharia. Assim, houve a necessidade de reforço orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:
A previsão orçamentária na fonte 101 destinava-se às contrapartidas financeiras dos convênios federais e a gastos com diárias e outros
decorrentes da atividade da equipe envolvida. Como não foi possível a licitação e empenho dos projetos a serem financiados por
convênios federais, não houve o empenho das contrapartidas previstas. Ademais, houve o contingenciamento de diárias, gastos com
material de expediente e outros durante todo o ano em razão de indisponibilidade financeira, o que impediu a compra de equipamentos e
de viagens para acompanhamento da ação.
Ademais, em relação à fonte 101, em dezembro deste ano houve a abertura de crédito adicional para cobrir despesas de aditivos de
contratos financiados com fonte 151, parte desse crédito não puderam ser empenhadas em razão da não autorização específica da
SEFAZ decorrente do decreto de encerramento do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
O desempenho da ação foi altamente satisfatório pois houve a garantia de investimentos de infraestrutura turística para o Estado de Mato
Grosso e a continuidade na execução de vários projetos/obras de infraestrutura turística . A infraestrutura melhora a qualidade dos
destinos turísticos de e viabiliza o incremento da atividade na região.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
208-Regularização Fundiária
Finalístico
Insegurança jurídica fundiária do Estado .
Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso
Proprietários e ocupantes de imóveis rurais e urbanos
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cândido Teles de Araújo

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Unidade

13.428,00

16.628,00

Anual

Percentual

8,00

Anual

Percentual

Anual

Apurado
2017

Data
Apuração

Imóveis rurais cadastrados e medidos.
240,00

31/12/2017

30,00

4,00

31/12/2017

4,00

16,00

0,00

31/12/2017

Percentual

4,00

16,00

1,00

31/12/2017

Anual

Unidade

11.900,00

13.100,00

444,00

31/12/2017

Anual

Unidade

47.300,00

59.300,00

721,00

31/12/2017

Anual

Unidade

13,00

30,00

0,00

31/12/2017

Fonte: INTERMAT
Percentual acumulado de conjuntos habitacionais
regularizados pelo INTERMAT
Fonte: INTERMAT
Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados
pelo INTERMAT
Fonte: INTERMAT
Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo
INTERMAT
Fonte: INTERMAT
Número de títulos rurais expedidos.
Fonte: INTERMAT
Lotes urbanos regularizados.
Fonte: INTERMAT
Plano de Desenvolvimento de Assentamento.
Fonte: INTERMAT

Análise de Indicadores do Programa:
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O programa 208 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado
de Mato Grosso, tendo como justificativa que: A política de regularização fundiária estadual deve contribuir para a segurança jurídica e
para a redução dos conflitos sociais. A titulação de imóveis rurais ajuda na obtenção de
créditos e no fortalecimento de cadeias produtivas nos municípios, consequentemente, no aumento da produção agropecuária, na geração
de emprego para trabalhadores rurais e no
aumento da renda das famílias de agricultores familiares e empresariais. Já a titulação de lotes urbanos efetiva o direito à moradia nas
cidades. O INTERMAT precisa eliminar o
passivo existente e atender novas demandas, como: a regularização fundiária das áreas ocupadas informalmente no meio rural e urbano,
a regularização fundiária e ambiental dos
assentamentos rurais. A falta de regularização fundiária prejudica o desenvolvimento econômico e social do Estado, gera o conflito agrário
e a insegurança da moradia, carece,
portanto, de investimento do setor público.¿ Foram criados 7(sete) indicadores neste programa sendo: 1. Percentual acumulado de
conjuntos habitacionais, diz que:
O resultado deste indicador expressa o esforço do INTERMAT em realizar a regularização fundiária urbana, que em 2017 foi 4% , apesar
da ausência de mão de obra, que dificultou a realização da meta, o INTERMAT com mão de obra reduzida realizou 6 (seis) levantamento
ocupacional dos imóveis no ano. 2. Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT . em 2016 e 2017 não
foram emancipados assentamentos rurais pelo INTERMAT. 3. Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT, em
2017 o INTERMAT realizou varias visitas técnicas nas glebas de RP e Nova Floresta em Porto Alegre do Norte ¿MT, Cinturão Verde em
Cuiabá ¿ MT, Agrovila das Araras em Pontal
do Araguaia ¿MT, Jangada do Roncador em Chapada dos Guimarães ¿ MT, Vale do São Vicente em Santo Antônio do Leverger -MT, Rio
Santana em Nortelândia, mas
apenas 1 (uma) gleba foi regularizada, entregando 26 títulos em 2017, ou seja 1%. 4. Número de Títulos Rurais expedidos. em 2017 foram
expedidos 444 (quatrocentos e
quarenta e quatro) títulos rurais. 5. Lotes urbanos regularizados.Com a ausência de mão de obra, que dificultou a realização da meta, o
INTERMAT necessitou firmar termo de cooperação com as prefeituras para realização de algumas subações e tarefas. Fato que se
justifica o baixo rendimento da ação. Foram regularizados o total de 721 (setecentos e vinte e
um) lotes pela Diretoria Urbana sendo: 715 (cento e quinze) emissão de títulos definitivos e 6 (seis) titulação dos loteamentos das extintas
COHAB e CODEMAT.
6. Plano de Desenvolvimento de Assentamento, a ação no ano de 2017 não foi executada. Não houve nenhum valor na dotação inicial,
não condizendo com a
necessidade do Órgão, justificamos também a quantidade insuficiente de servidores e limitações de gastos no estado de MT. 7. Imóveis
rurais cadastrados e medidos, no exercício de 2017 foram cadastrados e medidos 240 (Duzentos e quarenta) imóveis rurais no Estado de
MT. O resultado foi satisfatório, com a realização das parcerias que desenvolveram muitas
tarefas que não tínhamos condições de realizar, bem como os resultados individuais de cada servidor, que concentraram seus esforços,
nas tarefas que não demandava insumos
orçamentário e financeiro em 2017. Falta de mão de obra, que foi realizado o processo solicitação autorização para o concurso no órgão
INTERMAT, onde foi indeferido a solicitação do processo. Foram realizadas parcerias através dos termos de cooperações com as
prefeituras. A necessidade das parcerias através dos termos de cooperações com as prefeituras para
realizar algumas tarefas, pois o órgão não teria condições de fazer no ano 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

16.200,00

142.487,04

103.516,96

21.610,03

638,99

208

1.270.000,00

1.270.000,00

0,00

1.270.000,00

0,00

0,00

1.286.200,00

1.412.487,04

103.516,96

1.291.610,03

8,05

85,64

Total

85,64

Execução:
As ações deste programa foram iniciadas no mês de junho/2017, devido falta de
infraestrutura geral tais como: financeiro, orçamentário e pessoal. Neste programa foram
priorizados somente alguns gastos com diárias, não sendo realizados outras despesas
necessárias nas ações deste programa. Foram contingenciado mais de 91,44% do
orçamento, tendo que órgão realizasse algumas parcerias com Prefeituras para algumas
subções e tarefas para entregar parte de seu produto escrito em seu programa.

Resultados:
O resultado foi satisfatório, com a realização das parcerias que desenvolveram muitas tarefas que não tínhamos condições de realizar,
bem como os resultados individuais de cada servidor, que concentraram seus esforços, nas tarefas que não demandava insumos
orçamentário e financeiro em 2017.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
A necessidade das parcerias através dos termos de cooperações com as prefeituras para
realizar algumas tarefas, pois o órgão não teria condições de fazer no ano 2017.

Outros produtos entregues:
Os produtos criados estão ligados diretamente com a missão do orgão, bem como os objetivos desse programa.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Que seja autorizado o concurso público, para aumentar a mão de obra qualificada do órgão
INTERMAT; Que seja priorizada as ações deste programa para atender o objetivo especifico e a missão que é a entrega de títulos.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2195-Regularização fundiária de áreas urbanas do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

208-Regularização Fundiária
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a titulação dos lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do Estado
Titulo expedido
Unidade
Larissa Gentil Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
1.500,00

Meta Física Ação Realizada

1.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

6,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,40

0,40

Análise da Meta Física:
Apesar da ausência de mão de obra, dificultou a realização da meta, o intermat apenas com 2(dois) servidores realizar as seguintes
subações:
6 levantamento ocupacional dos imóveis;
6 emissão de títulos definitivos;
250 revisões dos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.800,00

24.937,04

17.796,96

7.140,08

988,72

100,00

1.800,00

24.937,04

17.796,96

7.140,08

988,72

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O órgão fez planejamento de sua ações e meta, mas o valor liberado da dotação inicial, foi bem inferior a necessidade do órgão
INTERMAT, as despesas desta ação ficou restrita, somente disponibilizada para pagamento de diárias. Justificando indice do PPD
altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
As ações foram iniciadas no mês de junho/2017 devido falta de infraestrutura geral tais como: financeiro, orçamentário. Houve a
necessidade de fazer crédito adicional, devido orçamento dotação inicial ser inferior a necessidade do órgão INTERMAT, as despesas
desta ação foi somente disponibilizada para pagamento de diárias, os demais valores orçamentários foram contingenciado.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados apurados,apesar das dificuldades orçamentária e financeira tais como: falta de pessoal qualificado e
pagamento de diárias, foi feito parcerias com as prefeituras, onde o objetivo foi satisfatória para o órgão.

Outros aspectos relevantes:
A ausência de mão de obra, dificultou a realização da meta, onde foi feito termo de cooperação para conseguir realizar algumas subações
e tarefas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que seja priorizada as ações do órgão, tais como infra estrutura geral, autorizado o concurso com pessoal e capacitação dos servidores.
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Ação:

2196-Regularização fundiária de áreas rurais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

208-Regularização Fundiária
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Emitir a titulação dos imóveis situados nas áreas rurais de competência do Estado
Titulo expedido
Unidade
Marcelo Ferri

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

444,00
Total:

444,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
250,00

Meta Física Ação Realizada

250,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

444,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

177,60

177,60

Análise da Meta Física:
Apesar de conseguir nesta ação 444 títulos, foram descrita na subação1 - Certificação de Glebas Rurais de competência do Estado de MT
onde não conseguimos devido a falta de insumos entregar nenhum produto, concentramos todos os esforços na subação 2 - Realização
de Análise Técnica de Processos, onde conseguimos analisar e emitir 1500 (mil e quinhentos) pareceres. a meta foi atingida e
ultrapassada devido aos termos de cooperação efetivadas pelas Diretorias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.200,00

24.780,00

23.840,00

858,00

1.986,67

208

370.000,00

370.000,00

0,00

370.000,00

0,00

0,00

371.200,00

394.780,00

23.840,00

370.858,00

6,42

99,66

Total

99,66

Capacidade de Planejamento - PPD:
O órgão fez planejamento de suas ações e meta, mas o valor liberado da dotação inicial, foi bem
inferior a necessidade do órgão INTERMAT, as despesas desta ação ficou restrita, somente disponibilizada para
pagamento de diárias. Justificando índice do PPD altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
As ações foram iniciadas no mês de junho/2017 devido falta de infraestrutura geral tais como:
financeiro, orçamentário. Houve a necessidade de fazer crédito adicional, devido orçamento dotação inicial ser
inferior a necessidade do órgão INTERMAT, as despesas desta ação foram somente disponibilizadas para
pagamentos de diárias, os demais valores orçamentários foram contingenciados. devido ser Investimento.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados apurados da meta altamente deficiente, e que para alcançar a meta acima do previsto foram necessários
parcerias com as prefeituras, onde tivemos dificuldades orçamentária e financeira tais como: falta de pessoal qualificado e pagamento de
diárias.

Outros aspectos relevantes:
Considerando os resultados apurados, tivemos dificuldades orçamentária e financeira e pessoal qualificado através de concursos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que seja priorizada as ações do órgão, tais como infraestrutura geral, autorizado o concurso com
pessoal e capacitação dos servidores.
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Ação:

2197-Regularização ambiental dos assentamentos rurais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

208-Regularização Fundiária
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promover a regularização ambiental dos assentamentos rurais do INTERMAT
Assentamento rural inserido no CAR
Unidade
Ademir Dos Santos Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

31,00

Meta Física Ação Realizada

31,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta física meta 0
Está ação não foi priorizada. Falta de infra estrutura Geral tais como: Pessoal Qualificado, Orçamento e Financeiro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O órgão fez planejamento de sua ações e meta, mas não foi liberado o valor da dotação inicial, Não liberado o valor conforme a
necessidade do órgão INTERMAT, as despesas desta ação ficou restrita, somente disponibilizada para pagamento de diárias. Justificando
indice do PPD altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta Ação não foi executada em 2017. Naõ houve nenhum valor na dotação inicial, não condizendo com a necessidade do Órgão. Houve
falta de Infra Estrutura Geral Tais Como:
Pessoal Qualificado, Orçamento e Financeiro, justifcando o COFD altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:
A Meta desta ação foi 0.
Esta Ação não foi executada em 2017. Naõ houve nenhum valor na dotação inicial, não condizendo com a necessidade do Órgão. Houve
falta de Infra Estrutura Geral Tais Como:
Pessoal Qualificado, Orçamento e Financeiro. Não foi elaborado plano de recuperação de area degradada - PRAD e
Cadastro ambiental rural - CAR em 2017. Justicando o PDD e COFD altamente deficiente.

Outros aspectos relevantes:
A ação foi descrita com o pensamento da realização do concurso 2017 para o órgão, mas o processo de concurso pra o órgão foi
indeferido.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Que seja autorizado o concurso público, para aumentar a mão de obra qualificada;
Que seja priorizada está ação, para atender o objetivo especifico que é Promover a regularização ambiental dos assentamentos rurais do
INTERMAT.

Ação:

2198-Regularização fundiária dos assentamentos rurais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

208-Regularização Fundiária
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Titular os assentamentos rurais, visando a regularização fundiária
Titulo expedido
Unidade
Tereza Cristina Magalhaes e Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

444,00
Total:

444,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

500,00

Meta Física Ação Realizada

500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

444,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

88,80

88,80

Análise da Meta Física:
As ações foram iniciadas no mês de junho/2017 devido falta de infraestrutura geral tais como: financeiro, orçamentário. A quantidade da
meta boa. Foi considerado número de lotes e não em glebas. Ou seja 444 títulos emitidos. Para realizar os números da meta realizada,
foram necessários farer termos de cooperações com prefeituras devido a escasses de mão de obra e financeiro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

12.000,00

63.996,95

57.920,00

4.906,95

482,67

208

900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

912.000,00

963.996,95

57.920,00

904.906,95

6,35

98,02

Total

98,02

Capacidade de Planejamento - PPD:
O órgão fez planejamento de suas ações e meta no PPA, mas o valor liberado da dotação inicial, foi bem inferior a necessidade do órgão
INTERMAT. O valor da fonte 208 foram destinado para Investimentos, sendo vetado o seu gasto com investimento, justificando o PPD
Altamente deficiente. As parcerias realizadas justifica a meta boa ação.

Capacidade de Execução - COFD:
As ações foram iniciadas no mês de junho/2017 devido falta de infraestrutura geral tais como:
financeiro, orçamentário. Houve a necessidade de fazer crédito adicional, devido orçamento dotação inicial ser
inferior a necessidade do órgão INTERMAT, as despesas desta ação foram somente disponibilizadas para
pagamentos de diárias, os demais valores orçamentários foram contingenciados. Justificando o COFD ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:
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As ações foram iniciadas no mês de junho/2017 devido falta de infraestrutura geral tais como: financeiro, orçamentário. A as ações foram
iniciadas no mês de junho/2017 devido falta de
Infraestrutura .
A quantidade da meta, foram consideradas em números de lotes e não em glebas., ou seja 444 títulos entregues. Foram necessário fazer
termos de cooperações com as prefeituras devido a escasses de mão de obra e financeiro do órgão.
Na subação: 1 - georeferenciamento e certificação fundiária dos assentamentos rurais foram realizados 10(dez) assentamentos
georeferenciados.
A subação: 2 - elaboração dos planos de desenvolvimento de assentamentos rurais não foi priorizada no ano 2017 devido a escasses de
mão de obra.
Na subação: 3 - realização de vistorias e entrevistas sociais,
foram realizadas 357 visitas domiciliares.
Na subação: 4 - elaboração de diagnostico sócio econômico dos assentamentos rurais foram realizados 85 diagnostico.
O objetivo da ação foi realizada satisfatóriamente, devido as parceiras com s prefeituras.

Outros aspectos relevantes:
A necessidade das parcerias através do termo de cooperação com as prefeituras para realizar algumas tarefas, pois o órgão não teria
condições de fazer algumas tarefas em em 2017.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que seja autorizado o concurso público, para aumentar a mão de obra qualificada;
Que seja priorizada está ação, para atender o objetivo especifico e a missão que é a entrega de títulos.

Ação:

3189-Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

208-Regularização Fundiária
2017
Projeto
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a titulação dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT e do Programa Meu Lar
Titulo expedido
Unidade
Larissa Gentil Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

715,00
Total:

715,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
3.000,00

Meta Física Ação Realizada

3.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

715,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

23,83

23,83

Análise da Meta Física:
Apesar da ausência de mão de obra, que dificultou a realização da meta, o intermat necessitou firmar termo de cooperação com as
prefeituras para realização de algumas subações e tarefas. Fato que se justifica o baixo rendimento da ação. Foram realizados entregues
os seguintes produtos:
9 (nove) conjuntos habitacionais legalizados;
715 (setecentos e quinze) títulos definitivos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.200,00

28.773,05

3.960,00

8.705,00

330,00

19,73

1.200,00

28.773,05

3.960,00

8.705,00

330,00

19,73
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Capacidade de Planejamento - PPD:
O órgão fez planejamento de sua ações e meta, mas o valor liberado da dotação inicial, foi bem inferior a necessidade do órgão
INTERMAT, as despesas desta ação ficou restrita, somente disponibilizada para pagamento de diárias. Justificando indice do PPD
altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
As ações foram iniciadas no mês de junho/2017 devido falta de infraestrutura geral tais como: financeiro, orçamentário. Houve a
necessidade de fazer crédito adicional, devido orçamento dotação inicial ser inferior a necessidade do órgão INTERMAT, as despesas
desta ação foi somente disponibilizada para pagamento de diárias, os foram contingenciado parte. A parceria viabilizada pelo órgão gerou
a sobra de recursos desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da ausência de mão de obra, que dificultou a realização da meta, o INTERMAT realizou parcerias para cumprir com o objetivo da
ação. A meta só não foi atingida devido a falta de mão de obra.

Outros aspectos relevantes:
Importância de firmar as parcerias;
Urgência na contratação e/ ou concurso público para o órgão;
Infraestrutura geral tais como: veículos, diárias, material de expediente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Urgência na contratação e/ ou concurso público para o órgão;
Infraestrutura geral tais como: veículos, diárias, material de expediente, visando atender a missão da autarquia.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
214-Defesa Sanitária Vegetal
Finalístico
Vulnerabilidade do sistema de defesa fitossanitária
Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo a qualidade da produção agrícola
Agricultores, empresários ligados ao agronegócio e consumidores de produtos de origem vegetal
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Thiago Augusto Tunes

INDICADORES
Descrição
Número de aplicações para controle da ferrugem asiática da
soja

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Unidade

5,00

5,00

5,00

31/12/2017

Anual

Unidade

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

Anual

Unidade

1,00

1,00

1,00

31/12/2017

Anual

Unidade

12,00

12,00

12,00

31/12/2017

Anual

Unidade

5,00

5,00

5,00

31/12/2017

Anual

Unidade

8,00

8,00

0,00

31/12/2017

Bimestral

Município

15,00

15,00

0,00

31/12/2017

Anual

Unidade

12,00

12,00

12,00

31/12/2017

Fonte: APROSOJA-Associação de Prod de Soja de MT
Número de novas pragas no Estado de Mato Grosso
Fonte: CDSV/INDEA-MT
Municípios infestados com a Broca da Teca (atualmente,
somente em Cuiabá)
Fonte: INDEA
Média do número de aplicações para o controle do Bicudo do
Algodoeiro no Estado de Mato Grosso
Fonte: CDSV/INDEA
Média do número de aplicações para o controle da Ferrugem
Asiática da Soja no Estado de MT
Fonte: INDEA
Certificação de locais de produção livres para sinoxylon
conigerum
Fonte: INDEA
Manutenção do status de livre de pragas quarentenárias
presentes para o Estado de Mato Grosso.
Fonte: INDEA
Número de aplicações para controle do bicudo do algodoeiro
Fonte: IMA/MT

Análise de Indicadores do Programa:
Através das ações de fiscalização e da vigilância permanente, apesar das dificuldades orçamentárias foi possível manter o status
fitossanitário do estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

490.000,50

226.349,98

226.349,98

0,00

46,19

100,00

262

210.541,54

1.423.071,50

646.294,81

0,00

306,97

45,42

700.542,04

1.649.421,48

872.644,79

0,00

124,57

52,91

Total

Execução:
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Inicialmente, os recursos disponibilizados na LOA eram insuficientes para o bom desempenho das atividades, havendo deficiência na Meta
Física, porém à partida da Assinatura do Contrato de Parceria N.º 009/2017 Convênio FASE-MT N.º 001/2013, Segundo Termo Aditivo,
houve incremento de recursos e consequentemente da possibilidade da execução das atividades, o qual devido à perído de crédito em
19/04 através do Decreto sua utilização após praticamente decorrido 5 meses do ano e dificuldades administrativas principalmente em
relação as prestadoras de serviços (Passagens terrestres), algumas sub-tarefas dos programas não puderam ser executadas.

Resultados:
A partir dos resultados pode-se concluir que apesar da ineficiencia da execução orçamentária, o programa foi eficaz e eficiente, pois o
sistema de Defesa Fitossniatário permaneceu intacto, não havendo no ano de 2017 novas notificações de ocorrência de pragas presentes
em outras Unidades da Federação, bem como em outros países em Mato Grosso

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : O Recurso Inicialmente Disponibilizado na LOA era insuficiente para o desempenho á contento das atividades. Agravado
ainda pela anulação da Fonte 240, para utilização em outros programas.
A partir da Publicação do Contrato de Parceria N.º 009/2017 Convênio FASE-MT N.º 001/2013 possibiltou a execução e ampliou a
capacidade de desempenho do programa, porém o recurso disponibilizado partir de maio, não sendo possível a utilização em sua
totalidade.
Licitatórias : A dificuldade quanto à Contratação das empresas, bem como ausência em licitações também impediu a execução total do
orçamento disponibilizado pelo convênio.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
O planejamento orçamentário é fundamental, para execução das metas, a disponibilização de recursos insuficientes inicialmente como na
LOA 2017, e posteriormente a anulação orçamentária, atrapalharam todo o Programa. É de fundamental importância visando as ações de
Defesa Sanitária Vegetal que todo o recurso necessário seja disponibilizado na LOA e que a mesma seja cumprida na integra.
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Avaliação das Ações do Programa
2397-Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e
agrotóxicos

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

214-Defesa Sanitária Vegetal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, de outras Unidades da Federação, e outros países,
Objetivo Específico:
com vistas à evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde da população, bem como inspecionar a
qualidade dos produtos agrícolas no trânsito internacional.
Produto:
Partida fiscalizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Thiago Augusto Tunes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

11.700,00
Total:

11.700,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.500,00

Meta Física Ação Realizada

1.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

11.700,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

780,00

780,00

Análise da Meta Física:
No ano de 2016 o PTA previsto para 2017, foi realizado com um dimensionamento inferior ao realizado devido ao baixo orçamento
disponiblizado, a Suplementação orcamentária de 22%, otimizando o recurso com as atividades realizadas contribuiu para o grande
incremento das atividades inicialmente planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

76.500,00

93.670,00

93.670,00

0,00

122,44

100,00

76.500,00

93.670,00

93.670,00

0,00

122,44

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos inicialmente disponibilizados eram insuficientes para a realização da ação à contento. Tendo sido necessária a suplementação
de 22,44% do valor inicial, o que proporcionou através da otimização do recurso a execução da atividade e o sucesso do programa.

Capacidade de Execução - COFD:
A partir da Suplementação foi possível utilizar e empenhar todo o rescurso previsto na Dotação Final. Sem comentários adicionais.

Alcance do Objetivo Específico:
À partir do Trabalho realizado foi possível atingir o objetivo específico do programa. Não havendo durante este período o surgimento de
novas pragas no Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O programa realizado é de extrema impôrtância para a segurança Fitossanitária do Estado, impedindo a introdução de novas pragas no
Estado. O que garante a viabilidade dos Cultivos, com baixos custos e a possibilidade de alcançar os mercados já existentes, bem como
abrir novas fronteiras para os produtos agrícolas produzidos em Mato Grosso.
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Ação:

2429-Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

214-Defesa Sanitária Vegetal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, inspeção e fiscalização, garantindo a sanidade e a
Objetivo Específico:
qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos da área vegetal.
Produto:
Análise laboratorial realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Thiago Augusto Tunes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.422,00
Total:

1.422,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.000,00

Meta Física Ação Realizada

1.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.422,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

142,20

142,20

Análise da Meta Física:
Foram realizadas mais analises a partir da Assinatura do Termo de Cooperação INDEAxMAPA, no qual o Estado assumiu parte da
fiscalização do Ministério da Agricultura, então foram realizadas análises de campanha para verificação da qualidade dos materiais
propagativos utilizados nas Propriedades Rurais de mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

46.300,00

2.080,00

2.080,00

0,00

4,49

100,00

262

72.001,50

72.001,50

2.610,00

0,00

3,62

3,62

118.301,50

74.081,50

4.690,00

0,00

3,96

6,33

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com a Redução do valor da Dotação Inicial da LOA na ordem de 95%, foram necessárias a captação de recursos e insumos originários de
convênios e impossibilitação da realização de algunas sub-tarefas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores inicialmente disponibilizados foram anulados, o que prejudicou o desempenho orçamentário, tendo sido necessária a captação
de recursos via convênio, que devido às dificuldades administrativas e o bloqueio de alguns saldos, não foi possível executar algumas
subtarefas do programa.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das dificuldades orçamentárias, anulação de dotação orçamentárias, o programa pode-se dizer que foi realizado à contento, pois
os produtos finais forame entregues, apesar de algumas subtarefas não terem sido realizadas de maneira plena.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os recuros disponibilizados, inicialmente eram suficientes para a execução plena da atividade, alguns aspectos devem ser melhorados em
relação a aquisição de insumos e contratação de empresas especializadas para prestação de servços para o Laboratório.
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Ação:

2953-Fiscalização do comércio de materiais propagativos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

214-Defesa Sanitária Vegetal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Garantir a conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, dos
Objetivo Específico:
materiais de propagação vegetal ofertados para os produtores rurais.
Produto:
Estabelecimento fiscalizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Grace Meire Batista de Carvalho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

6.605,00
Total:

6.605,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.200,00

Meta Física Ação Realizada

6.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

6.605,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

550,42

110,08

Análise da Meta Física:
A meta física inicialmente prevista na LOA foi inferior ao recomendado devido ao baixo teto orçamentário oferecido para despesas
discricionárias, durante o exercício graças ao recursos do convenio INDEA/FASE (fundo de Apoio a Semente) foi possível realizar 2328
fiscalizações em estabelecimentos comerciais e 4. 277 fiscalizações do uso de sementes em propriedades rurais. Portanto, a realização da
ação prevista somente foi possível devido à suplementação dos recursos do convênio .É de grande importância esta atividade para
garantir a qualidade e procedência dos materiais propagativos comercializados dentro do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

51.000,50

10.709,98

10.709,98

0,00

21,00

100,00

262

138.540,04

1.351.070,00

643.684,81

0,00

464,62

47,64

189.540,54

1.361.779,98

654.394,79

0,00

345,25

48,05

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido ao baixo teto orçamentário oferecido ao órgão, não permitiu que fosse planejado o volume de atividades necessário para ano ,
devido a insuficiência dos recursos disponibilizados, contudo, durante o exercício recebemos recursos do convênio com o FASE que
elevaram a dotação orçamentária desta atividade, permitindo que ampliássemos a meta inicial e executássemos um recursos muito
superior ao planejado inicialmente. Obviamente este fato gerou a suposta baixa avaliação da capacidade de planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Após o crédito adicional dos recursos do convênio INDEA/FASE ,adquirimos a condição orçamentárias e financeiras de realizar todas as
as ações necessárias para ano, ampliando inclusive a meta física inicial, porém, devido as dificuldades com licitações principalmente de
passagens, e outros tramites burocráticos da realização das despesas ,impediram a total execução da dotação orçamentária disponível.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar de não conseguirmos realizar o treinamento previsto, que qualificaria mais profissionais para execução da fiscalização, podemos
inferir a partir da redução do uso material propagativo fora do padrão oficial , que o objetivo especifico de garantir a qualidade fisiológica,
fitossanitária e identidade genética, dos materiais de propagação vegetal ofertados para os produtores rurais foi alcançado
satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Seria importante que tivéssemos na ocasião de elaboração LAO - Lei orçamentária Anual recursos suficientes para adequada
programação das atividades anuais, sem a dependência sistemática dos recursos privados.

Ação:

2954-Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

214-Defesa Sanitária Vegetal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Prevenir a entrada de novas Pragas Quarentenárias Ausentes, monitorar e controlar as Pragas Quarentenárias
Objetivo Específico:
Presentes, garantindo o acesso dos produtos agrícolas do Estado de Mato Grosso, aos mercados
consumidores, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional de Proteção de Plantas.
Produto:
Propriedade inspecionada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marcia Benedita Martins

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

204,00
Total:

204,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

200,00

Meta Física Ação Realizada

200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

204,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

102,00

102,00

Análise da Meta Física:
Considerando as espécies vegetais controladas e suas pragas quarentenárias, toda a programação e demandas ocorridas foram
atendidas, próximo do esperado, fato que gerou a boa avaliação acima. Visto que neste exercício não ocorreu nenhuma manifestação de
novas pragas agrícolas que causasse grandes prejuízos econômicos e que demandasse um maior volume de atividades da defesa
sanitária vegetal, em especial a inspeção de propriedades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

40.800,00

10.400,00

10.400,00

0,00

25,49

100,00

40.800,00

10.400,00

10.400,00

0,00

25,49

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Como a LOA é elaborada em meados do ano anterior e aprovada no final do exercício, nesta ocasião ainda não temos nenhuma previsão
dos recursos ou bens que podemos conseguir com parceiros da iniciativa privada ou mesmo aporte de recursos do Fundo de Apoio a
Sementes - FASE, fato que corriqueiramente acontece em função das dificuldades financeiras vivenciadas pelo Estado. Devido aos
atrasos e frustração dos repasses das cotas financeiras do órgão, pela Sefaz, acabamos pela necessidade imperiosa recorrendo aos
parceiros para obter os meios de atendimento às demandas do agronegócio. Logo, acabamos cumprindo nossas metas sem
necessariamente utilizar os recursos orçamentários previstos.

Capacidade de Execução - COFD:
Com as dificuldades para se obter os repasses financeiros suficientes para atender as demandas tempestivamente, obtemos por meio da
iniciativa privada, as condições necessárias a execução de parte das atividades, fato que deixou um excedente da dotação orçamentaria
disponível para remanejamento para atividades administrativas de manutenção da estrutura do órgão. A dotação remanescente pós
credito foi empregada integralmente na atividade até o limite não contingenciado, logo, ficamos com avaliação COFD otimizada.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando a manutenção do status fitossanitário das populações vegetais do Estado de Mato Grosso durante este exercício podemos
avaliar como satisfatório o atendimento ao objetivo específico desta ação. Em função do cumprimento deste objetivo foi possível manter a
comercialização dos vegetais e partes de vegetais no comércio nacional e internacional atendendo as exigências legais para o comércio e
o trânsito destes produtos, contribuindo com a economia do Estado.
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Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

4358-Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e
certificação fitossanitária

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

214-Defesa Sanitária Vegetal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Garantir a segurança fitossanitária dos produtos vegetais e seus subprodutos, por meio de ações de
Objetivo Específico:
prevenção, controle, erradicação de pragas e da certificação fitossanitária, atendendo as exigências dos
mercados nacional e internacional.
Produto:
Propriedade inspecionada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marcia Benedita Martins

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

220,00
Total:

220,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

200,00

Meta Física Ação Realizada

200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

220,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

110,00

110,00

Análise da Meta Física:
Considerando as espécies vegetais controladas e suas pragas não quarentenárias, toda a programação e demandas ocorridas foram
atendidas, inclusive superando o esperado, fato que gerou a boa avaliação acima. Visto que neste exercício não ocorreu nenhuma
manifestação de novas pragas agrícolas que causasse grandes prejuízos econômicos e que demandasse um maior volume de atividades
da defesa sanitária vegetal, em especial a inspeção de propriedades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

7.430,00

7.430,00

0,00

24,77

100,00

30.000,00

7.430,00

7.430,00

0,00

24,77

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Como a LOA é elaborada em meados do ano anterior e aprovada no final do exercício, nesta ocasião ainda não temos nenhuma previsão
dos recursos ou bens que podemos conseguir com parceiros da iniciativa privada ou mesmo aporte de recursos do Fundo de Apoio a
Sementes - FASE, fato que corriqueiramente acontece em função das dificuldades financeiras vivenciadas pelo Estado. Devido aos
atrasos e frustração dos repasses das cotas financeiras do órgão, pela Sefaz, acabamos pela necessidade imperiosa recorrendo aos
parceiros para obter os meios de atendimento às demandas do agronegócio. Neste caso específico, com a realização das atividades
utilizando meios oferecidos pela iniciativa privada foi possível cumprir e superar a meta com uma parte dos recursos previstos.

Capacidade de Execução - COFD:
Com as dificuldades para se obter os repasses financeiros suficientes para atender as demandas tempestivamente, obtemos por meio da
iniciativa privada, as condições necessárias a execução da maior parte das atividades, fato que deixou um excedente da dotação
orçamentaria disponível para remanejamento para atividades administrativas de manutenção da estrutura do órgão. A dotação
remanescente pós credito foi empregada integralmente na atividade até o limite não contingenciado, logo, ficamos com avaliação COFD
otimizada.

Alcance do Objetivo Específico:
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Considerando a manutenção do status fitossanitário das populações vegetais do Estado de Mato Grosso durante este exercício podemos
avaliar como satisfatório o atendimento ao objetivo específico desta ação. Em função do cumprimento deste objetivo foi possível manter a
comercialização dos vegetais e partes de vegetais no comércio nacional e internacional atendendo as exigências legais para o comércio e
o trânsito destes produtos, contribuindo com a economia do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4359-Prevenção e controle de pragas de importância econômica

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

214-Defesa Sanitária Vegetal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Garantir a segurança fitossanitária estadual e nacional, visando agregar valor qualitativo e quantitativo aos
produtos vegetais e subprodutos, para torná-los produtivos, competitivos e atender as exigências dos
mercados nacional e internacional.
Propriedade inspecionada

Objetivo Específico:
Produto:

Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Rogaciano Araceli Castro de Arruda

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10.412,00
Total:

10.412,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2.000,00

Meta Física Ação Realizada

2.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10.412,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

520,60

520,60

Análise da Meta Física:
A meta física inicial foi realizada na perspectiva de deslocamento dos técnicos até os municípios a serem atendidos, porém com a
anulação dos recursos via remanejamento para atender despesas contratuais das áreas administrativas deficitárias , obrigando -nos a
buscar nova estratégia para execução desta ação, logo, optamos por realizar esta ação em conjunto com a ação 2953 - fiscalização do
comércio de materiais propagativos, que recebeu aporte financeiro através de convênio do Fundo de Apoio a cultura da Semente - FASE,
esta decisão possibilitou a maximização de recursos e também da execução da meta programada, diante do grande volume de visitas
realizada para ambas as ações do programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112.200,00

44.250,00

44.250,00

0,00

39,44

100,00

112.200,00

44.250,00

44.250,00

0,00

39,44

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A deficiência na avaliação apontada decorre da anulação de parte dos recursos via crédito adicional para atender despesas contratuais
das áreas administrativas deficitárias, logo, somente não fomos prejudicados na execução desta ação graças a sua realização conjunta
com outras ações do programa que receberam aporte de recursos de convênio, e estas despesas obviamente não estão computadas
acima, dando a impressão de que a despesas executada foi muito menor que a realizada.

Capacidade de Execução - COFD:
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Apesar da boa avaliação acima a execução desta ação dependeu da realização conjunta das ações com outras atividades do programa,
pois do contrário, a dotação executada mostrada acima não seria suficiente para a boa execução da meta.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando o elevado numero de fiscalizações , podemos afirmar que os produtores realizaram as práticas sanitárias recomendadas e
com esta medida atingiu o objetivo de supressão das pragas de importância econômica e consequentemente garantindo uma boa
produtividade das grandes culturas do Estado. Logo podemos dizer que o objetivo especifico desta ação foi atingido neste exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A anulação de recursos desta ação poderia ter comprometido a sua completa execução, logo, seria recomendável que não se reduzisse o
já poucos recursos disponíveis.

Ação:

4360-Gestão de agrotóxicos e afins

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

214-Defesa Sanitária Vegetal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Assegurar que os agrotóxicos e afins, ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de
pragas de plantas cultivadas.
Produto:
Fiscalização realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Cleber Tonello Pedro
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

15.387,00
Total:

15.387,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2.000,00

Meta Física Ação Realizada

2.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

15.387,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

769,35

769,35

Análise da Meta Física:
A Meta Física foi superada devido as novas estratégia de ação implementada para minimizar o impacto da anulação de recursos via
crédito adicional, que certamente prejudicaria a execução da meta. Porém, graças aos recursos repassados pelo convênio com o FASEMT (Fundo de Apoio a Cultura da Semente) para atender a outra ação do programa(PA 2953) possibilitando desta maneira a realização
das atividades de fiscalização de maneira conjunta com a área de fiscalização de sementes e mudas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112.200,00

57.270,00

57.270,00

0,00

51,04

100,00

112.200,00

57.270,00

57.270,00

0,00

51,04

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial se não fosse retirada via crédito adicional de anulação, atenderia basicamente a necessidade de execução da atividade
prevista, contudo, com a redução dos recursos não foi possível executar os recursos iniciais previstos, logo, gerando a impressão de que
houve um mal dimensionamento da despesa, até porque tivemos que lançar mão de outras estratégias para concretização e até
superação da meta prevista.

Capacidade de Execução - COFD:
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É possível verificar que foram utilizados 100% dos recursos disponíveis na Dotação Final LOA para execução das atividades de
Fiscalização, embora tenha sido anulado cerca de 50% dos recursos previstos, mas graças aos recursos disponibilizados pelo FASE-MT a
outra ação do programa , foi possível em trabalho conjunto com o Programa de Sementes e Mudas executar a atividade. Desta maneira é
de grande importância a disponibilidade integral dos recursos da Dotação Inicial LOA, pois , se não fosse os recursos do FASE-MT as
anulações de crédito prejudicariam a entrega do produto (fiscalização).

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado com a superação da meta física, graças ao apoio do recurso disponibilizado pelo FASE-MT, possibilitando as
fiscalizações nas propriedades rurais, comércio de agrotóxicos e afins, registro das empresas e cadastro de produtos. A execução destas
fiscalizações garantem ao estado de Mato Grosso que é líder no setor agropecuário a qualidade da produção agrícola, reduzindo o
comércio de agrotóxicos por empresas clandestinas, garantindo a segurança na aplicação dos produtos defensivos agrícolas e controlando
a qualidade dos insumos fornecidos aos produtores rurais do Estado.

Outros aspectos relevantes:
Com a redução dos recursos disponíveis na LOA inicial a atividade poderia ser prejudicada, pois não haveria a possibilidade de execução
da meta física, mas com o aporte financeiro do FASE-MT em ações conjuntas com o programa de Sementes e Mudas a meta foi superada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos que para os próximos exercícios, para um real planejamento de execução é necessário que os valores orçados na LOA inicial
sejam disponibilizados em sua integralidade, possibilitando a organização do programa na confecção de metas reais.

Ação:

4361-Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

214-Defesa Sanitária Vegetal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Orientar os integrantes da cadeia produtiva sobre as normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal,
Objetivo Específico:
insumos, agrotóxicos e afins.
Produto:
Campanha educativa realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Antonio Marcos Rodrigues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
No ano de 2017, durante a execução de todas as atividades finalísticas do Programa 214 (Defesa Sanitária Vegetal), foram realizadas
orientações sobre os temas relacionadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

21.000,00

540,00

540,00

0,00

2,57

100,00

21.000,00

540,00

540,00

0,00

2,57

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Os valores empenhados não são suficientes para que sejam atingidos os objetivos efetivos da Atividade em questão. Na verdade, são
apenas uma fração do que seria efetivamente necessário, uma vez que não permitem que seja elaborado e impresso material educativo
sobre os diversos temas trabalhados, bem como não permite a realização de reuniões entre os servidores, buscando o intercâmbio de
experiências, entre outras. Os cortes do orçamento acontecem anualmente, tornando a elaboração da peça orçamentária uma atividade
pró-forma.

Capacidade de Execução - COFD:
O fato da execução orçamentária ter atingido os 100% não implica em efetividade de resultado, apenas que foi utilizado o recurso que
sobrou, após os contingenciamento. Nem mesmo permite que se avalie se o recurso que foi disponibilizado foi suficiente.

Alcance do Objetivo Específico:
Pode-se afirmar que a meta física foi atingida, porém, não pode-se garantir a efetividade das ações implementadas, uma vez que
anualmente acontece a redução dos recursos destinados à atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomenda-se que as ferramentas de planejamento sejam utilizadas de forma efetiva e real, não apenas pro-forma, sendo realizados
apenas para cumprir processos.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
216-Defesa Sanitária Animal
Finalístico
Fragilidade do sistema de defesa sanitária animal, que prejudica a prevenção de doenças exóticas ou
erradicadas e o controle e erradicação de doenças dos animais prevalentes em Mato Grosso
Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as ações de controle, erradicação e prevenção de
doenças no Estado de Mato Grosso
Pecuaristas, empresários ligados ao agronegócio e consumidores de produtos de origem animal
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Joao Marcelo Brandini Nespoli

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Resma

4,00

1,50

Anual

Percentual

100,00

100,00

100,00

26/01/2018

Anual

Percentual

25,00

100,00

51,91

26/01/2018

Anual

Percentual

80,00

100,00

94,00

26/01/2018

Anual

Horas

72,00

72,00

403,27

26/01/2018

Anual

Percentual

80,00

100,00

72,49

26/01/2018

Anual

Unidade

3,00

4,00

3,21

26/01/2018

Anual

Percentual

80,00

100,00

48,53

26/01/2018

Mensal

Unidade

550.000,00

750.000,00

0,00

Índice de prevalência da brucelose no rebanho bovino
0,00

Fonte: INDEA/USP
Manutenção da condição de livre de doenças no Estado de
Mato Grosso
Fonte: OIE e MAPA
Taxa acumulada de visitas a propriedades em vigilância
epidemiológica
Fonte: CDSA/INDEA/MT
Percentual de focos (brucelose, tuberculose e mormo) em
saneamento
Fonte: INDEA/MT
Tempo médio para atendimento à notificação de foco de
doenças
Fonte: CDSA/INDEA/MT
Percentual de suspeitas de doenças de notificação
compulsória atendidas
Fonte: INDEA/MT
Pontuação média obtida na aplicação da ferramenta PVS/OIE
Fonte: CDSA, MAPA, OIE
Percentual de focos de anemia infecciosa equina em
saneamento
Fonte: INDEA
Certificação da condição sanitária animal
Fonte: INDEA

Análise de Indicadores do Programa:
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O Mato Grosso manteve seu status de livre de Febre Aftosa, Peste Suína Clássica, Influenza Aviária, New Castle e Encefalopatia
Espongiforme Bovina, ou seja, os rebanhos de Mato Grosso continuam livres de doenças que podem impactar negativamente a economia
de Mato Grosso. Conseguimos aumentar a taxa acumulada de visitas a propriedades rurais em ações de vigilância, atingindo 33%, não
atingimos a meta prevista para 2017, mas conseguimos aumentá-la em relação ao ano anterior, essa situação se deveu à realização de
novas ações, como a vigilância veterinária em região de fronteira, que demandou mais médicos veterinários naquela região,
consequentemente gerando uma redução de disponibilidade de médicos veterinários nos outros municípios, já que as ações aumentaram,
mas o efetivo de servidores se manteve o mesmo do ano anterior. O percentual de focos de brucelose, tuberculose e morno suplantaram o
índice previsto para 2017, com atendimento de 94% dos mesmos, pois foi dada uma atenção especial para esses focos de doenças que
são zoonoses. O tempo médio para atendimento à notificação de foco de doenças não ficou perto da meta proposta para 2017, entretanto
diminuímos nosso tempo médio para 131h, isso mostra que estamos trabalhando para melhorar o atendimento, incrementando os kits de
materiais de atendimento, possibilitando a aquisição de veículos através de convênio com o Ministério da Agricultura, para que os médicos
veterinários oficiais tenham meios de ter uma pronta resposta às notificações. O percentual de suspeitas de doenças de notificação
obrigatórias atendidas se manteve o mesmo, não atingimos a meta prevista, mas questões de ordem financeiro-orçamentária causaram
obstáculos para os cumprimentos de algumas metas, pois houve a necessidade de se priorizar ações, por exemplo , as suspeitas de maior
impacto e/ou zoonoses foram priorizadas. Mantivemos a nota obtida na aplicação da ferramenta PVS/OIE, mas a pontuação 4 ou 5 seriam
já consideradas de excelência e ainda temos falhas decorrentes de falta de infraestrutura e recursos suficientes para o atendimento de
todas as demandas que surgem para o órgão. O percentual de focos atendidos de AIE ficou abaixo da meta estabelecida para o ano de
2017, entretanto, houve um incremento em relação à 2016, mostrando uma organização de ações, tanto do INDEA quanto dos laboratórios
credenciados, que encaminham os exames para o INDEA e esse inicia o atendimento, assim, dependemos do envio rápido do laudo do
laboratório para iniciarmos os atendimentos. Os indicadores " Certificação da condição sanitária animal" e " Índice da prevalência da
brucelose no rebanho bovino" foram substituídos/excluídos por ocasião da confecção do PPA 2016-2019. Numa análise geral, os
indicadores do Programa de Defesa Sanitária Animal, apesar de falta de recursos materiais e financeiros, demonstraram evolução no
período, e o mais importante, conseguiu manter o Mato Grosso livre de enfermidades transfronteiriças, que tanto impactam a economia
dos países no mundo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

935.927,76

561.876,88

561.876,88

0,00

60,03

100,00

262

210.538,50

3.069.620,00

2.609.456,31

0,00

1.239,42

85,01

662

0,00

4.844.311,90

4.159.062,15

0,00

0,00

85,85

1.146.466,26

8.475.808,78

7.330.395,34

0,00

639,39

86,49

Total

Execução:
Os recursos disponibilizados pelo governo do Estado para a dotação inicial (LOA) não atendem as demandas do Programa de Defesa
Sanitária Animal. Assim, o INDEA/MT precisa contar com convênios firmados com o Ministério da Agricultura, para aquisição de veículos,
pagamento de diárias, realização de treinamentos dos servidores, entre outros. Além de projetos apresentados ao FESA (Fundo Estadual
de Sanidade Animal) e FSDS (Fundo de Sanidade e Desenvolvimento da Suinocultura) que proporcionaram a captação de recursos junto
a esses fundos, para que as ações de defesa sanitária não parassem, deixando o Estado, produtores e rebanhos vulneráveis à doenças
que colocariam em risco a produção animal de Mato Grosso. Assim, por isso tivemos uma discrepância entre os valores da LOA inicial e o
valor da dotação final. Pois o que é planejado e solicitado no Plano de Trabalho anual ¿ PTA está limitado pelo baixo teto orçamentário
oferecido ao órgão pela SEPLAN e ainda, esta dotação na Lei Orçamentária autorizada sofre redução via crédito adicional para atender
outras ações administrativas. Outro fato é que mesmo a dotação da fonte 240 remanescente no programa o financeiro não vem sendo
liberado tempestivamente pela SEFAZ. Devido ao relatado precisamos sistematicamente de convênios com a iniciativa privada e o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a execução das atividades.
A execução do orçamento apesar da boa avaliação, como já dissemos tivemos muita dificuldade com a liberação financeira da dotação da
fonte 240, bem como com a regularidade fiscal do estado para podermos acessar os recursos dos convênios firmados, acarretando uma
demora na execução do convênio e suas ações.

Resultados:
Apesar do contingenciamento de recursos do Governo Estadual, o Programa de Defesa Sanitária Animal conseguiu se manter eficiente em
relação ao seu objetivo, pois as ações de controle, erradicação e prevenção de doenças continuaram a ser executadas, com incremento
de índices, evidenciando que os recursos do Ministério da Agricultura e iniciativa privada estão sendo fundamentais para a manutenção
dos status sanitários alcançados. Entretanto, é de suma importância que tenhamos mais recurso estadual, pois os convênios e parcerias
nem sempre disponibilizam os recursos no tempo e hora da necessidade, ficando assim, prejudicados os atendimentos às notificações de
doenças, que precisam de servidores, recursos financeiros e de infra estrutura como veículos e materiais para atendimento às suspeitas
de doenças que ocorrem de forma muitas vezes intempestiva. Conseguimos entregar para a sociedade o produto que é a manutenção dos
status sanitários, mas estamos trabalhando sempre em dependência de recursos externos, o que nos torna vulneráveis para a defesa
sanitária, uma vez que realizamos uma atividade típica de Estado e que muitas vezes podem ser obrigados a contrariar interesses
econômicos, pois não temos controle sobre eles, e dependem de vários fatores para serem disponibilizados.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Houve restrição de orçamento na elaboração da LOA, que foi menor ainda que o valor disponibilizado para o ano de 2016.
O que nos coloca dependentes de financiamento externo, como os fundos privados e o Ministério da Agricultura.
Orçamentárias : A falta da condição de regularidade fiscal do Estado para obtenção e recebimento de recursos de convênios, muitas vezes
provoca atrasos na execução tempestiva das ações do mesmos.
Orçamentárias : Os recursos autorizados na Lei Orçamentária , mesmo muito inferiores ao necessários, ainda são frequentemente
remanejados parcialmente para atender despesas administrativas do órgão, também deficitárias. Isso para não comentar que os parcos
recursos remanescentes da fonte 240, são liberados lenta e intempestivamente.
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Outros aspectos relevantes:
Em 2017 a problemática de dependência de recursos externos se manteve, assim, mais uma vez estamos trabalhando sem a autonomia
técnica e administrativa e financeira, pois se não existirem os fundos privados ou os convênios com o Ministério da Agricultura, a defesa
sanitária animal no Estado ficará prejudicada, pois necessitamos de recursos financeiros para aquisição de materiais, pagamento de
diárias entre outros, que são primordiais para a manutenção de um serviço prestado aos produtores rurais de Mato Grosso, que precisam
da chancela do Serviço Veterinário Estadual (INDEA/MT) para certificar a sanidade dos animais e a qualidade dos produtos de origem
animal produzidos no Estado e que permitem comercialização interestadual e internacional do Estado.

Outros produtos entregues:
As ações de vigilância veterinária na região de fronteira entre Brasil-Bolívia, com o acompanhamento de embarque e desembarque de
bovinos naquela região iniciaram como parte do processo de retirada da vacinação de febre aftosa que irá ocorrer no Brasil, e Mato Grosso
está inserido nesse contexto, já antevendo o incremento das ações de vigilância quando não for mais permitida a vacinação de bovinos
contra febre aftosa, o INDEA/MT iniciou uma ação de acompanhamento de movimentação de animais, afim de manter o Estado livre da
entrada clandestina de gado boliviano, para que nosso serviço de defesa seja cada vez mais robusto e pro-ativo, contribuindo para
redução da evasão fiscal na divisa internacional.
No caso das ações de controle de enfermidades zoonóticas, como a raiva, brucelose, tuberculose, mormo, entre outras, o INDEA interage
com o agente e o animal, dando subsídios para a Secretaria de Saúde trabalhar a saúde humana, e com isso, atingir o conceito de ¿Uma
Saúde¿, que já vem sendo preconizada pela Organização Mundial para a Sanidade Animal (OIE), Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS).

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Faz-se necessário uma maior agilidade na liberação de recursos pela SEFAZ e um aumento dos recursos da LOA, para que não fiquemos
dependentes quase que exclusivamente de recursos externos para a execução das atividades.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2126-Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Promover a sanidade dos animais invertebrados e aquícolas.
Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade
Flavia Metello de Figueiredo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

159,00
Total:

159,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.000,00

Meta Física Ação Realizada

1.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

159,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

15,90

15,90

Análise da Meta Física:
Durante elaboração do PTA 2017,foram previstas incorretamente o número de propriedades visitadas referente as explorações de
Invertebrados e Animais Aquáticos e o número recomendado seria de 210 anuais, que representa 10% das propriedades com este tipo de
exploração.
Em 2017 foram realizadas 159 visitas através das Unidades Locais de Execução do INDEA/MT em todo Estado, esta ação foi realizada
concomitantemente com outras ações de vigilância fato que permitiu a redução considerável de custo de deslocamento,porém em virtudes
do número de outras atividades a serem realizadas não foi possível atingir o número ideal de visitas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.518,40

3.358,40

3.358,40

0,00

31,93

100,00

10.518,40

3.358,40

3.358,40

0,00

31,93

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Na ocasião da elaboração do orçamento 2017 foram previstos apenas um valor mínimo para a atividade devido a insuficiência do teto
orçamentário oferecido pela SEPLAN e isto ocorreu em todas as ações do órgão,inclusive nas ações de apoio administrativo, fato que
ocasionou a necessidade de remanejamento de recursos desta ação para atender despesas essenciais e contratuais de manutenção da
estrutura administrativa. Desta forma foi necessário buscar outras maneiras de viabilizar a realização da meta desta ação, principalmente
na realização conjunta de ações de defesa visando minimização dos custos.

Capacidade de Execução - COFD:
Todo recurso disponível pós crédito adicional foi aplicado para atender os casos isolados onde não foi possível realizar ações
conjuntas,bem como para atender coleta de alevinos para análise laboratorial. É fato que os recursos remanejados via crédito adicional,
apesar da sua importância, fizeram falta a adequada execução das atividades.

Alcance do Objetivo Específico:
Os poucos casos de notificação de doença averiguados, demostram que a atividade vem cumprindo adequadamente o objetivo desta
ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Recomendar uma melhor análise na realização dos créditos adicionais para evitar a anulação de recursos em atividades como esta com
pequena dotação orçamentária, visando evitar uma possível inviabilização da mesma.

Ação:

2155-Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Garantir a padronização dos procedimentos e cumprimento das metas estabelecidas na área de defesa
Objetivo Específico:
sanitária animal.
Produto:
Monitoria realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Isabela Thommen Maciel Sartor

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

141,00
Total:

141,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

282,00

Meta Física Ação Realizada

282,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

141,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A Unidade conseguiu realizar somente 50% da meta prevista devido a ocorrência de remanejamento de recursos por anulação de
créditos. O teto orçamentário disponibilizado na elaboração do PTA foi insuficiente para atender as demandas básicas da Instituição,
sendo necessário a execução de remanejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

34.576,80

6.570,00

6.570,00

0,00

19,00

100,00

34.576,80

6.570,00

6.570,00

0,00

19,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considera-se o resultado altamente deficiente em função do remanejamento de parte do recurso. Conforme justificativa da U.O., este
remanejamento de recurso ocorreu pelo processo de número 2572 com a finalidade de cobrir despesas de contratos, e pagamento da
dívida, tendo em vista que o teto orçamentário disponibilizado na elaboração do PTA foi insuficiente para
atender as demandas básicas da instituição. E também no decorrer do exercício não houve aporte financeiro por parte da iniciativa
privada através dos fundos FESA para a execução desta atividade.

Capacidade de Execução - COFD:
Todo recurso disponibilizado foi utilizado para a realização das monitorias, porem pelo motivo de remanejamento de recursos só foi
possivel atingir 50% da meta proposta inicialmente, comprometendo a execução desta atividade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta atividade ficou compromtido em sua total eficiência, porem com o remanejamento de recursos para realizar as 282
monitorias programadas para o periodo seria necessário a utilização de recursos financeiros do fundo privado FESA para o pagamento de
diárias nos meses de agosto a novembro/2017. No entanto o convenio celebrado com o fundo privado não contemplou a atividade de
monitoramento, ficando a execução da atividade reduzida a metade.

Outros aspectos relevantes:
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A atividade de Monitorias Colaborativas tem a finalidade de promover uma relação igualitária na construção do conhecimento
continuado e o desenvolvimento profissional e gerencial, especialmente no que se refere à legislação vigente, procedimentos, ética e
atividades especializadas; possibilitando verificar o grau de cumprimento dos procedimentos padronizados e metas estabelecidas,
identificando os entraves e propondo as respectivas soluções; viabilizando o fluxo de informações em via de mão dupla, onde o campo
remete em meio eletrônico os dados gerados nas Monitorias e a Unidade Central os devolve consolidados em informações e estudos,
visando garantir a retroalimentação positiva e a transparência do processo; propiciando informações de qualidade, úteis ao planejamento
das ações técnicas e administrativas do instituto, sempre que possível, em forma de planificação colaborativa.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A defesa sanitária animal indica a auto avaliação como princípio fundamental de qualidade do serviço veterinário oficial; e que os
serviços veterinários devem realizar a auto avaliação com periodicidade, documentando especialmente conquistas em relação às metas,
demonstrando a eficiência de seus componentes organizacionais bem como a adequação dos recursos.

Ação:

2403-Prevenção e erradicação da febre aftosa

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Elevar o status sanitário do Estado de Mato Grosso para livre sem vacinação.
Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica

Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fernanda Rezek Carani

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

16.605,00
Total:

16.605,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

13.600,00

Meta Física Ação Realizada

13.600,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

16.605,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

122,10

122,10

Análise da Meta Física:
A ação realizada foi maior que a prevista na LOA, devido a otimização do serviço veterinário, com a realização simultânea desta ação com
outras ações de vigilância em brucelose, tuberculose, raiva, entre outras, além da implementação da atividade de acompanhamento de
embarque e desembarque de animais na região de Fronteira com a Bolívia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

207.796,71

131.370,00

131.370,00

0,00

63,22

100,00

262

210.538,50

1.068.600,00

825.444,73

0,00

392,06

77,25

662

0,00

4.201.718,28

3.746.382,15

0,00

0,00

89,16

418.335,21

5.401.688,28

4.703.196,88

0,00

1.124,27

87,07

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta atividade requer grande volume de recursos para sua execução. Considerando que o teto orçamentário oferecido ao órgão, pela
SEPLAN, normalmente é insuficiente sequer para arcar com as despesas obrigatórias e essenciais, sobra para as despesas discricionárias
como esta, poucos recursos para realizar o planejamento, logo somos obrigados a planejar o máximo possível dos recursos disponíveis.
Porém esta ação é de grande relevância para Defesa Sanitária Animal e diante disto, temos recebido sistematicamente transferência de
recursos via convênio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que nos dá a condição para cumprirmos e até superarmos a
meta prevista. O que vemos na análise acima ocorre sistematicamente pelo motivo já explicado, ou seja, por insuficiência de teto
orçamentário, acabamos sempre por prever um recurso insuficiente para realizar a meta exigida para a atividade, logo ficamos na
dependência de recursos federais para cumprir nossa missão, e quando isso ocorre, sob forma de convênio, acabamos sempre
executando um orçamento muito superior ao previsto, deixando a falsa ideia de que não soubemos planejar.

Capacidade de Execução - COFD:
445

Estado de Mato Grosso
Com a liberação dos recursos Federais através do convênio INDEA/MAPA foi possível elevar a dotação orçamentária desta ação para um
volume de recursos adequados à execução de todas as atividades nelas previstas, inclusive com a superação da meta exigida, apesar dos
problemas burocráticos que sempre ocorrem na liberação dos recursos e execução dos processos licitatórios das despesas que dificulta a
completa execução dos recursos disponíveis deixando saldos para exercícios seguintes. O restante do recurso da fonte 240 foi
remanejado para area administrativa depois do aporte do financeiro dos convenios.

Alcance do Objetivo Específico:
Durante este exercício atuamos no fortalecimento das ações de vigilância veterinária animal e implantação da fiscalização do embarque e
desembarque de animais na região de Fronteira Internacional com a Bolívia, como mais uma etapa para elevação do status sanitário do
Estado do Mato Grosso para livre sem vacinação, objetivo este que estaremos atingindo a partir de 2019, retirando a vacina inicialmente
de uma parte do estado, localizado na divisa com os estados de Rondônia e Amazonas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2408-Controle das doenças dos equídeos

Programa de Governo:
Exercício:

216-Defesa Sanitária Animal
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Sanear focos de anemia infecciosa equídea (AIE) e mormo detectados.
Foco de AIE e Mormo atendida
Percentual
Aruaque Lotufo Ferraz de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

48,53
Total:

48,53

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

48,53

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

48,53

48,53

Análise da Meta Física:
Devido á dificuldade de acesso á propriedade e infraestrutura de atendimento (Pessoal e veículo) nos municípios de Barão de Melgaço e
Poconé não temos conseguido atingir um melhor nível de atendimento geral nos casos de focos notificados, principalmente no caso de
anemia infecciosa equina ¿AIE, que por não ser zoonose não é uma prioridade de atendimento nesses municípios, que se dedicam á
outras doenças de maior impacto econômico para o Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

13.440,00

8.820,00

8.820,00

0,00

65,62

100,00

13.440,00

8.820,00

8.820,00

0,00

65,62

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Se não houvesse a anulação de parte dos recursos previstos para esta ação, teríamos executado uma despesa mais próxima da dotação
inicial, uma vez que parte das ações foram executadas conjuntamente com outras do programa para reduzir custos principalmente de
deslocamento e diárias.

Capacidade de Execução - COFD:
446

Estado de Mato Grosso
Embora tenhamos executado todos os recursos disponíveis na ação, a anulação de parte dos recursos da dotação inicial somente não
prejudicou a atividade graças à realização conjunta desta ação com outras do programa que receberam recursos de convênio. A Anulação
de recursos ocorreu para atender á despesas contratuais ligadas ás atividades administrativas principalmente ao PA 2005, 2007 e 2009.

Alcance do Objetivo Específico:
Os focos de mormo que são uma zoonose foram integralmente atendidos, porém, tivemos dificuldade para atender a totalidade dos focos
de anemia infecciosa equina, logo, podemos avaliar que o objetivo específico foi parcialmente atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Seria necessário melhorar a ferramenta de gestão dos atendimentos zoosanitários (SIZ), bem como, diante da complexidade do atividade
de sanidade equídea e grande numero de focos anuais seria necessário uma maior agilidade no campo para alimentação do banco de
dados e atendimento aos focos.

Ação:

2409-Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso
veterinário

Programa de Governo:
Exercício:

216-Defesa Sanitária Animal
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Garantir a qualidade dos produtos veterinários comercializados no Estado.
Fiscalização em revenda realizada
Unidade
Josiane Aparecida Gonçalina da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20.001,00
Total:

20.001,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

22.000,00

Meta Física Ação Realizada

22.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20.001,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,91

90,91

Análise da Meta Física:
A meta física lançada na LOA está baseada no cálculo do número de visitas determinados na legislação vigente para o atendimento
rotineiro dos estabelecimentos cadastrados junto ao INDEA durante todo o ano. Anualmente essas empresas passam por novo
licenciamento, e em 2017, houve um decréscimo em torno de 3% no número de estabelecimentos cadastrados, o que gera uma
diminuição da demanda de fiscalizações. Desta forma, decréscimo na demanda certamente é um dos fatores responsáveis pela
diminuição no número de fiscalizações e consequentemente o não atingimento de 100% da meta. A variável- número de fiscalizações-,
sofre interferências direta da cadeia envolvida, logo, se o número de estabelecimentos declina durante o ano, o número de fiscalizações
baixa, e a meta estabelecida em cima do ano anterior já não mais refletirá a realidade atual. Outro ponto crítico, foi a limitação do sistema
informatizado da instituição, que não permite o cruzamento de dados e consequentemente o acompanhamento das fiscalizações em
tempo real. Por limitação de recursos e mão de obra especializada, não foi possível a implementação do relatório de acompanhamento
mensal das fiscalizações, o que certamente permitiria ao grupo gestor identificar quais municípios não estavam cumprindo a meta de
fiscalização tempestivamente. No entanto, vale ressaltar que, o número de fiscalizações realizadas durante o ano é suficiente para atender
o objetivo final, que é estabelecimentos integralmente fiscalizados e fornecendo ao consumidor final produtos inócuos e eficientes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

19.839,53

7.419,36

7.419,36

0,00

37,40

100,00

19.839,53

7.419,36

7.419,36

0,00

37,40

100,00

447

Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido a insuficiência dos recursos orçamentários para atender ás despesas essenciais e contratuais do órgão foram anulados parte dos
recursos desta ação para atender ás despesas administrativas, logo, ficando impossibilitados de realizar a totalidade das ações previstas ,
buscamos alternativas para realização das mesmas através da realização simultânea com outras ações do programa que receberam
aporte de recursos do convênio com Mistério da Agricultura ,Pecuária e Abastecimento - MAPA e com Fundo Emergencial de Sanidade
Animal -FESA. Desta forma , conseguimos realizar quase a totalidade das fiscalizações previstas para o ano, logo, neste caso parte das
ações realizadas não impactaram em custo direto para esta ação, deixando a falsa ideia de que o volume de recursos planejado foi
superior ao necessário, quando na verdade a retirada de recursos prejudicou a ação, contudo, foi solucionado com a estratégia
mencionada.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos previstos não foram liberados conforme planejado, e ainda, foram anulados a maior parte da dotação para atender á
atividades administrativas de caráter contratual. Como já mencionamos na análise anterior, para superar este problema tivemos que
articular uma atuação conjunta com a realização de outras atividades do programa que receberam aporte de recursos de convênios, logo,
as despesas de fato foram muito maior do que a dotação empenhada apresentada, e esta por sua vez foi totalmente executada no
atendimento ás situações cuja solução em ação conjunta não foi possível.

Alcance do Objetivo Específico:
A garantia da qualidade dos produtos comercializados está diretamente relacionada as fiscalizações de maneira uniforme em todas as
revendas de produtos veterinários licenciadas. Apesar das dificuldades impostas pelo corte de recursos, e adotação das medidas de
trabalho em parceria com outras atividades do programa que possuíam recursos de convênio, conseguimos intensificar as fiscalizações
nos períodos mais críticos do ano ( pré-etapa e etapas de vacinação contra febre aftosa), garantindo que todas as revendas do estado
sofressem um percentual significativo de fiscalizações que não comprometessem o produto entregue ao consumidor final.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Como os atendimentos realizados pelo INDEA são baseados em estratégias de ação epidemiológicas diretamente relacionadas as
doenças, e também as atividades de calendário obrigatório estabelecido em Lei pelo Ministério da Agricultura e organismos internacionais,
recomenda-se que as cotas financeiras previstas no orçamento não sejam cortadas e que sejam repassadas em tempo hábil para
adequada aplicação do recursos que visam a geração de dados padrões para atender as auditorias do mercado externo e
consequentemente mitigar os riscos de embargos comerciais.

Ação:

2410-Controle e erradicação da brucelose bovina

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Controlar a brucelose bovina e bubalina no estado através da vacinação de bezerras nas propriedades rurais.
Propriedade com vacinação realizada
Unidade
Jociane Cristiane Quixabera Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

74.884,00
Total:

74.884,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
73.000,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

73.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

74.884,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi ultrapassada em 2%, sendo executada pouco acima do planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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102,58

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
102,58

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

31.030,00

9.380,00

9.380,00

0,00

30,23

100,00

262

0,00

24.800,00

22.911,58

0,00

0,00

92,39

662

0,00

77.400,00

59.130,00

0,00

0,00

76,40

31.030,00

111.580,00

91.421,58

0,00

294,62

81,93

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A análise foi considerada altamente deficitária porém o recurso da dotação inicial da LOA não era suficiente para atingir a meta, sendo
acrescentado recurso de convênio com Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento (MAPA) e Fundo de Emergência a saúde
animal (FESA).

Capacidade de Execução - COFD:
A análise foi considerada boa, podendo ser melhor planejado para exercício seguinte.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de controlar a brucelose bovina e bubalina no Estado através da vacinação de bezerras nas propriedades rurais foi alcançado
com sucesso.

Outros aspectos relevantes:
Como houve incremento de recurso com convenio deve-se para o exercício seguinte planejar melhor a utilização do mesmo para não
utiliza-lo na sua totalidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2411-Erradicação da tuberculose bovina

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Sanear os focos residuais de tuberculose bovina no Estado de Mato Grosso.
Foco de tuberculose bovina atendida
Percentual
Jociane Cristiane Quixabera Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

94,00
Total:

94,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
50,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

94,00

188,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
188,00

Análise da Meta Física:
Na ocasião da previsão da meta física foi lançado a expectativa de ocorrência em torno de 50 focos de tuberculose bovina, contudo
durante o exercício e com as ações de defesa sanitária realizada somente ocorreram 18 focos da doença e desses 17 foram atendidos o
que consideramos satisfatório com 94% dos focos atendidos. Ressaltamos que na ocasião da elaboração do PTA 2017
EQUIVOCADAMENTE previmos número de focos de 50 (cinquenta) focos enquanto que de fato a unidade de medida ideal é percentual,
com previsão de atendimento de 100% dos focos de tuberculose bovina.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

11.600,00

2.970,00

2.970,00

0,00

25,60

100,00

11.600,00

2.970,00

2.970,00

0,00

25,60

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ressaltamos que na ocasião da elaboração do PTA 2017 EQUIVOCADAMENTE previmos número de focos de 50 (cinquenta) focos
enquanto que de fato a unidade de medida ideal é percentual, com produto final de 100% dos focos de tuberculose bovina. Sendo assim
foi feito uma previsão de atendimento de 50% dos focos, contudo foram atendidos 17 de 18 focos de tuberculose bovina no Estado, com
percentual de 94%. Para chegar a 94% houve atendimento concomitante com outras atividades o que possibilitou a redução dos custos. O
recurso não utilizado foi remanejado para atendimento de outras atividades do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve o atendimento a focos de tuberculose de forma concomitante com outras atividades o que possibilitou a redução dos custos.

Alcance do Objetivo Específico:
Para o próximo PTA pretende-se alterar a meta física para 100% dos focos atendidos pois como a prevalência de tuberculose no rebanho
bovino é extremamente baixa, torna-se obrigatório o atendimento de 100% dos focos. Sendo assim como no exercício de 2017, foram
atendidos 18 dos 17 focos foi alcançado a meta de 94% das propriedades foco atendida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para o próximo PTA pretende-se alterar meta física para 100% das propriedades foco de tuberculose atendida.

Ação:

2412-Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme
bovina

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Controlar a raiva dos herbívoros e prevenir as encefalopatias espongiformes bovina.
Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade
Ernani Machado de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10.835,00
Total:

10.835,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1.200,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10.835,00

902,92

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
902,92

Análise da Meta Física:
Com a instituição do formulário de vigilância veterinária (F.V.V.) o qual permite o registro de atividades para todos os programas sanitários,
houve um grande incremento dos registros de todas as visitas realizadas em propriedades rurais, pois, passou-se a registrar num sistema
informatizados que nos permite registrar as informações e obter relatórios semanal ou mensalmente, permitindo assim, um melhor controle
da execução das atividades.
Outro fato, é que instituímos visitas às propriedades onde foram realizadas coletas de tronco encefálicos de bovinos abatidos em
frigoríficos. Com esta nova tarefa sendo executada, aumentamos muito a vigilância em alimentos para ruminantes e as ações de
prevenção da vaca louca (Encefalopatia Espongiforme Bovina).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

87.740,00

10.470,00

10.470,00

0,00

11,93

100,00

662

0,00

213.130,00

143.480,00

0,00

0,00

67,32

87.740,00

223.600,00

153.950,00

0,00

175,46

68,85

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ao realizarmos a programação da execução das atividades para 2017, nos foi informado que teríamos apenas R$ 87.740,00 para a
execução das atividades em 2017.
Posteriormente, com a conquista da prorrogação do convênio e com a possibilidade de utilizar o recurso em 2017, foi disponibilizado
para a execução das atividades do programa R$ 143.480,00 da fonte 662 (convênio MAPA) e mais R$ 10.470,00 remanescente da fonte
240, totalizando R$ 153.950,00. Informamos que as ações foram programadas conforme recurso inicial, mas com o incremento na
disponibilização de recurso, mesmo que este, foi através de convênio, nos possibilitou desenvolver um bom trabalho e por isso o grande
aumento no número de propriedades fiscalizadas.

Capacidade de Execução - COFD:
Em 2017, inicialmente foi disponibilizado um teto orçamentário muito limitado (R$ 87.740,00), sendo a programação realizada com
base no recurso inicial. Em meados de 2017 houve a prorrogação do convênio MAPA (R$213.130,00) sendo este recurso disponibilizado
para utilizá-lo até 31/12/2017. Devido à demora na manutenção dos veículos e devido a disponibilização dos recursos para diversos
programas ao mesmo tempo, houve um aporte muito grande de atividades a serem desenvolvidas num mesmo período, dificultando a
aplicação de todo o recurso.
Com a disponibilização do recurso da fonte 662 (convênio Mapa), foi possível realocar da fonte 240 R$ 77.270,00 para as
atividades administrativas dos PA 2005- Manutenção dos Bens Imóveis , 2007 - Administração dos Serviços Gerais, 2009 - Tecnologia da
Informação .

Alcance do Objetivo Específico:
Com os recursos disponibilizados em 2017, foi possível executar as atividades de cadastro, monitoramento de abrigos de morcegos
hematófagos e controle da população de Desmodus rotundus. A permanência da execução da atividade, permitiu manter o Estado de
Mato Grosso com apenas 46 focos de raiva considerando uma população de 29.725.378 bovinos.
O recurso liberado também foi utilizado nas atividades de vigilância e prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (doença da
vaca louca), onde realizamos fiscalização ativa em 4.390 propriedades rurais, observando se o alimento fornecido a ruminantes não
possuía, proteínas de origem animal. Orientando os produtores sobre o porquê não pode fornecer proteínas de origem animal a
ruminantes. Com isto mantemos o Estado de Mato Grosso sem casos da Doênça da Vaca Louca, permitindo assim, o comercio de carne
para diversos países, atingindo assim o objetivo específico da prevenção e controle da doença.

Outros aspectos relevantes:
O FESA - MT (Fundo Emergencial de Saúde Animal), tem realizado a compra de materiais para realizarmos as atividade de cadastro,
monitoramento de Abrigos de morcegos e as capturas de Desmodus rotundus, transmissores da raiva dos herbívoros. O sucesso na
execução da atividade, também foi graças ao material adquirido pelo FESA ¿ MT.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Manutenção da frota nos meses de Dezembro a Fevereiro, pois, neste intervalo de tempo, a maioria dos servidores estão de férias ou
licença premio, período este onde o INDEA tem a menor demanda de atividade.

Ação:

2414-Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Reduzir o risco de introdução e disseminação de doenças no Estado.
Boiada e veículo fiscalizados
Unidade
Emmanuelle Rosa Mutzenberg

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

106.701,00
Total:

451

106.701,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

90.000,00

Meta Física Ação Realizada

90.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

106.701,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

118,56

118,56

Análise da Meta Física:
A metas física prevista na ação foi superada graças aos recursos recebidos via convênio do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento que possibilitou não somente a manutenção dos postos fixos de fiscalização e barreiras sanitárias, mas principalmente a
implementação de maior numero de barreiras volantes. Vale ressaltar que as fiscalizações realizadas em barreiras sanitárias em divisa
internacional ocorreram até setembro de 2017, uma vez que a partir desta data esta fiscalização foi substituída pela realização de
vigilância veterinária em propriedades rurais localizadas na região de fronteira, sem contudo afetar, neste momento, a realização da meta
prevista. Diante deste fato, prevemos para 2018 um menor numero de fiscalização de veículos e boiadas, devido esta mudança de
estratégia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

322.222,00

321.542,00

321.542,00

0,00

99,79

100,00

262

0,00

1.947.420,00

1.744.540,00

0,00

0,00

89,58

662

0,00

41.803,00

41.670,00

0,00

0,00

99,68

322.222,00

2.310.765,00

2.107.752,00

0,00

654,13

91,21

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta é uma ação que requer grande volume de recursos para manutenção de postos fiscais, barreiras sanitárias e implementação de
fiscalizações volantes. Com os recursos disponibilizados pela SEPLAN sob forma de teto orçamentário para efetuarmos o planejamento
das ações é impossível alocar nesta ação todos os recursos necessários, uma vez que o teto oferecido ao órgão é insuficiente sequer para
arcar com as despesas obrigatórias e essenciais, obrigando-nos a planejar nesta ação apenas o máximo dos recursos disponibilizados.
Contudo, esta ação é de grande relevância para Defesa Sanitária Animal e diante disto, temos recebido sistematicamente transferência de
recursos via convênio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que nos dá a condição para cumprirmos e até superarmos a
meta prevista.
O que vemos na análise acima ocorre sistematicamente pelo motivo já explicado, ou seja, por insuficiência de teto orçamentário,
acabamos sempre por prever um recurso insuficiente para realizar a meta exigida para a atividade, logo ficamos na dependência de
recursos federais para cumprir nossa missão, e quando isso ocorre, sob forma de convênio, acabamos sempre executando um orçamento
muito superior ao previsto, deixando a falsa ideia de que não soubemos planejar.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados via convênio MAPA/INDEA MT foram liberados dentro do cronograma previsto e permitiram a boa execução
das ações previstas, sendo que quase a totalidade dos recursos disponibilizados foram executados nas despesas previstas da ação sem
gerar nenhum contratempo a realização da atividade.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que não houve introdução e nenhuma grave disseminação de doenças no Estado, graças ao trabalho de vigilância realizado
nesta ação, podemos afirmar que o objetivo específico foi plenamente alcançado. As doenças que ocorreram no decorrer do ano
aparentemente não foram decorrentes a falhas na fiscalização do trânsito.

Outros aspectos relevantes:
Esta ação não seria adequadamente realizada sem os recursos recebidos do MAPA, logo, este convênio foi fundamental para execução
da atividade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O Estado de Mato Grosso deve encontrar uma forma de viabilizar recursos suficientes para o adequado planejamento da ação.

Ação:

2415-Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Reduzir o risco de disseminação de doenças em eventos pecuários.
Evento atendido
452

Estado de Mato Grosso
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fernanda Rezek Carani

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.039,00
Total:

1.039,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.200,00

Meta Física Ação Realizada

1.200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.039,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

86,58

86,58

Análise da Meta Física:
a quantidade de eventos agropecuários realizados foi menor que o previsto porque a ação depende de uma solicitação do promotor do
evento em realizar, porém 100% dos eventos solicitados foram atendidos pelo Indea.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

19.876,12

19.696,12

19.696,12

0,00

99,09

100,00

19.876,12

19.696,12

19.696,12

0,00

99,09

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
diante dos resultados atingidos a capacidade de planejamento orçamentário pelo órgão para executar a ação foi exata, tendo todo o
recurso previsto utilizado.

Capacidade de Execução - COFD:
como o valor previsto na dotação inicial para realização da ação foi sendo liberado de acordo com o cronograma financeiro, não houve
contigenciado, não houve necessidade de suplementação, não houve imprevistos, sendo ele suficiente e eficiente para a execução da
ação.

Alcance do Objetivo Específico:
o objeto específico da ação foi alcançado com êxito, tendo o resultado da meta física alcançado com eficiência, mesmo ele sendo flutante
pelo fato de depender de uma vontade da alguém em realizar evento agropecuário, os recursos que foram previstos foram empenhados
contribuiram para que o objeto do programa fosse alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2417-Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Orientar os produtores rurais acerca da importância dos manejos sanitários na manutenção da sanidade
Objetivo Específico:
animal e saúde humana.
Produto:
Evento realizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Beatriz Barbosa

453

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

548,00
Total:

548,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
1.791,00

Meta Física Ação Realizada

1.791,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

548,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

30,60

30,60

Análise da Meta Física:
Foi programado a realização de um numero recomendado de eventos educativos para o ano, embora os recursos fossem reduzidos para
tal, porém com a introdução dos recursos de convênio INDEA/MAPA , o problema dos recursos foram sanados, entretanto, com o volume
de metas a serem cumpridas de várias ações definidas no convênio reduziu a disponibilidade de pessoal para realização dos eventos
educativos, uma vez que a equipe de execução nos municípios é a mesma para atender a defesa animal e vegetal envolvida, fato que
impactou no atingimento da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

8.955,00

1.350,00

1.350,00

0,00

15,08

100,00

262

0,00

3.600,00

900,00

0,00

0,00

25,00

662

0,00

13.680,00

1.080,00

0,00

0,00

7,89

8.955,00

18.630,00

3.330,00

0,00

37,19

17,87

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido ao baixo teto orçamentário que o órgão recebeu da SEPLAN, foi lançado nesta ação uma dotação bem inferior a necessária e
apesar da suplementação recebida via convênio INDEA/MAPA que solucionou a parte orçamentária e financeira,porém, não foi possível
realizar todos os eventos previstos devido a insuficiência de pessoal disponível no período de realização, fato que impossibilitou a melhor
execução da atividade e das despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
Como já foi dito na análise anterior, embora os recursos recebidos via convênio INDEA/MAPA tenham solucionado o problema
orçamentário e financeiro, tivemos dificuldade para realizar os eventos previstos devido a falta de mão de obra disponível no período de
realização, em função das inúmeras ações envolvidas no convênio para serem realizadas pela mesma equipe e no mesmo período, logo,
não conseguimos realizar todos os eventos previstos, o que deixou prejudicada a execução da totalidade do orçamento disponível.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante das dificuldades já relatadas, podemos considerar a partir dos resultados que o objetivo desta ação foi parcialmente atendido neste
exercício, e poderia ser melhor se os recursos estivessem disponíveis durante todo exercício ou pelo menos nas ocasiões de menor fluxo
de atividades técnicas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Seria importante que os recursos estivessem disponíveis na ocasião programada e mais recomendada para realização das ações, para
evitar as situações aqui relatadas.

Ação:

2418-Capacitação em defesa sanitária animal

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Qualificar os técnicos oficiais e privados em ações na área de defesa sanitária animal.
Curso realizado
454

Estado de Mato Grosso
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Beatriz Barbosa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

7,00
Total:

7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

7,00

Meta Física Ação Realizada

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Graças ao apoio dos recursos recebidos de convênio foi possível realizar todos os cursos previstos com a qualidade desejada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

50.610,00

2.100,00

2.100,00

0,00

4,15

100,00

662

0,00

166.145,62

95.910,00

0,00

0,00

57,73

50.610,00

168.245,62

98.010,00

0,00

193,66

58,25

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi programado a realização de 07 capacitações para o ano, embora os recursos não fossem suficientes para tal, devido a insuficiência do
teto orçamentário liberado pela SEPLAN para despesas discricionárias, porém com a introdução dos recursos de convênio , o problema
dos orçamentário e financeiro foi solucionado, e acabamos executando uma despesa maior do que prevista inicialmente.

Capacidade de Execução - COFD:
Como já foi dito na análise anterior, os recursos recebidos via convênio solucionaram o problema orçamentário e financeiro para execução
da meta programada ,inclusive com folga de recursos, sendo assim realizamos os cursos programados com um volume menor de recursos
do que os previstos nos convênios, o que acabou gerando a avaliação apresentada. Ressaltamos ainda que a dotação da fonte 240 foi
quase totalmente remanejada para atender as despesas Contratuais das atividades 2005, 2007 e 2009 , bem como para pagamento da
dívida com PASEP.

Alcance do Objetivo Específico:
Com a introdução dos recursos necessários através convênio, foi possível atingir o objetivo especifico desta ação, realizando a
capacitação e atualização dos profissionais envolvidos na atividade de defesa sanitária animal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2419-Realização de análises laboratoriais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Obter respostas seguras as suspeitas clinicas para atividade de defesa sanitária animal.
Análise laboratorial realizada
Unidade
Joao Marcelo Brandini Nespoli

455

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

287,00
Total:

287,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

300,00

Meta Física Ação Realizada

300,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

287,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

95,67

95,67

Análise da Meta Física:
A meta física obteve êxito no planejamento, pois conseguimos atingir 95,67% do previsto, com a realização de 287 análises laboratoriais,
com o intuito de diagnóstico de doenças de importância na saúde pública e veterinária, principalmente diagnóstico de raiva animal para os
órgãos de defesa ,Universidades e as vigilâncias sanitárias do Estado e municípios, além das clinicas particulares.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

25.069,16

8.841,00

8.841,00

0,00

35,27

100,00

25.069,16

8.841,00

8.841,00

0,00

35,27

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Como o teto orçamentário disponibilizado na elaboração do PTA foi insuficiente para atender as demandas básicas da instituição, sendo
necessário o remanejamento do orçamento disponível para que não pare o empenho de contratos essenciais. O recurso anulado desta
ação foi disponibilizado para o cumprimento dos contratos existentes, ficando as atividades técnicas do laboratório para execução através
dos recurso da iniciativa privada através do fundo emergencial de sanidade animal -FESA e associações de produtores , que estão dando
aporte de recursos para a execução desta ação, logo, apesar do quadro acima apresentar apenas as despesas executadas pelo Estado,
existe uma parte delas que foram custeadas diretamente pela iniciativa privada, assim, na realidade as despesas reais da ação foram até
superiores ao orçado inicial na fonte 240, e a avaliação do previsão estaria de fato na casa do bom para o ótimo, se fosse levado em
consideração os recursos dispendidos pelos parceiros.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora o recurso disponibilizado na fonte 240 pós crédito adicional fosse insuficiente para boa execução desta ação, a saída dos
recursos não comprometeram a realização das análises laboratoriais em função da participação dos parceiros da iniciativa privada com o
fornecimento de materiais e insumos necessários para realização dos diagnósticos. Assim foi possível cumprir com as ações a serem
realizadas aparentemente com apenas os recursos disponíveis na fonte 240.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar de toda articulação necessária para conseguirmos realizar adequadamente as ações , podemos dizer que esta ação cumpriu com
o seu papel de suporte á defesa sanitária animal, visto que todas as demandas que chegaram até ao laboratório foram atendidas em
tempo hábil.

Outros aspectos relevantes:
Sem o apoio da iniciativa privada não teríamos conseguido executar todas as ações previstas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Seria recomendado que os recursos aportados na ação não fossem remanejados para outros fins , mesmo que de despesas essenciais,
pois a dependência sistemática da iniciativa privada prejudica a independência do Estado no cumprimento do seu papel.

Ação:

2421-Cadastramento de estabelecimentos pecuários

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Manter atualizado o cadastro geolocalizado das propriedades rurais do Estado.
Propriedade com geolocalização cadastrada
456

Estado de Mato Grosso
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ana Beatriz Barbosa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

48.415,00
Total:

48.415,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

65.000,00

Meta Física Ação Realizada

65.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

48.415,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

74,48

74,48

Análise da Meta Física:
Foi programado a atualização cadastral de 65.000 estabelecimentos rurais para o ano, embora os recursos fossem reduzidos para tal,
porém com a introdução dos recursos de convênio INDEA/MAPA , o problema dos recursos foram sanados, entretanto, com o volume de
metas a serem cumpridas de várias ações definidas no convênio reduziu a disponibilidade de pessoal para realização das atualizações
cadastrais, uma vez que a equipe de execução nos municípios é a mesma para atender a defesa animal e vegetal envolvida, fato que
impactou negativamente no atingimento da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

23.736,00

4.230,00

4.230,00

0,00

17,82

100,00

662

0,00

118.950,00

71.410,00

0,00

0,00

60,03

23.736,00

123.180,00

75.640,00

0,00

318,67

61,41

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido ao baixo teto orçamentário que o órgão recebeu da SEPLAN, foi lançada nesta ação uma dotação bem inferior à necessária e
apesar da suplementação recebida via convênio INDEA/MAPA que solucionou a parte orçamentária e financeira, contudo, não foi possível
realizar todas as atualizações cadastrais previstas devido à insuficiência de pessoal disponível no período de realização, fato que
impossibilitou a melhor execução da atividade e das despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
Como já foi dito na análise anterior, embora os recursos recebidos via convênio INDEA/MAPA tenham solucionado o problema
orçamentário e financeiro, tivemos dificuldade para realizar as atualizações cadastrais previstas devido a falta de mão de obra disponível
no período de realização, em função das inúmeras ações envolvidas no convênio para serem realizadas pela mesma equipe e no mesmo
período, logo, não conseguimos atingir o numero previsto de atualizações, o que deixou também prejudicada a execução da totalidade do
orçamento disponível.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante dos fatos já relatados, podemos considerar a partir dos resultados que o objetivo desta ação foi parcialmente atendido neste ano,
uma vez que poderia ser melhor ,se os recursos estivessem disponíveis durante todo exercício ou pelo menos nas ocasiões de menor
fluxo de outras atividades técnicas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2959-Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.
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Produto:
Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Daniella do Nascimento Schettino

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4.171,00
Total:

4.171,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4.200,00

Meta Física Ação Realizada

4.200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4.171,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

99,31

99,31

Análise da Meta Física:
A meta física foi atingida com o atendimento de 4171 propriedades rurais vistoriadas (99,31%). A ação foi executada de forma exemplar,
com a vigilância veterinária realizada nos suínos dessas propriedades a fim de se manter a certeza da não circulação do vírus da PSC em
Mato Grosso. Foram vistoriados 369.139 suínos ao longo do ano e nenhuma notificação de enfermidade foi fundamentada, ou seja,
atingimos o objetivo da ação planejada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

32.640,00

5.700,00

5.700,00

0,00

17,46

100,00

32.640,00

5.700,00

5.700,00

0,00

17,46

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores da dotação inicial da LOA foram remanejados para atender as demandas básicas do INDEA, mas mesmo assim conseguimos
atingir nossa meta pois foram disponibilizados recursos da iniciativa privada através de convênio com o FESA (Fundo Emergencial de
Sanidade Animal) e Termos de parcerias realizados com o FSDS (Fundo de Sanidade e desenvolvimento da suinocultura mato-grossense)
que deram aporte financeiro para a realização das atividades.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos que foram liberados na dotação final foram todos empenhados. A ação foi executada com os recursos próprios (fonte Estado)
que estavam disponíveis, e o restante necessário para atingir o cumprimento da ação foi proporcionada com recursos financeiros do
FESA.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base em todos os indicadores, o objetivo específico da ação foi atendido, que é realizar a prevenção, controle e erradicação das
doenças dos suídeos, através das ações de vigilância veterinária realizadas fomos capazes de manter o Mato Grosso sem casos de Peste
Suína Clássica. Garantindo assim o status sanitário de livre dessa enfermidade, reconhecido pela Organização Mundial de Sanidade
Animal (OIE), conquistado em 2016.

Outros aspectos relevantes:
As atividades de vigilância veterinária em propriedades com suínos no Estado é realizada por médicos veterinários oficiais do INDEA, que
possuem metas de vigilância mensais, para poder ao final do ano, atingir a meta anual planejada para a ação. Assim, mesmo com
contingenciamento de recursos, foi possível atingir a meta com sucesso devido ao apoio da iniciativa privada, que através de parcerias
proporciona a continuidade das atividades a serem executadas e que garantam a vigilância contra as doenças dos suínos, principalmente
a Peste Suína Clássica, que pode impor vários embargos comerciais aos suinocultores do Estado, afetando assim a Economia de Mato
Grosso.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2960-Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves

Programa de Governo:
Exercício:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.
Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica
Unidade
Maristela Brito Vicente

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.959,00
Total:

1.959,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2.500,00

Meta Física Ação Realizada

2.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.959,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

78,36

78,36

Análise da Meta Física:
Foram previstos nessa ação um número de atendimentos à propriedades que representam 30 % de propriedades com aves por município
no Estado. Com as dificuldades no repasse financeiro da dotação da fonte 240 conseguimos atender uma pequena parte com esses
recursos no momento que tínhamos a disponibilidade de corpo técnico para realizar as ações no município. Com o recebimento dos
recursos do Convênio MAPA- INDEA resolvemos o problema financeiro, porém restou-nos pouco tempo e profissionais para concretizar
todas as metas previstas, inclusive dessa ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

21.324,24

12.840,00

12.840,00

0,00

60,21

100,00

262

0,00

25.200,00

15.660,00

0,00

0,00

62,14

662

0,00

11.485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.324,24

49.525,00

28.500,00

0,00

133,65

57,55

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Na ocasião da elaboração da lei orçamentária anual - LOA não foi possível prever o volume de recursos necessários para atender as
necessidades durante todo o exercício, visto que o teto orçamentário oferecido ao INDEA-MT era insuficiente para atender todas as
demandas, porém com a assinatura do Convênio com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA foi possível ampliar a
dotação orçamentária deste projeto atividade buscando a concretização da meta exigida e prevista para o ano.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora após o Convênio com o MAPA obtermos recursos necessários para execução da meta planejada, devido as várias ações de
defesa sanitária animal a serem desencadeadas pelo convênio assinado MAPA-INDEA, com a mesma equipe técnica nos vários
municípios do Estado, faltou estrutura operacional suficiente para cumprir todas as metas estabelecidas dentro do prazo de vigência.
Portanto, apesar de contarmos com o recurso disponível para cumprir e até superar a meta prevista, esta acabou não sendo atingida.
Havendo a necessidade de conclui-la em 2018 com os recursos remanescentes do convênio.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que todos os focos notificados foram atendidos e a maioria dos atendimentos previstos realizados, podemos concluir que
objetivo da ação foi atingido.

Outros aspectos relevantes:
A assinatura do Convênio MAPA-INDEA foi fundamental para garantir os recursos necessários à execução das ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

4369-Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

216-Defesa Sanitária Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Certificar propriedades rurais para exportação de produtos de origem animal aos mercados que exijam
Objetivo Específico:
rastreabilidade.
Produto:
Auditoria realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Aruaque Lotufo Ferraz de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

84,00
Total:

84,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

46,00

Meta Física Ação Realizada

46,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

84,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

182,61

182,61

Análise da Meta Física:
Foram previstas um numero mínimo de auditorias para o ano, porém, ao decorrer do mesmo foi observado uma grande demanda de
solicitação de auditorias de adesão ao SISBOV por parte dos produtores, fato que incrementou o numero de auditorias realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

14.953,80

5.220,00

5.220,00

0,00

34,91

100,00

14.953,80

5.220,00

5.220,00

0,00

34,91

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Se não houvesse a anulação de parte dos recursos previstos para esta ação, teríamos executado uma despesa mais próxima da dotação
inicial, porém, com a redução dos recursos da atividade, tivemos que contar com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) que arcou diretamente com os custos de diárias de deslocamento dos técnicos para realizar as auditorias.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora tenhamos executado todos os recursos disponíveis na ação, a anulação de parte dos recursos da dotação inicial somente não
prejudicou a atividade graças ao apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que arcou diretamente com os custos de
diárias e deslocamento dos técnicos para realizar as auditorias. A Anulação de recursos ocorreu para atender á despesas contratuais
ligadas às atividades administrativas, principalmente ao PA 2005, 2007 e 2009.

Alcance do Objetivo Específico:
Todas as demandas no sentido da realização de auditorias para certificação SISBOV/ERAS foram atendidas, graças apoio do MAPA, fato
que permitiu que atingíssemos o objetivo especifico desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Finalístico
Baixa qualidade sanitária dos produtos de origem animal consumidos no Estado
Garantir a qualidade higiênico sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em
estabelecimentos registrados, por meio de sua certificação para consumo humano.

Público Alvo:

Empresários do agronegócio e consumidores de POA, empreendedores ligados à agroind. familiar e pqno
porte

Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Fernanda da Silva Rocco

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

0,71

4,96

0,00

31/12/2017

Anual

Unidade

44,00

47,00

37,00

31/12/2017

Anual

Tonelada

61.000,00

64.000,00

110.829.270,0
0

31/12/2017

Anual

Índice

0,25

0,40

0,90

31/12/2017

Percentual de Municípios adesos ao sistema SUSAF
Fonte: CISPOA/INDEA&#8208;MT
Estabelecimentos registrados no SISE
Fonte: INDEA/MT
Volume de produtos de origem animal inspecionados
Fonte: INDEA
Índice de conformidade de produtos de origem animal
inspecionados
Fonte: INDEA/MT

Análise de Indicadores do Programa:
Apesar da quantidade de estabelecimentos permanecer inalterada em relação ao ano de 2016, houve cancelamentos e registros novos no
decorrer do ano de 2017. Algumas indústrias incrementaram sua produção, devido à ampliações em suas estruturas, sendo capazes de
produzir mais que anteriormente. Assim como, suas estruturas melhoraram, elevando o nível das avaliações em relatórios de auditoria e,
consequentemente, as análises laboratoriais também se refletiram satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

311.871,96

108.670,00

108.310,00

0,00

34,73

99,67

311.871,96

108.670,00

108.310,00

0,00

34,73

99,67

Execução:
O orçamento destinado ao INDEA e, especificamente, ao Programa 217, para 2017, foi aquém do necessário para executar as atividades
indispensáveis para alcançar seu objetivo.
Durante o ano de 2017, além do orçamento insuficiente, os recursos financeiros foram retidos e apenas liberados mês a mês, conforme
prioridade da instituição e por fim da área técnica (executora dos programas). Ainda sofremos anulação de recursos para pagamento de
contas da área meio (administrativa), ainda por insuficiência de recursos financeiros da instituição.
Desta forma, os valores empenhados foram inferiores à dotação inicial, transparecendo um planejamento deficiente. Todavia, como os
valores disponibilizados foram empenhados, a execução COFD refletiu eficiência.

Resultados:
O Programa como um todo não teve evolução na garantia da qualidade higiênico sanitária dos produtos de origem animal fabricados por
estabelecimentos registrados junto ao SISE, mantendo-se inalterado com tendência à regressão, devido à impossibilidade de execução
das atividades imprescindíveis para tal, por motivo de anulação do pouco recurso financeiro que foi destinado ao INDEA de forma geral.
Como resultado, o programa não foi eficiente, pois não utilizou os recursos necessários para atingir as metas planejadas conforme PTA
2017; Não foi eficaz, pois não atingiu os resultados esperados conforme o planejamento e foi pouco efetivo, pois houve uma precária
manutenção do mínimo necessário para prosseguimento do serviço.
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Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
2422-Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem
animal

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de
Objetivo Específico:
origem. animal (carne bovina, suína, de aves e de pescado, leite, mel, ovos) e seus derivados para o consumo
humano
Produto:
Estabelecimento fiscalizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fernanda da Silva Rocco

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

37,00
Total:

37,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

40,00

Meta Física Ação Realizada

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

37,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

92,50

92,50

Análise da Meta Física:
O registro de estabelecimentos junto ao SISE depende do interesse dos empresários, levando-se em consideração o momento econômico
e o âmbito de comercialização. No ano de 2017, houve algumas suspensões de registros por desinteresse dos empresários, mas também,
houve alguns registros, equilibrando a quantidade final de estabelecimentos registrados

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

90.276,00

31.920,00

31.560,00

0,00

34,96

98,87

90.276,00

31.920,00

31.560,00

0,00

34,96

98,87

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor da dotação inicial já não era o suficiente para a realização de todas as fiscalizações necessárias em estabelecimentos registrados
e pleiteantes ao registro, havendo, contudo, corte deste orçamento, dificultando ainda mais as atividades da coordenadoria. Outrossim, o
orçamento foi liberado mês a mês, contratos foram interrompidos (passagens terrestres e combustível), tudo isso impedindo o atendimento
de todas as indústrias registradas, conforme o planejado no PTA. Ou seja, o valor empenhado não foi suficiente para atender o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
Devido ao fato da liberação financeira ter sido regulada mensalmente, não houve tempo hábil para executar todas as atividades
planejadas, mas os recursos foram utilizados conforme sua liberação, fato este que levou a um desempenho de COFD ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação não pode ser mensurado devido ao não atendimento integral das atividades planejadas para 2017, mas
entende-se que as indústrias busquem a melhoria no processamento dos produtos de origem animal e através das análises laboratoriais,
podemos concluir que não houve grandes prejuízos aos consumidores pelo não atendimento ao planejado no PTA. Conclui-se, pois
subentende-se a responsabilidade das indústrias, mas quanto à fiscalização não há certeza, pois esta foi incompleta.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2426-Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no
território mato-grossense

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Coibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense
Veículo fiscalizado
Unidade
Karen da Costa Rocha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5.992,00
Total:

5.992,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4.000,00

Meta Física Ação Realizada

4.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5.992,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

149,80

149,80

Análise da Meta Física:
A atividade de fiscalização de trânsito é subjetiva, depende, principalmente, do momento econômico, portanto, a estimativa de veículos a
serem fiscalizados varia de acordo com a atividade de comercialização dos produtos fabricados dentro e fora do Estado. Neste ano de
2017, tivemos um incremento com a manutenção de cinco postos fixos e barreiras volantes, excedendo a estimativa planejada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

89.860,00

74.320,00

74.320,00

0,00

82,71

100,00

89.860,00

74.320,00

74.320,00

0,00

82,71

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar da meta ter ficado acima do planejado, os recursos financeiros para manutenção do cinco postos fixos é igual, variando apenas os
recursos necessários para realização das barreiras volantes, as quais aconteceram de acordo com o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
A fiscalização de trânsito é uma atividade comum a toda área técnica do INDEA, sendo aportado, também, por recursos de convênio, que
manteve a atividade mesmo nos momentos que houve liberação mensal dos recursos, não prejudicando-a. Neste caso, especificamente,
todo recurso disponível ao programa 217, foi empenhado, traduzindo em um desempenho ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado, uma vez que houve uma fiscalização rotineira dos veículos transportadores de produtos de origem
animal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2427-Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Orientar aos produtores e consumidores a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de
Objetivo Específico:
origem animal
Produto:
Reunião realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Danielle Malheiros de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme o planejado, por esforço conjunto com os profissionais do campo, lotados nas ULE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

11.670,00

270,00

270,00

0,00

2,31

100,00

11.670,00

270,00

270,00

0,00

2,31

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Todos os recursos do INDEA foram retidos e liberados mensalmente de acordo com a necessidade prioritária de cada setor. Muitas das
reuniões realizadas para Educação Sanitária se deram pela procura dos interessados no local de trabalho dos profissionais Médicos
Veterinários, traduzindo em um desempenho altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Mesmo com a anulação dos recursos desta ação, o que estava disponível, foi empenhado para deslocamento de profissionais para
execução da atividade. Por isso uma execução de COFD ótima.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar de todos os problemas financeiros, o objetivo foi alcançado de acordo com o planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2428-Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
2017
Atividade
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Unidade Responsável:

17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Oferecer condições aos técnicos para desenvolver as atividades de inspeção e fiscalização de produtos de
Objetivo Específico:
origem animal
Produto:
Capacitação realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Karen da Costa Rocha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A quantidade de profissionais treinados não foi a planejada, mas a meta física se refere ao número de eventos, tendo sido alcançada em
sua íntegra.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

31.400,00

2.160,00

2.160,00

0,00

6,88

100,00

31.400,00

2.160,00

2.160,00

0,00

6,88

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido à anulação dos recursos destinados a esta Ação, não foi possível realizar um treinamento para diversos profissionais, como
planejado, ficando limitado à participação de duas profissionais.

Capacidade de Execução - COFD:
Mesmo com a anulação, todo recurso disponível nesta Ação foi empenhado, traduzindo uma execução ótima para COFD.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado parcialmente, pois o planejamento era treinamento de 20 (vinte) profissionais e o recurso liberado foi para apenas
2 (dois). Apesar da meta física ter sido alcançada, não foi alcançado, da mesma forma, o objetivo inicial para o ano de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3173-Implantação de Laboratório Oficial de Análises

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
2017
Projeto
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Garantir informação e credibilidade às análises laboratoriais fiscais
Laboratório implantado
Percentual
Karen da Costa Rocha
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Meta física altamente deficiente, pois não houve liberação orçamentária e financeira para a execução desta ação, impedindo o
cumprimento do planejado, uma vez que todo o recurso estava aportado na fonte 100, sendo anulado este recurso de acordo com o
Decreto nº 2572/17.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

76.389,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.389,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Avaliação Altamente Deficiente devido à não liberação orçamentário-financeira para execução desta ação, impedindo o cumprimento do
planejado para 2017. A crise financeira anunciada pelo Estado, limitou a utilização dos recursos financeiros, dando-se ênfase à atividades
de maior importância e as quais não gerariam investimentos, visando apenas a manutenção das atividades essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:
Avaliação Altamente Deficiente devido à não liberação orçamentário-financeira para execução desta ação, impedindo o cumprimento do
planejado para 2017. A crise financeira anunciada pelo Estado, limitou a utilização dos recursos financeiros, dando-se ênfase à atividades
de maior importância e as quais não gerariam investimentos, visando apenas a manutenção das atividades essenciais.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivos Específicos não foram alcançados devido à não liberação orçamentário-financeira para execução desta ação, impedindo o
cumprimento do planejado para 2017. A crise financeira anunciada pelo Estado, limitou a utilização dos recursos financeiros, dando-se
ênfase à atividades de maior importância e as quais não gerariam investimentos, visando apenas a manutenção das atividades essenciais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3174-Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e
de Estabelecimentos Pequeno Porte

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
2017
Projeto
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Promover a equivalência dos serviços de inspeção municipais com o serviço estadual
Município adeso
Unidade
Carine Baggio Cavalcante
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

7,00

Meta Física Ação Realizada

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Esta Ação foi bloqueada no âmbito orçamentário e financeiro, não havendo possibilidade de ser executada. Ademais, não houve
implantação do programa, devido à falta de regulamentação da legislação, não havendo demanda, inclusive.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

12.276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta Ação foi bloqueada no âmbito orçamentário e financeiro, não havendo possibilidade de ser executada.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta Ação foi bloqueada no âmbito orçamentário e financeiro, não havendo possibilidade de ser executada.

Alcance do Objetivo Específico:
Devido ao bloqueio da Ação, os objetivos não foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
384-Mato Grosso Empreendedor
Finalístico
Nível insuficiente de empreendedorismo associado ao setor produtivo
Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção
econômica
Empreendedores do Estado de Mato Grosso
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Carlos Avalone Junior

INDICADORES
Descrição
Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no
Estado

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

2,00

12,00

13,08

23/02/2018

Anual

Percentual

25,00

10,00

54,41

23/02/2018

Fonte: JUCEMAT/SEMPE
Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas
no Estado (meta negativa)
Fonte: SEDEC/Sec Adj de Empreend e Investimento

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado apresentou seu pior desempenho desde o início da
série histórica (2010), chegando a 54,41%. Atribuímos esse número a uma piora do cenário econômico em nível nacional, sendo que
pouco poderia ser feito pelo Estado de MT para melhorar seu desempenho.
O indicador Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado apresentou melhoras, 13,08% diante de -12,43% em
2016, embora não suficiente para fazer frente ao indicador anterior, ou seja, abriu-se muitas empresas mas fechou-se muitas também.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

101

1.100.000,00

13.751,35

10.802,50

8,55

0,98

78,60

240

1.012.420,06

458.625,82

388.000,00

0,00

38,32

84,60

262

1.163.300,00

331.267,66

324.185,65

0,00

27,87

97,86

3.275.720,06

803.644,83

722.988,15

8,55

22,07

89,96

Total

Execução:
O desempenho da unidade ficou aquem daquilo que se esperava inicialmente. Os recursos solicitados eram suficiente porém não foram
disponibilizados devido a priorizações estratégicas do Governo.
Dentro daquilo que fora disponibilizado de recursos utilizou-se quase a totalidade (89,96%) e disponibilizados nos prazos previstos.
Não ouveram bloqueios ou contingenciamentos significativos após a dotação final, não comprometendo a execução por esses motivos
específicos.
Quanto aos recursos humanos e demais (não financeiros) não houve necessidade de suplementação.
O objetivo foi alcançado somente de forma parcial, na Ação desempenhada pela junta comercial tivemos um bom desempenho quanto a
meta física (80%) porém com pouco reflexo no desempenho final dos indicadores. A atuação da unidade na fomentação do
empreendedorismo atuou no sentido de minimizar os efeitos da crise de mercado, que está aquem das ações deste programa.

Resultados:
Embora a participação da unidade possa ter contribuído para se alcançar o objetivo do programa, entendemos que esta tenha sido mais
no sentido de minimizar as perdas provocadas pelo cenário econômico nacional. Um reflexo positivo foi a recuperação no número de
abertura de empresas no estado que reverteu uma sequência negativa que vinha desde 2014 e chegou a 13,08% positivos em 2017.
Houve mudança na gestão do Programa mas sem afetar as equipes responsáveis pela execução, preservando a linha de atuação adotada
anteriormente.
Entendemos que o programa atendeu as expectativas da diretriz de Promover o desenvolvimento econômico do Estado, porém a forte
influência do mercado nacional minimizou os efeitos positivos.
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Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
2137-Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato
Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

384-Mato Grosso Empreendedor
2017
Atividade
17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Melhorar continuamente o atendimento ao usuário, conferindo celeridade e excelência no registro mercantil do
Objetivo Específico:
Estado de Mato Grosso
Produto:
Usuário atendido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Gercimira Ramos Moreira Rezende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física foi realizada com eficiência e os produtos entregues foram adequados, atendendo desta forma, as expectativas geradas
para este exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.012.420,06

458.625,82

388.000,00

0,00

38,32

84,60

1.012.420,06

458.625,82

388.000,00

0,00

38,32

84,60

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que desde o início todas as ações desta Autarquia sofreram redução, e mesmo com o a edição do Decreto nº 282 de
28/11/2017, que remanejou
recursos para remuneração de pessoal ativo do estado e encargos sociais, foi possível manter a ação planejada no PTA de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o contingenciamento efetuado e o deslocamento dos recursos orçamentários disponíveis. Considerando ainda a edição do
Decreto nº 1.258 / 2017, o qual estabeleceu medida de redução e de controle das despesas, ainda assim, foi possível executar parte das
tarefas assumidas na ação mantida no PTA -2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
384-Mato Grosso Empreendedor
Finalístico
Nível insuficiente de empreendedorismo associado ao setor produtivo
Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção
econômica
Empreendedores do Estado de Mato Grosso
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Carlos Avalone Junior

INDICADORES
Descrição
Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no
Estado

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

2,00

12,00

13,08

23/02/2018

Anual

Percentual

25,00

10,00

54,41

23/02/2018

Fonte: JUCEMAT/SEMPE
Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas
no Estado (meta negativa)
Fonte: SEDEC/Sec Adj de Empreend e Investimento

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado apresentou seu pior desempenho desde o início da
série histórica (2010), chegando a 54,41%. Atribuímos esse número a uma piora do cenário econômico em nível nacional, sendo que
pouco poderia ser feito pelo Estado de MT para melhorar seu desempenho.
O indicador Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado apresentou melhoras, 13,08% diante de -12,43% em
2016, embora não suficiente para fazer frente ao indicador anterior, ou seja, abriu-se muitas empresas mas fechou-se muitas também.

Execução:
O desempenho da unidade ficou aquem daquilo que se esperava inicialmente. Os recursos solicitados eram suficiente porém não foram
disponibilizados devido a priorizações estratégicas do Governo.
Dentro daquilo que fora disponibilizado de recursos utilizou-se quase a totalidade (89,96%) e disponibilizados nos prazos previstos.
Não ouveram bloqueios ou contingenciamentos significativos após a dotação final, não comprometendo a execução por esses motivos
específicos.
Quanto aos recursos humanos e demais (não financeiros) não houve necessidade de suplementação.
O objetivo foi alcançado somente de forma parcial, na Ação desempenhada pela junta comercial tivemos um bom desempenho quanto a
meta física (80%) porém com pouco reflexo no desempenho final dos indicadores. A atuação da unidade na fomentação do
empreendedorismo atuou no sentido de minimizar os efeitos da crise de mercado, que está aquem das ações deste programa.

Resultados:
Embora a participação da unidade possa ter contribuído para se alcançar o objetivo do programa, entendemos que esta tenha sido mais
no sentido de minimizar as perdas provocadas pelo cenário econômico nacional. Um reflexo positivo foi a recuperação no número de
abertura de empresas no estado que reverteu uma sequência negativa que vinha desde 2014 e chegou a 13,08% positivos em 2017.
Houve mudança na gestão do Programa mas sem afetar as equipes responsáveis pela execução, preservando a linha de atuação adotada
anteriormente.
Entendemos que o programa atendeu as expectativas da diretriz de Promover o desenvolvimento econômico do Estado, porém a forte
influência do mercado nacional minimizou os efeitos positivos.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2130-Execução da Metrologia Legal no Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

384-Mato Grosso Empreendedor
2017
Atividade
17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Aumentar o número de produtos fiscalizados no Estado
Produto fiscalizado
Unidade
Marcio Lara Pinto Toledo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

281.820,00

Meta Física Ação Realizada

99,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,04

101,01

Análise da Meta Física:
A unidade gestora conseguiu realizar somente 0,04% da meta prevista devido as dificuldades orçamentarias que causou impacto na sua
realização como: anulação de parte do orçamento previsto para essa ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

262

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.163.300,00

331.267,66

324.185,65

0,00

27,87

97,86

1.163.300,00

331.267,66

324.185,65

0,00

27,87

97,86

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade efetuou corretamente a fixação da despesa na LOA para esta ação, porém seu desempenho foi altamente deficiente devido a
não realização de mais fiscalizações de instrumentos, que fora ocasionada pela anulação de grande parte do orçamento previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício foi necessário fazer crédito adicional. A unidade gestora teve que rever seu planejamento e cronograma de execução,
considerando a anulação de grande parte do orçamento dificultando assim a realização da ação. A eficiência na ação ocorrera devido ao
esforço das equipes de fiscalização que se desdobraram para atingir as metas previstas.

Alcance do Objetivo Específico:
A anulação orçamentária, junto com pessoal reduzido diminuíram a capacidade de atingir o objetivo específico da ação. Fora prejudicado o
número de instrumentos fiscalizados/verificados, logo diminuíram arrecadação. Sendo assim foi possível executar 0,04% da meta física
prevista estabelecida para o período. Consequentemente foi reduzida a contribuição da ação para o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
384-Mato Grosso Empreendedor
Finalístico
Nível insuficiente de empreendedorismo associado ao setor produtivo
Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção
econômica
Empreendedores do Estado de Mato Grosso
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Carlos Avalone Junior

INDICADORES
Descrição
Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no
Estado

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

2,00

12,00

13,08

23/02/2018

Anual

Percentual

25,00

10,00

54,41

23/02/2018

Fonte: JUCEMAT/SEMPE
Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas
no Estado (meta negativa)
Fonte: SEDEC/Sec Adj de Empreend e Investimento

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado apresentou seu pior desempenho desde o início da
série histórica (2010), chegando a 54,41%. Atribuímos esse número a uma piora do cenário econômico em nível nacional, sendo que
pouco poderia ser feito pelo Estado de MT para melhorar seu desempenho.
O indicador Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado apresentou melhoras, 13,08% diante de -12,43% em
2016, embora não suficiente para fazer frente ao indicador anterior, ou seja, abriu-se muitas empresas mas fechou-se muitas também.

Execução:
O desempenho da unidade ficou aquem daquilo que se esperava inicialmente. Os recursos solicitados eram suficiente porém não foram
disponibilizados devido a priorizações estratégicas do Governo.
Dentro daquilo que fora disponibilizado de recursos utilizou-se quase a totalidade (89,96%) e disponibilizados nos prazos previstos.
Não ouveram bloqueios ou contingenciamentos significativos após a dotação final, não comprometendo a execução por esses motivos
específicos.
Quanto aos recursos humanos e demais (não financeiros) não houve necessidade de suplementação.
O objetivo foi alcançado somente de forma parcial, na Ação desempenhada pela junta comercial tivemos um bom desempenho quanto a
meta física (80%) porém com pouco reflexo no desempenho final dos indicadores. A atuação da unidade na fomentação do
empreendedorismo atuou no sentido de minimizar os efeitos da crise de mercado, que está aquem das ações deste programa.

Resultados:
Embora a participação da unidade possa ter contribuído para se alcançar o objetivo do programa, entendemos que esta tenha sido mais
no sentido de minimizar as perdas provocadas pelo cenário econômico nacional. Um reflexo positivo foi a recuperação no número de
abertura de empresas no estado que reverteu uma sequência negativa que vinha desde 2014 e chegou a 13,08% positivos em 2017.
Houve mudança na gestão do Programa mas sem afetar as equipes responsáveis pela execução, preservando a linha de atuação adotada
anteriormente.
Entendemos que o programa atendeu as expectativas da diretriz de Promover o desenvolvimento econômico do Estado, porém a forte
influência do mercado nacional minimizou os efeitos positivos.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2134-Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

384-Mato Grosso Empreendedor
2017
Atividade
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Apoiar institucionale financeiramente os APL's existentes e os novos a serem criados.
Empresa beneficiada
Unidade
Leopoldo Rodrigues de Mendonça

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível atingir a meta planejada devido a fatores externos, por se tratar de várias instituições envolvidas
e os segmentos avaliados para serem identificados e certificados como Arranjos Produtivos Locais dependiam de informações
dos vários municípios das regiões o que não foi possível devido a problemas de logística, além de falta de recursos financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

200.000,00

1.620,00

1.620,00

0,00

0,81

100,00

200.000,00

1.620,00

1.620,00

0,00

0,81

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foi realizado devido a utilização do valor orçado ter sido remanejado por decisão política para outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação não foi realizada em detrimento de outras ações prioritárias, além de problemas de
logística, utilizando-se o pouco recurso disponível na íntegra.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo específico não foi alcançado devido ao remanejamento do orçamento previsto para a ação e problemas de logística.
Por não ter sido alcançado o objetivo não houve contribuição ao programa.

Outros aspectos relevantes:
Para a identificação e certificação dos Arranjos Produtivos Locais é necessário a participação de todos os segmentos
da cadeia produtiva, envolvimento de várias instituições e municípios , o que demanda recursos e logística, que foram os
maiores problemas para alcançar o resultado esperado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para a identificação e certificação dos Arranjos Produtivos Locais é necessário a participação de todos os segmentos
da cadeia produtiva, envolvimento de várias instituições e municípios, necessitando, portanto, de recursos financeiros
para movimentação no Estado, participação e promoção de reuniões e seminários sobre Arranjos Produtivos Locais.
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Ação:

3134-Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

384-Mato Grosso Empreendedor
2017
Projeto
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Reestruturar e implantar os Centros de Atendimento ao Empresário no Estado de Mato Grosso.
CAE ampliado
Unidade
Sebastião Francisco de Moraes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

66,00

Meta Física Ação Realizada

66,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

12,12

12,12

Análise da Meta Física:
Não. Não houve aquisição de novos kits de móveis e equipamentos para atender aos centros de Atendimento Empresarial em 2017, tendo
sido inaugurados 08 Centros de Atendimento Empresarial,- CAEs com móveis e equipamentos adquiridos de anos anteriores.
Em relação a meta ajustada, não houve alteração.
Foram inaugurados 08 Centros de Atendimento Empresarial - CAE, nos municípios de : Alto garças, Juara, Dom Aquino, Juscimeira,
Várzea Grande, Querência, Alto Araguaia e Lucas do Rio Verde.
Foram adequados, os kits entregues de móveis e equipamentos estavam de acordo com o programa do CAE.
Os produtos entregues nas regiões foram adequados conforme análise da unidade.
Não foram necessários produtos além dos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

900.000,00

12.131,35

9.182,50

8,55

1,02

75,75

900.000,00

12.131,35

9.182,50

8,55

1,02

75,75

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor orçado inicial era suficiente, porém o orçamento de 2017 foi alterado priorizando-se outras ações, impossibilitando a execuação da
ação.
Do valor disponibilizado utializou-se a sua totalidade, sendo este insuficiente pois abaixo do previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
O orçamento de 2017 foi alterado por decisão política, priorizando outras ações, dificultando a execuação da ação.
Considerando o valor disponibilizado, foram liberados conforme previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi atendido parcialmente , tendo sido implantados 08 Centros de Atendimento Empresarial nos municípios dos 66 previstos,
com aquisições do ano anterior, sendo, nesses casos, alcançados os objetivos específicos da ação.

Outros aspectos relevantes:
Em alguns municípios, parceiros na ação, houve demora em cumprir sua parte na reestruturação dos espaços físicos, dificultando a
execução da açaão.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem recomendações adicionais.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
385-Desenvolve Mato Grosso
Finalístico
Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos
Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas
do Estado
Produtores e empreendedores
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Carlos Avalone Junior

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Participação dos produtos industrializados nas exportações do
Estado

Anual

Percentual

7,00

18,00

4,03

19/02/2018

Anual

Percentual

85,00

65,00

88,86

19/02/2018

Fonte: MDIC
Concentração dos principais produtos agropecuários
exportados
Fonte: MDIC

Análise de Indicadores do Programa:
Quanto ao indicador de Concentração dos principais produtos agropecuários exportados, esperava-se uma queda ao longo do programa e
que não aconteceu. Na comparação entre os dois últimos anos houve uma queda de 6%, mas o número final ainda está muito abaixo das
expectativas.
Quanto ao indicador da Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado, houve uma pequena melhora na apuração
dos dois últimos índices, mas também ficou aquém do previsto para o ano.
A atividade econômica sofre influência direta da demanda internacional e da decisão dos ofertantes, sendo assim o Estado é apenas
coadjuvante neste cenário, mas precisa ainda intensificar suas políticas na área.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.633.506,52

1.771.414,23

1.753.084,73

0,00

107,32

98,97

101

24.117.533,42

9.700.760,70

7.244.521,96

1.463.675,42

30,04

87,95

108

802.646,94

802.646,94

0,00

802.646,94

0,00

0,00

109

7.853.923,11

7.853.923,11

688.316,72

5.961.918,04

8,76

36,38

161

0,00

487.499,99

0,00

0,00

0,00

0,00

208

5.265,19

5.265,19

0,00

5.265,19

0,00

0,00

243

4.920.000,00

643.015,65

643.015,65

0,00

13,07

100,00

301
Total

0,00

6.179.977,54

5.330.297,42

0,00

0,00

86,25

39.332.875,18

27.444.503,35

15.659.236,48

8.233.505,59

39,81

81,51

Execução:
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A execução ficou abaixo do esperado, parte dos valores planejados inicialmente foram contingenciados para atender outras demandas
prioritárias do governo.
Mesmo após as alterações que reduziram o orçado inicial, a orientação geral fora no sentido de se economizar devido às constantes
dificuldades de caixa do governo e tomou-se uma postura mais cauteloso para não comprometer o financeiro, culminando numa baixa
execução orçamentária.
Os recursos financeiros utilizados foram aquém do esperado, porém os comprometidos foram liberados conforme o cronograma das
ações.
Os bloqueios e contingências impactaram para o alcance dos objetivos, algumas tarefas precisaram ser suspensas e priorizadas as de
maior impacto para não prejudicar o objetivo final.
Não houve falta de não financeiros que causasse impacto direto no desempenho das ações.
Este programa tem como objetivo Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primario e secundário, diversificando as cadeias
produtivas do Estado, neste sentido o conjunto de entregas, embora abaixo do esperado, contribuíram para que o objetivo fosse
alcançado, mesmo que abaixo daquilo que se previu inicialmente. Este tipo de programa é bastante afetado pelo cenário econômico e o
Estado de Mato Grosso tem pouco gerenciamento sobre suas variáveis. Avaliamos que as entregas contribuíram para que o cenário
estadual tenha ficado positivo quando comparado aos demais entes da federação.

Resultados:
O programa contribuiu para desenvolver o ambiente de negócios conforme esperado, porém muito abaixo daquilo que se esperava. A
situação inicial verificada piorou no decorrer do programa mas acreditamos ser uma decorrência de acomodações da economia mundial e
também nacional. Houve mudança da Gestão do programa porém grande parte da equipe foi mantida de forma a não afetar o andamento
das ações.
Este programa está ligado à diretriz Promover o desenvolvimento econômico do Estado e consideramos que atendeu abaixo do esperado
na ótica dos indicadores, porém as atividades desenvolvidas contribuiram para que a economia do Estado tivesse um desempenho melhor
quando comparada aos demais estados.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Algumas ações foram prejudicadas por problemas técnicos relatados pelas equipes, neste aspecto há que se rever processos e
procedimentos adotados em busca de maior agilidade na execução.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2142-Promoção do desenvolvimento de distritos industriais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Promover o desenvolvimento de novos distritos industrias e incrementar os existentes
Indústria diversificada
Percentual
Adina Muniz de Souza Martins

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
A unidade atingiu parcialmente o seu planejamento inicial.
Foram realizadas as visitas técnicas aos municípios de Cuiabá e Cáceres para a implantação e desenvolvimento do Distrito Industrial.
A construção do Corpo de Bombeiro está em fase de tramite administrativo porém não será necessário a execução orçamentária da
SEDEC.
Sim, os produtos foram adequados pois contribuirão para a entrega da ação em cada região.
Não houve necessidade de outros recursos para execução da ação, somente os previstos inicialmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.197.506,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

12.000,00

1.530,00

1.530,00

0,00

12,75

100,00

802.646,94

802.646,94

0,00

802.646,94

0,00

0,00

2.012.153,45

804.176,94

1.530,00

802.646,94

0,08

100,00

108

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade realizou o planejamento orçamentário compatível para a ação, sendo utilizado os recursos financeiros para as diárias da equipe.
Devido a decisão estratégica da unidade, foram priorizadas tarefas onde os recursos eram basicamente viagens e diárias já que boa parte
dos recursos não foram disponibilizados ou mesmo contingenciados, desta forma foi possível alcançar os objetivos mesmo com poucos
recursos.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve a necessidade de créditos adicionais ou a existência de contigenciamento. Os recursos foram liberados de acordo com os
tramites administrativos enfrentados na Secretaria.
O recurso disponível para a Construção do Corpo de Bombeiro retornou da SESP para a SEDEC, por meio da Nota de Destaque, uma vez
que a ação foi encaminhada para a competência de outra Secretaria e Ministério Público.
Os recursos financeiros foram liberados conforme a previsto no cronograma financeiro.
Não houve comprometimento com os restos a pagar.
Não houveram fatos imprevistos que dificultaram o desempenho da ação.
Houve eficiência pois, como parte dos recursos foram contingenciados, a unidade encontrou alternativas menos onerosas para alcançar os
resultados.

Alcance do Objetivo Específico:
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As realizações de visitas técnicas em Cuiabá e Cáceres foram executadas com sucesso, promovendo a implantação e desenvolvimento do
Distritos Industriais.
Apesar dos recursos não terem sido disponibilizados conforme previsto inicialmente, a unidade utilizou-se de meios alternativos que
contribuiram para se alcançar o objetivo previsto, não impactando assim o resultado final.
Esta ação é fundamental para o programa, pois, os Distritos Industriais representam o setor secundário da economia, objeto do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2145-Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de
políticas públicas
Mapeamento realizado

Objetivo Específico:
Produto:

Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Joaquim Jurandir Pratt Moreno

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

1,00

1,00

Análise da Meta Física:
Parte do orçamento desta superintendência foi Contingenciado, e parte foi utilizado com a finalidade da execução do Projeto Argila para
atender a região Centro Sul do Estado, onde foram entregue 7 etapas do projeto em 2017, e previsto 5 etapas em 2018 encerrando o seu
cronograma em maio.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

109

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.274.723,92

3.274.723,92

443.802,92

2.056.987,17

13,55

36,44

3.274.723,92

3.274.723,92

443.802,92

2.056.987,17

13,55

36,44

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não, o alcançado ficou abaixo do planejado, pois a dotação inicial foi contingenciada dificultando a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
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Não houve créditos adicionais.
Embora ocorreu o contingenciamento, não foi esse o motivo da não realização da totalidade da ação.
Os recurso disponiveis foram liberados conforme o cronograma.
Não houve comprometimento com restos a pagar.
Tramites burocraticos dificultaram o desempenho da ação, em relação as emissões de certidões para realização de convênios com o
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Não, foram necessarios a utilização parcial dos recursos da dotação orçamentaria.

Alcance do Objetivo Específico:
O objeto alcançado foi alcançado parcialmente
O projeto Caracterização de Argila para Indústria Cerâmica da Região Centro Sul de Mato Grosso , no qual foi entregue 7 etapas no ano
de 2017 e as demais etapas num total de 12, serão entregas até o final de maio de 2018, por motivo de mudança no cronograma.
Os demais projeto não foram entregues por motivo de tramites burocráticos que dificultaram a assinatura dos convênios com a CPRM.
Esta ação contribui com o conhecimento do potencial da matéria prima do Estado, atraindo industrias para o desenvolvimento do setor
primário e secundário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3164-Estruturação da sede da SEDEC

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Projeto
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
Unidade estruturada
Percentual
Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando a instabilidade econômica e financeira do Estado e as várias anulações e remanejamentos ao longo ano, a ação foi
realizada de forma satisfatória.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

136.000,01

118.188,58

108.665,21

0,00

79,90

91,94

101

12.000,00

8.634,90

8.634,90

0,00

71,96

100,00

148.000,01

126.823,48

117.300,11

0,00

79,26

92,49

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando os valores das dotações inicial e final em suas respectivas fontes, o conjunto de anulações e suplementações,bem como o
valor empenhado, o planejamento orçamentário e financeiro da ação foi realizado de acordo com a realidade da Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando os valores das dotações inicial e final em suas respectivas fontes, o conjunto de anulações e suplementações,bem como o
valor empenhado, a execução orçamentária e financeira da ação foi realizado de acordo com a realidade da Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, bem como as dificuldades financeiras e orçamentárias
passadas durante o ano pelo governo do Estado, o objetivo específico da ação foi alcançado com nível satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3168-Ampliação da exploração do potencial energético do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Projeto
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ampliar o potencial energético do Estado com a expansão dos recursos de origem hidrelétrica (novos
Objetivo Específico:
empreendimentos) e com o aproveitamento de outras fontes de energia tipo, biomassa, biogás, solar, etc
Produto:
Potencial energético ampliado
Unidade de Medida:
kilowatt
Responsável pela Ação: Teomar Estevao Magri

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3.001.257,00
Total:

3.001.257,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

3.001.257,00

Meta Física Ação Realizada

3.001.257,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3.001.257,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A unidade cumpriu parcialmente as ações previstas na LOA.
A ação: Elaboração do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso anos 2010 a 2014 foi concluída em junho 2017, com a entrega do
objeto (100 exemplares do livro e 200 CD's) e a realização do Workshop com palestras referente ao tema.
As capacitações dos profissionais da equipe da Coordenadoria de Energia ocorreram somente nos cursos e seminários que não envolvia o
despendo financeiro do Estado.
As ações: Elaboração do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso (anos 2015, 2016 e 2017) e a elaboração da Matriz Energética do
Estado de Mato Grosso para os próximos 20 anos já foram iniciadas e estão em fase de tramitação administrativa (andamentos internos da
Secretaria).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
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Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.511.003,82

1.511.003,82

100.000,00

1.002.674,05

6,62

19,67

1.511.003,82

1.511.003,82

100.000,00

1.002.674,05

6,62

19,67
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A elaboração do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso de 2010 a 2014 foi concluída com exito em 06/2017, sendo entregue os
100 exemplares impressos e CD's.
A ação de contratação de entidade especializada para elaboração do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso (anos de 2015,2016
e 2017) e elaboração da Matriz Energética do Estado de Mato Grosso para os proximos 20 anos já foram iniciadas e estão seguindo os
tramites administrativos da secretaria

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos foram parcialmente liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto, as dificuldades enfrentadas se deram por
motivos reais: fechamento e abertura de orçamento durante o ano.
Os recursos foram comprometidos por restos a pagar e foram executados de acordo com o cronograma orçamentário do projeto, não
impactando nos resultados da ação.
Não houveram fatos não previstos que dificultaram o desempenho da ação.
A Unidade necessitou do recurso orçamentário e financeiro.
Nas ações que foram executadas os valores inicialmente previstos foram reduzidos por negociação antes da celebração dos contratos
garantindo uma economia de recurso.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi parcialmente alcançado, uma vez que foi finalizado a elaboração do Balanço Energético do Estado de Mato Grosso (anos
2010 as 2014), instrumento fundamental para o planejamento energético do Estado de Mato Grosso.
No que diz respeito a Matriz Energética do Estado de Mato Grosso para os próximos 20 anos e Balanço Energético do Estado de Mato
Grosso (anos 2015, 2016 e 207). os tramites administrativos para a execução da ação já estão em andamento e não foram finalizadas este
ano, justamente por ter sido realizado várias reuniões ajustando os melhores termos e valores para a contratação, e aguardando os
tramites administrativos internos da Secretaria.
A articulação com as entidades representativas, apesar de não ocorrer execução orçamentaria, são realizadas com a participação efetiva
nas reuniões do CONCEL, Comitê Gestor Estadual do Programa Luz para Todos, entre outros.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
385-Desenvolve Mato Grosso
Finalístico
Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos
Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas
do Estado
Produtores e empreendedores
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Carlos Avalone Junior

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Participação dos produtos industrializados nas exportações do
Estado

Anual

Percentual

7,00

18,00

4,03

19/02/2018

Anual

Percentual

85,00

65,00

88,86

19/02/2018

Fonte: MDIC
Concentração dos principais produtos agropecuários
exportados
Fonte: MDIC

Análise de Indicadores do Programa:
Quanto ao indicador de Concentração dos principais produtos agropecuários exportados, esperava-se uma queda ao longo do programa e
que não aconteceu. Na comparação entre os dois últimos anos houve uma queda de 6%, mas o número final ainda está muito abaixo das
expectativas.
Quanto ao indicador da Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado, houve uma pequena melhora na apuração
dos dois últimos índices, mas também ficou aquém do previsto para o ano.
A atividade econômica sofre influência direta da demanda internacional e da decisão dos ofertantes, sendo assim o Estado é apenas
coadjuvante neste cenário, mas precisa ainda intensificar suas políticas na área.

Execução:
A execução ficou abaixo do esperado, parte dos valores planejados inicialmente foram contingenciados para atender outras demandas
prioritárias do governo.
Mesmo após as alterações que reduziram o orçado inicial, a orientação geral fora no sentido de se economizar devido às constantes
dificuldades de caixa do governo e tomou-se uma postura mais cauteloso para não comprometer o financeiro, culminando numa baixa
execução orçamentária.
Os recursos financeiros utilizados foram aquém do esperado, porém os comprometidos foram liberados conforme o cronograma das
ações.
Os bloqueios e contingências impactaram para o alcance dos objetivos, algumas tarefas precisaram ser suspensas e priorizadas as de
maior impacto para não prejudicar o objetivo final.
Não houve falta de não financeiros que causasse impacto direto no desempenho das ações.
Este programa tem como objetivo Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primario e secundário, diversificando as cadeias
produtivas do Estado, neste sentido o conjunto de entregas, embora abaixo do esperado, contribuíram para que o objetivo fosse
alcançado, mesmo que abaixo daquilo que se previu inicialmente. Este tipo de programa é bastante afetado pelo cenário econômico e o
Estado de Mato Grosso tem pouco gerenciamento sobre suas variáveis. Avaliamos que as entregas contribuíram para que o cenário
estadual tenha ficado positivo quando comparado aos demais entes da federação.

Resultados:
O programa contribuiu para desenvolver o ambiente de negócios conforme esperado, porém muito abaixo daquilo que se esperava. A
situação inicial verificada piorou no decorrer do programa mas acreditamos ser uma decorrência de acomodações da economia mundial e
também nacional. Houve mudança da Gestão do programa porém grande parte da equipe foi mantida de forma a não afetar o andamento
das ações.
Este programa está ligado à diretriz Promover o desenvolvimento econômico do Estado e consideramos que atendeu abaixo do esperado
na ótica dos indicadores, porém as atividades desenvolvidas contribuiram para que a economia do Estado tivesse um desempenho melhor
quando comparada aos demais estados.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Algumas ações foram prejudicadas por problemas técnicos relatados pelas equipes, neste aspecto há que se rever processos e
procedimentos adotados em busca de maior agilidade na execução.

Outros produtos entregues:
486
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Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2139-Cooperação técnica das atividades mínero-ambientais no Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Atividade
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Subsidiar tecnicamente as prefeituras, cooperativas e pequenos empreendedores do setor mineral do Estado.
Demandas atendidas
Unidade
Dennis Marcelo Souza Coutinho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

70,00

Meta Física Ação Realizada

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

1,43

1,43

Análise da Meta Física:
Produto entregue da ação foi atendimento a 01 Cooperativa de garimpeiros, atingindo 110 garimpeiros e pequenos mineradores. Foi
adequado o atendimento da demanda que foi atendida . Quantidade inferior de atendimento devido ao contingenciamento sofrido na ação.
O Planejamento das ações é realizado de acordo com a previsão orçamentária prevista, e as necessidades para desenvolvimento da ação
foram incluídas em seu planejamento.
Com a não disponibilização financeira, só foi possível desenvolvimento de ações inerentes ao escritório regional de Peixoto de Azevedo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

109

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

468.320,10

468.320,10

3.530,00

464.371,15

0,75

89,39

468.320,10

468.320,10

3.530,00

464.371,15

0,75

89,39

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento da ação é realizado de acordo com a previsão orçamentária da LOA.
Contudo, devido ao contingenciamento ocorrido, não foi possível a realização de todas as atividades previstas, mas houveram atividades
mantidas, mesmo que de forma improvisada, pela equipe do escritório de Peixoto de Azevedo.

Capacidade de Execução - COFD:
Mesmo com o contingenciamento foi possível a realização parcial da meta desta ação, em virtude das ações terem sido realizados
diretamente pelos técnicos lotados no escritório regional de Peixoto de Azevedo.
O trabalho não pode ter a abrangência, nem alcançar plenamente os resultados almejados, devido a descontinuidade de recursos,
sobretudo de custeio para pagamento de analises químicas, contratação de serviços especializados, e diárias para implementar as etapas
de campo. Desta forma ficou relativamente comprometida a execução das atividades inerentes a estudos de caso, as de pesquisa aplicada
e as avaliações econômicas.
Não houve considerável disponibilização dos recursos financeiros para a ação; o valor foi contingenciado.

Alcance do Objetivo Específico:
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Atingiu-se, mesmo que em menor quantidade, ao objetivo da ação atrás de atendimento 01 Cooperativa de garimpeiros, atingindo 110
garimpeiros e pequenos mineradores. O que colabora com o objetivo do programa quando colaborada com a diversificação da cadeia
produtiva e gerando emprego e renda.
Outras atividades desenvolvidas :
Programa PROMINERAÇÃO em parceria com a SEDEC, Programa Investe Mineração em parceria com a SEDEC, Workshop tecnologia
Georeferenciamento, Lixiviação em pilhas de rejeito no norte do Estado, Projeto Gold Clean, no município de Cuiabá; Projeto de
Pesquisa sobre o Potencial Mineral no Estado, firmado entre a FAPEMAT X UFMT X METAMAT, Projeto de Pesquisa sobre cadastro
Técnico da Mineração firmado entre a FAPEMAT X METAMAT; Assessoria Técnica à COOPERPONTE (Cooperativa de Garimpeiros de
Pontes e Lacerda), em Pontes e Lacerda; Assessoria Técnica à COOPERPONTE (Cooperativa de Garimpeiros de Pontes e Lacerda), no
município de Vila Bela da Santíssima Trindade; Assinatura dos Termos de Parceria com as Cooperativas do Norte do Estado :
COOGAVEPE (Peixoto de Azevedo), COOPERALTA (Alta Floresta) e COONIPAS (APIACÁS), para o desenvolvimento de pesquisa,
melhoramento tecnológico e modelagem de negócios tripartites, METAMAT/Cooperativas/Investidores Nacionais e Internacionais.

Outros aspectos relevantes:
Alavancar os pequenos e médios negócios da mineração, permitindo a diversificação das bases econômicas regionais, a verticalização da
produção e a geração de emprego e renda.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3135-Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Projeto
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Subsidiar a diversificação, ampliação e verticalização do setor mineral.
Informação ampliada
Percentual
Marcos Vinicius Paes de Barros

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

40,00

20,00

Análise da Meta Física:
O Planejamento das ações é realizado de acordo com a previsão orçamentária da LOA.
Com a não disponibilização financeira esta ação vem sendo executada com limitações, porém com efetiva contribuição e parceria com
Universidades : UNICAMP, UFMT, UNB, UERJ e UNESP.
Foram realizadas inúmeras atividades e trabalhos de campo em parceria com professores pesquisadores e alunos de graduação e pósgraduação vinculados as seguintes instituições de ensino (UNICAMP, UFMT, UNB, UERJ e UNESP).
Resultaram das atividades desenvolvidas 08 trabalhos de mestrado e 06 levantamentos geofísicos terrestres (IP e Mag); Mapeamento de
detalhe de depósito pegmatítico com quartzo róseo e turmalina; Relatório de Províncias alcalinas do Estado, no município de Alta Floresta;
Reconhecimento e amostragem em áreas com potencia para a ocorrência de opala de fogo, e amostragem do depósito de ametista, no
município de Aripuanã; Mapeamento de detalhe de depósito pegmatítico com quartzo róseo e turmalina, no município de Aripuanã;
Prospecto Alto Paraguai; Mapeamento geológico e avalização das ocorrências de turmalina já conhecidas no entorno da Vila Nova União
Grande, no município de Juína; Reforma de maquinários e equipamentos do Núcleo de Artesanato Mineral da METAMAT, para
qualificação de pessoal em artesanato, em cursos com duração de 05 (cinco) meses, formando 24 artesãos e lapidários; Mapeamento
geológico e avalização das ocorrências de turmalina já conhecidas no entorno da Vila Nova União Grande; Reconhecimento e amostragem
em áreas com potencia para a ocorrência de opala de fogo, e amostragem do depósito de ametista, no município de Vila Nova União.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado
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Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
100

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

100,00

109

2.599.875,27

2.599.875,27

140.983,80

2.437.885,67

5,42

87,03

208

5.265,19

5.265,19

0,00

5.265,19

0,00

0,00

2.605.140,46

2.630.140,46

165.983,80

2.443.150,86

6,37

88,77

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação tem seu planejamento de acordo com a previsão orçamentária para o exercício.
Devido ao contingenciamento sofrido, a não disponibilização financeira, não foi possível a realização de todas as atividades planejadas
para atingir a meta prevista, contudo, com a parceira de Universidades como a UNICAMP, UFMT, UNB, UERJ e UNESP, conseguimos
desenvolver a ação, mesmo que com limitações.
A dotação planejada, se disponibilizada como prevista, teria atendido para execução das atividades previstas.

Capacidade de Execução - COFD:
O Planejamento é feito de acordo com a disponibilidade orçamentária prevista, mas devido à indisponibilidade financeira, em tempo hábil,
não foi possível a execução das ações como previstas.
Foi necessário a suplementação no valor de R$ 25.000,00, na fonte 100, para que fosse possível a realização de curso de capacitação
profissional de lapidação de pedras coradas, já que não havia disponibilidade financeira na fonte 109, como planejado.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo da ação é atingido, uma vez que com a ampliação das informações geológicas, através das atividades desenvolvidas por esta
ação, subsidia a ampliação, diversificação e verticalização do setor mineral no Estado, o que diversifica a cadeia produtiva do Estado e
amplia o ambiente de negócios.

Outros aspectos relevantes:
Possibilitar ao erário a geração de informações geológicas confiáveis sobre o seu potencial mineral, permitindo cada vez mais atrair o
interesse de pesquisadores e investidores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Continuar buscando parcerias com instituições públicas e privadas, através de Convênios e outros instrumentos nos sentido de viabilizar
investimentos e respostas rápidas as demandas do Setor.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
385-Desenvolve Mato Grosso
Finalístico
Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos
Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas
do Estado
Produtores e empreendedores
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Carlos Avalone Junior

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Participação dos produtos industrializados nas exportações do
Estado

Anual

Percentual

7,00

18,00

4,03

19/02/2018

Anual

Percentual

85,00

65,00

88,86

19/02/2018

Fonte: MDIC
Concentração dos principais produtos agropecuários
exportados
Fonte: MDIC

Análise de Indicadores do Programa:
Quanto ao indicador de Concentração dos principais produtos agropecuários exportados, esperava-se uma queda ao longo do programa e
que não aconteceu. Na comparação entre os dois últimos anos houve uma queda de 6%, mas o número final ainda está muito abaixo das
expectativas.
Quanto ao indicador da Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado, houve uma pequena melhora na apuração
dos dois últimos índices, mas também ficou aquém do previsto para o ano.
A atividade econômica sofre influência direta da demanda internacional e da decisão dos ofertantes, sendo assim o Estado é apenas
coadjuvante neste cenário, mas precisa ainda intensificar suas políticas na área.

Execução:
A execução ficou abaixo do esperado, parte dos valores planejados inicialmente foram contingenciados para atender outras demandas
prioritárias do governo.
Mesmo após as alterações que reduziram o orçado inicial, a orientação geral fora no sentido de se economizar devido às constantes
dificuldades de caixa do governo e tomou-se uma postura mais cauteloso para não comprometer o financeiro, culminando numa baixa
execução orçamentária.
Os recursos financeiros utilizados foram aquém do esperado, porém os comprometidos foram liberados conforme o cronograma das
ações.
Os bloqueios e contingências impactaram para o alcance dos objetivos, algumas tarefas precisaram ser suspensas e priorizadas as de
maior impacto para não prejudicar o objetivo final.
Não houve falta de não financeiros que causasse impacto direto no desempenho das ações.
Este programa tem como objetivo Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primario e secundário, diversificando as cadeias
produtivas do Estado, neste sentido o conjunto de entregas, embora abaixo do esperado, contribuíram para que o objetivo fosse
alcançado, mesmo que abaixo daquilo que se previu inicialmente. Este tipo de programa é bastante afetado pelo cenário econômico e o
Estado de Mato Grosso tem pouco gerenciamento sobre suas variáveis. Avaliamos que as entregas contribuíram para que o cenário
estadual tenha ficado positivo quando comparado aos demais entes da federação.

Resultados:
O programa contribuiu para desenvolver o ambiente de negócios conforme esperado, porém muito abaixo daquilo que se esperava. A
situação inicial verificada piorou no decorrer do programa mas acreditamos ser uma decorrência de acomodações da economia mundial e
também nacional. Houve mudança da Gestão do programa porém grande parte da equipe foi mantida de forma a não afetar o andamento
das ações.
Este programa está ligado à diretriz Promover o desenvolvimento econômico do Estado e consideramos que atendeu abaixo do esperado
na ótica dos indicadores, porém as atividades desenvolvidas contribuiram para que a economia do Estado tivesse um desempenho melhor
quando comparada aos demais estados.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Algumas ações foram prejudicadas por problemas técnicos relatados pelas equipes, neste aspecto há que se rever processos e
procedimentos adotados em busca de maior agilidade na execução.

Outros produtos entregues:
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Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

4156-Comercialização de gás natural no Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Atividade
17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.
Gás natural comercializado
Metro cúbico
Marci Areias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2.200.000,00

Meta Física Ação Realizada

57.760,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

128.225,65

119.419,52

0,00

0,00

93,13

243

4.920.000,00

643.015,65

643.015,65

0,00

13,07

100,00

4.920.000,00

771.241,30

762.435,17

0,00

15,50

98,86

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
385-Desenvolve Mato Grosso
Finalístico
Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos
Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas
do Estado
Produtores e empreendedores
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Carlos Avalone Junior

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Participação dos produtos industrializados nas exportações do
Estado

Anual

Percentual

7,00

18,00

4,03

19/02/2018

Anual

Percentual

85,00

65,00

88,86

19/02/2018

Fonte: MDIC
Concentração dos principais produtos agropecuários
exportados
Fonte: MDIC

Análise de Indicadores do Programa:
Quanto ao indicador de Concentração dos principais produtos agropecuários exportados, esperava-se uma queda ao longo do programa e
que não aconteceu. Na comparação entre os dois últimos anos houve uma queda de 6%, mas o número final ainda está muito abaixo das
expectativas.
Quanto ao indicador da Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado, houve uma pequena melhora na apuração
dos dois últimos índices, mas também ficou aquém do previsto para o ano.
A atividade econômica sofre influência direta da demanda internacional e da decisão dos ofertantes, sendo assim o Estado é apenas
coadjuvante neste cenário, mas precisa ainda intensificar suas políticas na área.

Execução:
A execução ficou abaixo do esperado, parte dos valores planejados inicialmente foram contingenciados para atender outras demandas
prioritárias do governo.
Mesmo após as alterações que reduziram o orçado inicial, a orientação geral fora no sentido de se economizar devido às constantes
dificuldades de caixa do governo e tomou-se uma postura mais cauteloso para não comprometer o financeiro, culminando numa baixa
execução orçamentária.
Os recursos financeiros utilizados foram aquém do esperado, porém os comprometidos foram liberados conforme o cronograma das
ações.
Os bloqueios e contingências impactaram para o alcance dos objetivos, algumas tarefas precisaram ser suspensas e priorizadas as de
maior impacto para não prejudicar o objetivo final.
Não houve falta de não financeiros que causasse impacto direto no desempenho das ações.
Este programa tem como objetivo Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primario e secundário, diversificando as cadeias
produtivas do Estado, neste sentido o conjunto de entregas, embora abaixo do esperado, contribuíram para que o objetivo fosse
alcançado, mesmo que abaixo daquilo que se previu inicialmente. Este tipo de programa é bastante afetado pelo cenário econômico e o
Estado de Mato Grosso tem pouco gerenciamento sobre suas variáveis. Avaliamos que as entregas contribuíram para que o cenário
estadual tenha ficado positivo quando comparado aos demais entes da federação.

Resultados:
O programa contribuiu para desenvolver o ambiente de negócios conforme esperado, porém muito abaixo daquilo que se esperava. A
situação inicial verificada piorou no decorrer do programa mas acreditamos ser uma decorrência de acomodações da economia mundial e
também nacional. Houve mudança da Gestão do programa porém grande parte da equipe foi mantida de forma a não afetar o andamento
das ações.
Este programa está ligado à diretriz Promover o desenvolvimento econômico do Estado e consideramos que atendeu abaixo do esperado
na ótica dos indicadores, porém as atividades desenvolvidas contribuiram para que a economia do Estado tivesse um desempenho melhor
quando comparada aos demais estados.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Algumas ações foram prejudicadas por problemas técnicos relatados pelas equipes, neste aspecto há que se rever processos e
procedimentos adotados em busca de maior agilidade na execução.

Outros produtos entregues:
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Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2143-Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no
Estado.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Atividade
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Divulgar novas tecnologias agropecuárias.
Feira Implementada
Unidade
Alexandre Possebon da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Secretaria Adjunta de Agricultura teve êxito no planejamento inicial para o cumprimento da meta, realizando 01 (uma) feira expositora de
tecnologia agropecuária, no município de Cuiabá, intitulada "Fórum das Cadeias Produtivas - 2017", apresentando tecnologias da
agricultura e pecuária do Estado de Mato Grosso, sendo considerada adequada para atingir o objetivo da ação, que é divulgar novas
tecnologias agropecuárias, não havendo necessidade de outros recursos não previstos para a realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

300.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

500,00

100,00

101

2.150.000,00

919.014,60

918.744,60

0,00

42,73

99,97

2.450.000,00

2.419.014,60

2.418.744,60

0,00

98,72

99,99

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Secretaria Adjunta de Agricultura realizou a ação utilizando todo o recurso orçamentário e financeiro planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve bloqueio e/ou contingenciamento durante o exercício e os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma
financeiro previsto. A ação foi realizada conforme planejada.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado, com a realização das feiras técnicas que divulgaram as novas tecnologias agropecuárias do
Estado. A Ação contribuiu para o desenvolvimento do setor agropecuário de Mato Grosso, por meio da promoção da Irrigação, Piscicultura
e Adensamento de Cadeias Produtivas Agropecuárias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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2144-Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de
investimentos - INVEST MT

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Atividade
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o
Objetivo Específico:
potencial produtivo do Estado.
Produto:
Evento realizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Eduardo Menezes Mota

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A unidade atingiu parcialmente as ações previstas no LOA.
Foi realizada a promoção do comércio exterior levantando os eventos potenciais, tais como: EXPOCRUZ 2017 (BOLIVIA),
EXPOALIMENTARIA 2017 (PERU).
Foram levantados os dados que auxiliam na elaboração do Plano do Comércio Exterior.
Foi executado o Financiamento da União: Fundo Constitucional Centro-Oeste, realizando visitas pelo interior do Estado de Mato Grosso
promovendo a divulgação do financiamento para empresários e agricultores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.067.002,38

173.629,24

170.662,09

0,00

8,26

98,29

2.067.002,38

173.629,24

170.662,09

0,00

8,26

98,29

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade realizou a previsão orçamentária de acordo com o necessário para as ações previstas, porém todas as ações não foram
realizadas devido a falta de liberação de recurso. No que tange as ações efetuadas, foi necessário buscar meios alternativos para
complementar o aporte financeiro liberado pelo Estado.
Para a divulgação do FCO, o planejamento orçamentário foi adequado para a ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Para a realização da EXPOCRUZ 2017 e EXPOALIMENTARE 2017 foi necessário buscar auxilio financeiro de parceiros para a realização
dos eventos no Exterior.
Os eventos contaram com a participação efetiva dos funcionários do Estado para a divulgação da potencialidades e da produção
matogrossense, além da aproximação cultural, econômica, turística.
A execução orçamentária para o FCO ocorreu conforme planejado, sendo necessário aguardar os tramites administrativos da Secretaria
para a sua liberação.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante das dificuldades enfrentadas, os objetivos específicos foram concluídos com sucesso de acordo com o planejamento inicial, uma
vez que os eventos foram realizados com sucesso agregando valores comerciais, abertura de network para empresas mato-grossenses
que tiveram a possibilidade de explorar o mercado com o apoio do Estado.
O objetivo esperado para o FCO ocorreu com sucesso levando conhecimento para os empresários aumentando significativamente a
procura pelo financiamento nas instituições competentes.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2148-Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Atividade
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.
Indústria diversificada
Percentual
Lucas Barros Honorio Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A unidade atingiu parcialmente a execução do seu Planejamento Inicial (LOA)
A ação de Construção de Zona de Processamento e Exportação no Município de Cáceres já foi iniciada atraves de uma licitação utilizando
recurso financeiro da SEDEC e fiscalizada pela SECID.
As demais ações não foram realizadas em razão do decreto de contigenciamento de despesa, excluindo toda e qualquer contratação de
consultoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

101

12.843.481,08

2.926.783,54

2.900.508,12

26.275,42

22,58

161

0,00

487.499,99

0,00

0,00

0,00

0,00

12.843.481,08

3.414.283,53

2.900.508,12

26.275,42

22,58

85,61

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O recurso foi suficiente para executar as etapas previstas na subação 1. No entanto, as subações não foram realizadas conforme o
esperado devido aos problemas enfrentados com o processo licitatório para contratação da obra. Apesar da supressão do recurso
inicialmente previsto por decisão estratégica do governo, não foi este o motivo que ocasinou os atrasos na execução das subações.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve supreção de recursos para atender outras demandas estratégicas de governo.
Os recursos foram disponibilizados conforme o cronograma.
Houve atraso em medições do início da obra postergando os pagamentos previsto, mas com pouco impacto sobre a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo especifico da Construção da ZPE foi alcançado parcialmente devido aos problemas enfrentados com a redução do orçado inicial
e ainda dificuldades no processo licitatório para contratação da obra.
As obras da construção da ZPE/MT - Cáceres foram iniciadas e o aporte financeiro é realizado pela SEDEC e o
acompanhamento/fiscalização da obra pela SECID.
O fomento ao investimento e operacionalização da ZPE/MT - Cáceres são consequências após término da construção da ZPE/MTCáceres.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3146-Adensamento da industrialização da atividade agropecuária

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Projeto
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Verticalizar a produção agropecuária do Estado.

Produto:
Produto industrializado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Alexandre Possebon da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

21,00
Total:

21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

21,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

84,00

84,00

Análise da Meta Física:
A Ação que teve por objetivo verticalizar a produção agropecuária do Estado foi subdividida em 06 (seis) subações para atingir a meta
física prevista. A Secretaria Adjunta de Agricultura teve êxito no planejamento inicial da meta, porém não conseguiu executar a subação 2
prevista (Implementação das tecnologias do Plano ABC), pois não houve a necessidade da contrapartida do convênio com o MAPA,
tornando os produtos entregues parcialmente adequados. Houve a necessidade de outros recursos financeiros para a realização da
subação 7 (Fomento ao IMAC), para atender o Contrato de Gestão firmado entre o Estado de Mato Grosso, por intermédio da SEDEC com
o IMAC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

658.000,00

1.872.207,78

1.864.477,78

7.400,00

283,36

99,98

658.000,00

1.872.207,78

1.864.477,78

7.400,00

283,36

99,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para a realização da ação, o recurso planejado não foi suficiente para atender a subação 7 (Fomento ao IMAC), necessitando de
suplementação financeira, para atender o Contrato de Gestão firmado entre o Estado de Mato Grosso, por intermédio da SEDEC com o
IMAC.

Capacidade de Execução - COFD:
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Para a realização da ação, houve a necessidade de créditos adicionais financeiros para atender a subação 7 (Fomento ao IMAC), que
foram liberados em tempo para a execução da ação. Houve contingenciamento durante o exercício, porém não dificultou a execução da
ação. Como no planejamento não estava previsto o contrato de gestão para atender a subação 7, os recursos financeiros suplementados
não foram suficientes para cumprir todo o cronograma de desembolso previsto no contrato, dificultando o desempenho da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado parcialmente, pois não foi realizada a subação 2 (Implementação das Tecnologias do Plano
ABC), além disso, os recursos planejados não foram suficientes para atender o Contrato de Gestão da subação 7 (Fomento ao IMAC). . A
Ação contribuiu para o desenvolvimento do setor agropecuário de Mato Grosso por meio do fomento à aquicultura, agricultura irrigada,
triticultura, às linhas de crédito do FCO e ao IMAC.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3163-Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de
Mato Grosso

Programa de Governo:

385-Desenvolve Mato Grosso

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Projeto
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.
Modelo desenvolvido
Percentual
Eustaquio Jose Rodrigues Filho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

15,00
Total:

15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

40,00

Meta Física Ação Realizada

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

15,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

37,50

37,50

Análise da Meta Física:
No total 52 empresas solicitaram financiamentos, no valor de R$ 21.518.477,97. Em razão dos recursos financeiros disponíveis limitados,
das dificuldades encontradas pelas empresas no cumprimento dos requisitos para contratação do crédito, principalmente no tocante as
garantias e da necessidade de redução do teto de financiamento ao valor de R$ 50.000,00, não houve a efetivação da meta estabelecida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

101

6.187.500,00

3.796.980,64

1.377.984,47

1.430.000,00

22,27

58,22

301

0,00

6.179.977,54

5.330.297,42

0,00

0,00

86,25

6.187.500,00

9.976.958,18

6.708.281,89

1.430.000,00

108,42

78,49

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Sim, a unidade obteve desempenho conforme o planejado inicialmente.

Capacidade de Execução - COFD:

500

Estado de Mato Grosso
Houve crédito adicional, porém, ocorreu uma demora considerável na liberação do crédito necessário a execução da ação (liberação de
financiamentos), o que acabou por prejudicar o andamento da disponibilização de crédito as empresas solicitantes.
Não houveram atrasos na liberação dos recursos financeiros.
Surgiu um novo entendimento quanto a utilização do recurso de retorno de financiamentos, de modo que houve uma demora na liberação
de sua utilização, impactando no desempenho da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Houve uma alteração no objetivo específico da ação, no decorrer de sua execução, visto que a instituição de fomento já existia sendo
efetivada alterações em sua estrutura e gestão para o novo modelo pretendido. O objetivo atual está relacionado ao repasse de recursos
para que a atual Desenvolve MT efetue financiamentos a micro e pequenas empresas de diversos setores produtivos. Nesse sentido o
objetivo foi alcançado parcialmente.
O acesso ao crédito através da oferta de financiamento a baixo custo, devido a tarifas subsidiadas propicia o desenvolvimento de novas
oportunidades de negócio no Estado, bem como a possibilidade de geração de novos postos de trabalho e renda.

Outros aspectos relevantes:
No início do ano não havia recurso orçamentário disponível, sendo que a resolução só se deu em 28/07/17, através do crédito adicional do
processo 1475/2017.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não há recomendações a serem feitas.

Ação:

3169-Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

385-Desenvolve Mato Grosso
2017
Projeto
17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.
Modelo Implantado
Percentual
José Juarez Pereira Faria

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

25,00
Total:

25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Sim. Foi cumprida conforme o planejado inicialmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

187.549,96

1.980,00

1.980,00

0,00

1,06

100,00

187.549,96

1.980,00

1.980,00

0,00

1,06

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
As anulações das dotações orçamentárias iniciais não impediram que as ações planejadas fossem realizadas. Isto porque houve um
redimensionamento das mesmas, permitindo que fossem concretizadas.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução dos recursos que permaneceram foram suficientes para os resultados obtidos relativos às metas previstas das ações
planejadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi atingido conforme o planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
Finalístico
Desarticulação intra e inter-regional dos entes públicos na promoção do desenvolvimento dos municípios mato
-grossenses
Indentificar e articular inciativas visando ao desenvolvimento das regiões que compreendem os Consórcios
Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental do Estado de Mato Grosso
Municípios mato-grossenses, órgãos e entidades estaduais
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Antonio Carlos Figueiredo Paz

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

28,40

100,00

1,00

31/12/2017

Anual

Percentual

13,33

100,00

10,00

31/12/2017

Percentual de municípios adesos ao PMS
Fonte: Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regiona
Percentual acumulado de Planos de Desenvolvimento
Regional elaborados
Fonte: Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regiona

Análise de Indicadores do Programa:
No que diz respeito à elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional, esforços vêm sendo realizados desde 2015, porém o GDR
ainda está aguardando a liberação dos recursos junto ao Ministério da Integração Nacional. Quanto ao trabalho de adesão ao PMS, a
Ação que compete a Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis foi executada em sua integralidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

108.374,00

450,00

450,00

0,00

0,42

100,00

108.374,00

450,00

450,00

0,00

0,42

100,00

Execução:
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Com a missão de promover o desenvolvimento regional, visando diminuir as desigualdades regionais do Estado, o GDR vem construindo
ações perenes em prol do desenvolvimento regional em Mato Grosso. Através da realização de reuniões in loco com interlocutores
municipais (Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, formadores de opinião e comunidade autóctone) a construção de Projetos
integradores e integrantes buscando fortalecer o IDH, incrementando a economia com base local.
O objetivo é fortalecer a economia local, construindo projetos pontuais em parceria com o poder público municipal para gerar emprego,
renda, desenvolvimento com base local de modo sustentável, permitindo que futuramente essas localidades tornem-se mais autônomas.
Agregando essas ações em cada região de consórcio, o GDR busca construir rotas de desenvolvimento endógeno sustentável, pontual em
cada cadeia produtiva estruturada, fazendo com que passem de localidades com potencial e vocação, mas que até o presente momento
encontram-se reprimidas e sem perspectiva de projeção, mediante projetos consistentes e perenes.
Os trabalhos dentro da Secretaria Adjunta de Articulação Regional/Superintendência de Articulação Regional 7 demandas estratégicas
vêm sendo construídas: Diagnóstico e Projeto da Cadeia Produtiva do Leite; Projetos de Piscicultura em Tanque Rede na Região Araguaia
(MT); Efetivação e Estruturação do Trabalho dos Superintendentes dos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e
Social do Estado; Plano de Ação para o Desenvolvimento Endógeno Sustentável em Mato Grosso através da cadeia produtiva da
mandioca e derivados; Planos de Ação para o Desenvolvimento Endógeno Sustentável em Mato Grosso através da Cadeia Produtiva do
Turismo via Consórcios Intermunicipais.
Já na Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Regional, demandas estratégicas vêm sendo construídas: Articulação de Iniciativas na
Região de Faixa de Fronteira do Estado de Mato Grosso; Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso
para a Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso; Coordenação do Programa Mato-Grossense de
Municípios Sustentáveis; Apoio à Execução do Projeto Terra a Limpo.
O GDR assim seguirá cumprindo aquilo que foi dialogado com os atores locais, para estruturar e fortalecer essas ações em prol do
desenvolvimento com base local em cada município através da ação conjunta entre o GDR e os municípios, com começo, meio e fim, para
que renda frutos dentro dessa Política de Estado (startadas no Governo Pedro Taques e que seja perpetuado por gestões futuras, tanto no
âmbito do Estado quanto dos municípios), inclusiva e participativa em todas as esferas.

Resultados:
Na Secretaria Adjunta de Articulação Regional/Superintendência de Articulação Regional como resultados pontuais temos: Elaboração do
Diagnóstico e Projeto da Cadeia Produtiva do Leite; Apoio a Projetos de Piscicultura na Região Araguaia (MT); Formalização de parceria
institucional entre GABDR, EMPAER e SEAF visando articulação dos projetos de piscicultura no assentamento da fazenda Bordolândia
junto ao Ministério da Pesca (Região Araguaia); Parceria do GABDR e EMPAER no projeto de alevinagem e chipagem do pirarucu para o
assentamento Mãe Maria; Plano de Ação para o Desenvolvimento Endógeno Sustentável em Mato Grosso através da cadeia produtiva da
mandioca e derivados nos municípios de Araguaiana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Tesouro, Guiratinga, São José do Povo, Pedra
Preta e Poxoréo; Plano de Ação para o Desenvolvimento Endógeno Sustentável em Mato Grosso através da cadeia produtiva do turismo
nos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento do Norte Araguaia, Médio Araguaia, Região Sul e Portal da Amazônia, abrangendo 34
municípios consorciados.
Já na Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Regional como resultados pontuais temos: Articulação de Iniciativas na Região de Faixa de
Fronteira do Estado de Mato Grosso e Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso para a Instituição
da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso (Implementação do Page Mato Grosso ¿ Economia Verde, para o ano
de 2017/2018 para o desenvolvimento das seguintes ações: Mapeamento e análise das cadeias de valor dos produtos da agricultura
familiar (apicultura, produção agroecológica e orgânica com ênfase na fruticultura, olericultura, café e pecuária leiteira) e da extração
florestal de produtos não madeireiros e Avaliação do potencial de geração e uso de energias renováveis em MT; levantamento das
iniciativas existentes de geração de energia solar e baseada em biomassa; plano estratégico de desenvolvimento de energia renovável em
MT; Elaboração de metodologia e de Guia para implementação de Planos Diretores Participativo de Desenvolvimento Urbano nos
municípios do Estado de Mato Grosso, com população inferior a 20 mil habitantes, segundo nova agenda urbana; Avaliação do potencial
de geração de emprego e renda em atividades relacionadas com reflorestamento e recuperação de áreas degradadas no Estado de Mato
Grosso; Elaboração de diretrizes para normatização e certificação de Produtos Turísticos Sustentáveis); Coordenação do Programa MatoGrossense de Municípios Sustentáveis: Organização do primeiro Circuito PMS em Campo, que acontecerá em 2018 na região do Vale do
Araguaia, contemplando 38 municípios. O circuito busca avaliar os avanços municipais e conectar as iniciativas sustentáveis
desenvolvidas no Estado, levando aos municípios meios e soluções na implementação do Plano de Metas Municipal e o cumprimento das
metas da Estratégia PCI); Apoio à Execução do Projeto Terra a Limpo: Após encaminhamento para o corpo técnico do BNDES da
finalização do Programa com as alterações solicitadas e os documentos complementares, o GDR aguarda a manifestação do
departamento operacional com relação a recomendação técnica quanto ao apoio financeiro ao Programa para posteriormente envio para
deliberação/aprovação pela Diretoria do BNDES e na sequência assinatura do contrato.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2194-Gestão da Rede de Superintendências Regionais do Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
2017
Atividade
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Garantir o funcionamento coordenado das Superintendências de Desenvolvimento Regional instituídas nos
Objetivo Específico:
Municípios
Produto:
Relatório elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: José Catanante

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Através da atuação dos Superintendentes Regionais que atendem os Consórcios Intermunicipais: Alto Teles Pires; Vale do Teles Pires;
Portal da Amazônia, Vale do Rio Cuiabá; Região Sul; Portal do Araguaia; Médio Araguaia; Nascentes do Araguaia; Araguaia e Norte
Araguaia, foi possível consolidar ações relacionadas a articulação junto a outras setoriais, bem como voltadas para o desenvolvimento das
cadeias produtivas em um total de 101 municípios de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

21.000,00

450,00

450,00

0,00

2,14

100,00

21.000,00

450,00

450,00

0,00

2,14

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Mesmo diante da dotação orçamentária ocorrida no decorrer do ano, as demandas por parte dos Superintendentes Regionais foram
devidamente gerenciadas nos respectivos municípios de abrangência em seu recorte territorial, realizando o trabalho mensal de
articulação junto às prefeituras municipais, integrando ainda junto aos atores locais quanto ao trabalho que poderia ser articulado pelo
GDR junto a outras setoriais (nas esferas Estadual e Federal) e ainda devidamente construídos pelo GDR através de projetos e
diagnósticos para buscar consolidar o desenvolvimento endógeno nas localidades com demandas reais. Coube ao GDR construir e
consolidar 3 diagnósticos, voltados para o incremento econômico, com geração de emprego, renda e desenvolvimento local: Diagnóstico
da Cadeia Produtiva do Leite; Diagnóstico para o Desenvolvimento do Ecoturismo e Turismo Rural no PA Serra Verde (Barra do Garças);
Diagnóstico para o Desenvolvimento Regional através da Cadeia do Turismo no CIDESA Norte Araguaia. Além disso, foi articulado pelo
GDR a organização da produção e comercialização da cadeia produtiva da mandioca e derivados, a construir a agroindústria no município
de Guiratinga (integrando Guiratinga, Tesouro, Pedra Preta, Araguaiana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, General Carneiro e
Poxoréo). Por não ser um Órgão com competências finalísticas, diante da identificação das demandas por parte dos Superintendentes já
nomeados nas Regiões de Consórcio, o Gabinete se fez presente através das agendas interinstitucionais com outros Órgãos Federais,
Estaduais e Municipais, utilizando os recursos orçamentários para pagamento de diárias, abastecimento dos veículos e demais despesas
operacionais, conforme previsto no PPA.

Capacidade de Execução - COFD:
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Através das demandas levantadas e trazidas pelos Superintendentes Regionais, o GDR realizava posteriormente as devidas ações e
gestão diante do trabalho necessário, voltadas para o incremento e consolidação da cadeia produtiva da mandioca e derivados, cadeia
produtiva do leite e derivados, piscicultura, cadeia do turismo, com agendas institucionais nos municípios, contando com a presença de
gestores locais, associações, cooperativas e também sociedade civil organizada, em trabalho conjunto com o Desenvolve MT, RedeCoop,
CREA MT, Defesa Civil. Como exemplo desse trabalho consolidado em Mato Grosso, o GDR construiu e consolidou 3 diagnósticos,
voltados para o incremento econômico, com geração de emprego, renda e desenvolvimento local: Diagnóstico da Cadeia Produtiva do
Leite; Diagnóstico para o Desenvolvimento do Ecoturismo e Turismo Rural no PA Serra Verde (Barra do Garças); Diagnóstico para o
Desenvolvimento Regional através da Cadeia do Turismo no CIDESA Norte Araguaia. Além disso, foi articulado pelo GDR a organização
da produção e comercialização da cadeia produtiva da mandioca e derivados, a construir a agroindústria no município de Guiratinga
(integrando Guiratinga, Tesouro, Pedra Preta, Araguaiana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, General Carneiro e Poxoréo). Por não ser
um Órgão com competências finalísticas, diante da identificação das demandas por parte dos Superintendentes já nomeados nas Regiões
de Consórcio, o Gabinete se fez presente através das agendas interinstitucionais com outros Órgãos Federais, Estaduais e Municipais,
utilizando os recursos orçamentários para pagamento de diárias, abastecimento dos veículos e demais despesas operacionais, conforme
previsto no PPA.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante das demandas levantadas pelos Superintendentes Regionais, foi possível garantir a gestão coordenada entre as demandas
municipais e incremento das cadeias produtivas, sejam elas já existentes, para buscar seu fortalecimento, sejam elas iniciadas, de modo a
articular o fortalecimento dos corredores de desenvolvimento endógeno no recorte territorial dos municípios consorciados,. Por não ser um
Órgão com competências finalísticas, diante da identificação das demandas por parte dos Superintendentes já nomeados nas Regiões de
Consórcio, o Gabinete
se fez presente através das agendas interinstitucionais com outros Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, utilizando os recursos
orçamentários para pagamento de diárias, abastecimento
dos veículos e demais despesas operacionais, conforme previsto no PPA, permitindo até o presente momento resultados pontuais como:
Elaboração do Diagnóstico e Projeto da Cadeia Produtiva do Leite; Apoio a Projetos de Piscicultura na Região Araguaia (MT);
Formalização de parceria institucional entre GABDR, EMPAER e SEAF visando articulação dos projetos de piscicultura no assentamento
da fazenda Bordolândia junto ao Ministério da Pesca (Região Araguaia); Parceria do GABDR e EMPAER no projeto de alevinagem e
chipagem do pirarucu para o assentamento Mãe Maria; Plano de Ação para o Desenvolvimento Endógeno Sustentável em Mato Grosso
através da cadeia produtiva da mandioca e derivados nos municípios de Araguaiana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Tesouro,
Guiratinga, São José do Povo, Pedra Preta e Poxoréo; Plano de Ação para o Desenvolvimento Endógeno Sustentável em Mato Grosso
através da cadeia produtiva do turismo nos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento do Norte Araguaia, Médio Araguaia, Região
Sul e Portal da Amazônia, abrangendo 34 municípios consorciados.

Outros aspectos relevantes:
Mesmo não sendo um Órgão com competências finalísticas, fica evidente no decorrer dos trabalhos consolidados com os municípios
consorciados a necessidade de que se tenham outros Superintendentes Regionais no Estado, para que se possa seguir o trabalho de
identificação das demandas para que o Gabinete se faça presente através de agendas interinstitucionais com outros Órgãos Federais,
Estaduais e Municipais, utilizando-se de recursos orçamentários para pagamento de diárias, abastecimento dos veículos e demais
despesas operacionais, conforme previsto no PPA, até o presente momento resultados pontuais como: Elaboração do Diagnóstico e
Projeto da Cadeia Produtiva do Leite; Apoio a Projetos de Piscicultura na Região Araguaia (MT); Formalização de parceria institucional
entre GABDR, EMPAER e SEAF visando articulação dos projetos de piscicultura no assentamento da fazenda Bordolândia junto ao
Ministério da Pesca (Região Araguaia); Parceria do GABDR e EMPAER no projeto de alevinagem e chipagem do pirarucu para o
assentamento Mãe Maria; Plano de Ação para o Desenvolvimento Endógeno Sustentável em Mato Grosso através da cadeia produtiva da
mandioca e derivados nos municípios de Araguaiana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Tesouro, Guiratinga, São José do Povo, Pedra
Preta e Poxoréo; Plano de Ação para o Desenvolvimento Endógeno Sustentável em Mato Grosso através da cadeia produtiva do turismo
nos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento do Norte Araguaia, Médio Araguaia, Região Sul e Portal da Amazônia, abrangendo os
municípios consorciados de modo a servir como orientação e ajustes junto aos gestores locais para a captação de recursos e atualização
das informações consolidadas via GDR.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Mesmo não sendo um Órgão com competências finalísticas, fica evidente no decorrer dos trabalhos consolidados com os municípios
consorciados a necessidade de que se tenham outros Superintendentes Regionais no Estado, para que se possa seguir o trabalho de
identificação das demandas para que o Gabinete se faça presente através de agendas interinstitucionais com outros Órgãos Federais,
Estaduais e Municipais, utilizando-se de recursos orçamentários para pagamento de diárias, abastecimento dos veículos e demais
despesas operacionais, conforme previsto no PPA.

Ação:

2332-Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
2017
Atividade
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Articular as ações governamentais na região fronteiriça do Estado de Mato Grosso
Reunião realizada
Unidade
Mariana de Freitas Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

16,00
Total:

506

16,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

12,00

Meta Física Ação Realizada

12,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

16,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

133,33

133,33

Análise da Meta Física:
A Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso vem obtendo êxito desde o início da gestão em 2015,
embora tenha ocorrido remanejamento do seu orçamento para outras ações deste Gabinete.
Nesse contexto de integrar, desenvolver e fortalecer os municípios fronteiriços do Estado de Mato Grosso realizamos no ano de 2017 - 16
reuniões, conforme apresentação abaixo:
Buscando atender os compromissos pactuados por esta unidade, realizamos no dia 02/03 Reunião de Alinhamento com os coordenadores
das Câmaras Temáticas, que teve por objetivo construir as principais linhas de atuação de cada Câmara. Posteriormente no dia 08/03 foi
apresentado a atual realidade da ZPE Cáceres, nesta reunião esteve presente a equipe do GDR e o Secretário Adjunto Eduardo Motta,
assunto esse de grande relevância para o Comitê.
No dia 16/03 foi realizado a 4ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual para o Desenvolvimento e Integração das Políticas Públicas na Faixa
de Fronteira de Mato Grosso ocorrida no Município de Porto Esperidião, sendo aprovado o Plano de Ação do Comitê.
Visando garantir efetividade nas ações elencadas como prioridade, reunimos no dia 05/05 para apresentar avanços dos encaminhamentos
anteriormente estabelecidos.
No dia 25/05 em Vila Bela da Santíssima Trindade foi realizada a 5ª Reunião Ordinária do CEFF/MT e no dia 24/08 ocorre a 6ª Reunião
Ordinária no município de Pontes e Lacerda.
No dia 26/05 reunimos com caciques residentes Vila Bela, conhecidos como chiquitanos, na oportunidade eles argumentaram que a
população indígena da faixa de fronteira vem ao longo do tempo perdendo sua identidade cultural, relatando ainda que atualmente não
possuem área territorial, por fim solicitaram ao Comitê diálogos para proposição de políticas públicas em prol dos povos indígenas.
Nos dias 31 a 02 de setembro foi realizado em Vila Bela da Santíssima Trindade o Fórum Empresarial Brasil Bolívia, na oportunidade
foram destacadas as seguintes temáticas: infraestrutura, aduana, comércio, meio ambiente, turismo, saúde. O principal encaminhamento
acordado foi o lançamento e reestruturação do Comitê Binacional de Integração Fronteiriça.
Em novembro realizamos reunião em Cáceres, com o propósito de validarmos a reestruturação do Comitê Binacional de Integração
Fronteiriça junto ao Consulado da Bolívia em Cáceres, representantes dos municípios lindeiros do Brasil e da Bolívia e representantes do
Comitê Estadual da Faixa de Fronteira de Mato Grosso.
Com o intuito de promover o Lançamento do Comitê Binacional a equipe do GDR foi de encontro com o Consulado na Bolívia em Cáceres
para promover os últimos alinhamentos, porem foi informado que a referida reunião foi adiada para o mês de março de 2018 por razões
pertencentes ao município de San Ignácio de Velasco.
É importante salientar que um dos produtos do Comitê foi o reconhecimento da gemealidade entre as cidades de Cáceres e San Matias,
nessa perspectiva o Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional representando o Comitê e o Instituto de Pesquisa Avançada IPEA realizou mais de 06 reuniões com atores locais, verificando e estudando a possibilidade desse reconhecimento, com fruto no trabalho
realizado pela Universidade de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Embora não executado o recurso orçado a ação foi efetivada com sucesso, conforme descrito na Meta Física desta ação.
Conforme descrito abaixo o recurso foi remanejado para esta mesma unidade orçamentária para o atendimento da Atividade 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.
Processo de crédito adicional nº 123, originado da Unidade Orçamentaria 04104 GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, solicita remanejamento através de crédito Tipo 100 Remanejamento de Recursos Entre PAOE (s) Em Uma Mesma UO, Entre
Grupos e Entre Regiões, na Fonte 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$ 116.824,00, (cento e dezesseis mil e
oitocentos e vinte e quatro reais), para atendimento da Atividade 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, natureza 339000 e
339100. O remanejamento de
saldo para empenho de contratos globais do Gabinete de Desenvolvimento Regional. A anulação será das atividades 2006 Manutenção de
Serviços de Transportes, natureza 339000, 2194 Gestão da Rede de Superintendências Regionais do Estado de Mato Grosso, natureza
339000, 2332 Articulação de Iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso, natureza 339000, 2334 Coordenação do
Programa Mato-Grossense de Municípios Sustentáveis, natureza 339000 e dos Projetos 3303 Elaboração dos Planos de Desenvolvimento
Regional do Estado de Mato Grosso, natureza 339000, 3305 Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato
Grosso, natureza 339000 e 3372 Apoio à Execução do Projeto Terra a Limpo ¿ Programa Mato-Grossense de Município Sustentáveis,
natureza 339000.

Capacidade de Execução - COFD:

507

Estado de Mato Grosso
Todas as atividades planejadas foram realizadas com êxito mesmo com o remanejamento total dos recursos planejados para o
desenvolvimento desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico planejado foi alcançado em sua totalidade. Uma vez que as articulações das iniciativas para região fronteiriça foram
realizadas com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2334-Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
2017
Atividade
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Ampliar o número de municípios vinculados ao Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis

Produto:
Município adeso
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Patricia da Luz Lemos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
40,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

2,50

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
2,50

Análise da Meta Física:
A Ação 2334 que compete a Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis foi executada em sua integralidade
conforme informações descritas abaixo:
- Articulação com a Fundação Banco do Brasil, para a implementação de Projetos de inclusão socioprodutiva no Estado de Mato Grosso;
- Reuniões integradas com o Programa PAGE - Partnership for Action on Green Economy, que tratam de políticas públicas aperfeiçoadas,
integradas e implementadas, para promover a transição justa para uma economia verde inclusiva;
- Visita a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, para o levantamento de informações que viabilizem a estruturação do Entreposto
CEASA no município;
- Reuniões de alinhamento entre o Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis e a Estratégia PCI ¿ Produzir, Conservar e
Incluir, visando alcançar metas para aliar a produção/conservação e a inclusão do pequeno produtor em um novo modelo de
desenvolvimento econômico.
- Realização da Reunião do Consórcio Complexo Nascentes do Pantanal em Mirassol d´Oeste, para a apresentação do Programa MatoGrossense de Municípios Sustentáveis e novas adesões ao Programa;
- Acompanhamento e participação nos encontros regionais para elaboração do Plano Estadual de e Agricultura Familiar ¿ PEAF;
- Articulação e visita ao Consórcio Alto Teles Pires ¿ CIDESA (Sorriso ¿ MT) para discutir o processo de descentralização de licenças
ambientais e o impacto local;
- Integração do Programa Mato-Grossense de Municípios Sustentáveis ao Programa global REDD for Early Movers ¿ REM;
- Participação no IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável¿ EMDS (Brasília);
- 11 Reuniões do GT de Regularização Fundiária do Programa Mato¿Grossense de Municípios Sustentáveis para a formalização do
Acordo de Cooperação Técnica e tratativas do Programa Terra a Limpo;
- Visita aos Assentamentos Rurais para mobilização dos Assentados que receberam o título da propriedade na Cerimônia de Assinatura do
Acordo de Cooperação Técnica;
- Organização Geral da Cerimônia de Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica ¿ Regularização Fundiária em Mato Grosso, com a
entrega de aproximadamente 250 títulos rurais e urbanos no Estado;
- Realização da 9ª reunião do Comitê Gestor do Programa Mato¿Grossense de Municípios Sustentáveis que tratou dos temas:
Regularização Fundiária, Agricultura Familiar, Perspectivas Futuras parara a implementação da Estratégia PCI e Circuito PMS em Campo;
- Organização do primeiro Circuito PMS em Campo, que acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018 nos municípios de Confresa e
Agua Boa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

508

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar do contingenciamento e a realidade atual do Estado, O PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS
realizou inúmeras ações visando o desenvolvimento dos municípios, conforme demonstrado abaixo:
- Articulação com a Fundação Banco do Brasil, para a implementação de Projetos de inclusão socioprodutiva no Estado de Mato Grosso;
- Reuniões integradas com o Programa PAGE - Partnership for Action on Green Economy, que tratam de políticas públicas aperfeiçoadas,
integradas e implementadas, para promover a transição justa para uma economia verde inclusiva;
- Visita a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, para o levantamento de informações que viabilizem a estruturação do Entreposto
CEASA no município;
- Reuniões de alinhamento entre o Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis e a Estratégia PCI ¿ Produzir, Conservar e
Incluir, visando alcançar metas para aliar a produção/conservação e a inclusão do pequeno produtor em um novo modelo de
desenvolvimento econômico.
- Realização da Reunião do Consórcio Complexo Nascentes do Pantanal em Mirassol d´Oeste, para a apresentação do Programa MatoGrossense de Municípios Sustentáveis e novas adesões ao Programa;
- Acompanhamento e participação nos encontros regionais para elaboração do Plano Estadual de e Agricultura Familiar ¿ PEAF;
- Articulação e visita ao Consórcio Alto Teles Pires ¿ CIDESA (Sorriso ¿ MT) para discutir o processo de descentralização de licenças
ambientais e o impacto local;
- Integração do Programa Mato-Grossense de Municípios Sustentáveis ao Programa global REDD for Early Movers ¿ REM;
- Participação no IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável¿ EMDS (Brasília);
- 11 Reuniões do GT de Regularização Fundiária do Programa Mato¿Grossense de Municípios Sustentáveis para a formalização do
Acordo de Cooperação Técnica e tratativas do Programa Terra a Limpo;
- Visita aos Assentamentos Rurais para mobilização dos Assentados que receberam o título da propriedade na Cerimônia de Assinatura do
Acordo de Cooperação Técnica;
- Organização Geral da Cerimônia de Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica ¿ Regularização Fundiária em Mato Grosso, com a
entrega de aproximadamente 250 títulos rurais e urbanos no Estado;
- Realização da 9ª reunião do Comitê Gestor do Programa Mato¿Grossense de Municípios Sustentáveis que tratou dos temas:
Regularização Fundiária, Agricultura Familiar, Perspectivas Futuras parara a implementação da Estratégia PCI e Circuito PMS em Campo;
- Organização do primeiro Circuito PMS em Campo, que acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018 nos municípios de Confresa e
Agua Boa.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi executada em sua integralidade, conforme exposto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo do Programa foi realizado,identificando e articulando inciativas que visam o desenvolvimento dos Consórcios Intermunicipais de
Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental do Estado de Mato Grosso por meio dos Municípios, buscando ampliar o número de
adesões ao Programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3303-Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato
Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
2017
Projeto
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Elaborar os Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso
Plano regional elaborado
Unidade
Keile Costa Pereira

META FÍSICA

509

Estado de Mato Grosso
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Esforços foram realizados desde 2015, porem conforme justificativa apresentada abaixo anda estamos aguardando a liberação dos
recursos junto ao Ministério da Integração Nacional.
Desde novembro de 2015 o Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional vem mapeando recursos não reembolsáveis para o
financiamento da elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional. Em fevereiro de 2016 o GABDR articulou junto ao Ministério da
Integração Nacional o Valor de R$ 500.000,00 para elaboração de 5 Planos de Desenvolvimento Regional, sendo que a contrapartida do
Estado seria da ordem de R$ 100.000,00. Em 30/03/2016 de 2016 foi assinado o Termo de Cooperação Técnica entre Ministério da
Integração Nacional, Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e Governo do Estado de Mato Grosso para a elaboração de 05
Planos de Desenvolvimento Regional sendo que a execução orçamentária seria a cargo da Universidade Federal do Estado de Mato
Grosso. Para tanto foi feito um termo de execução descentralizada em 30/03/2016 celebrado entre Universidade Federal do Estado de
Mato Grosso e Ministério da Integração Nacional no Valor de R$ 500.000,00.
Todos os encaminhamentos de responsabilidade do Governo do Estado e Pela Universidade Federal foram realizados, mas diante do
cenário econômico que passa o Governo Federal o recurso até a data de 19/12/2016 não foi transferido para a conta da Universidade
Federal do Estado de Mato Grosso. Este fato agravou a utilização do recurso orçamentário previsto na ação 3303 do aporte de R$
100.000,00 pois ele somente é insuficiente para financiar a elaboração dos planos de Desenvolvimento Regional.
Visando complementar os recursos para a elaboração dos planos de Desenvolvimento Regional o Gabinete de Articulação e
Desenvolvimento Regional participou do projeto edital induzido da FAPEMAT Edital Nº. 004 /2016 - Desenvolvimento Regional, cujo
objetivo se propõe no levantamento das desigualdades e potenciais regionais do Estado com alternativas para investimentos públicos e
privados para o setor. Este estudo tem por finalidade complementar as informações dos Planos de Desenvolvimento Regional. Até o
momento aguardamos a manifestação da instituição Ganhadora do Edital para construção de uma agenda de trabalho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

26.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Muitos esforços na tentativa de captação de recursos para complementar o orçamento da ação 3303 foram feitos, porem até a presente
data estamos aguardando a liberação do recurso pelo Ministério da Integração Nacional.
Foi firmado em fevereiro de 2016 junto ao Ministério da Integração Nacional o Valor de R$ 500.000,00 para elaboração de 5 Planos de
Desenvolvimento Regional, sendo que a contrapartida do Estado seria da ordem de R$ 100.000,00. Em 30/03/2016 de 2016 foi assinado o
Termo de Cooperação Técnica entre Ministério da Integração Nacional, Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e Governo do
Estado de Mato Grosso para a elaboração de 05 Planos de Desenvolvimento Regional sendo que a execução orçamentária seria a cargo
da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Para tanto foi feito um termo de execução descentralizada em 30/03/2016 celebrado
entre Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e Ministério da Integração Nacional no Valor de R$ 500.000,00. Até o presente
momento não foram disponibilizados tais recursos, impossibilitando assim o andamento desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme exposto anteriormente, estamos aguardando a liberação do recurso para a devida Elaboração dos Planos de Desenvolvimento
Regional do Estado de Mato Grosso, os recursos previstos em nosso PTA para esta ação foram remanejados para a Ação de Manutenção
de Serviços Administrativos Gerais.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo específico não concluído, aguardando o recurso do Ministério da Integração Nacional.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

510

Estado de Mato Grosso

Ação:

3305-Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato
Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
2017
Projeto
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Elaborar a Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso
Projeto de lei elaborado
Unidade
Keile Costa Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
o Projeto de Lei foi devidamente elaborado em conformidade com a Instrução Normativa Nº 03 de abril de 2016 que estabelece os
procedimentos para proposição de políticas públicas do Poder executivo, o processo de construção da proposta de Lei da Política Estadual
de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso - PEDR/MT foi conduzida pelo Gabinete de Articulação e Desenvolvimento
Regional em parceria com a Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso, que juntas constituíram grupo de trabalho
interinstitucional de caráter consultivo e deliberativo (Portaria Conjunta nº 005/2015, 02/09/2015) responsável pela elaboração,
coordenação e planejamento da Política e dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso. Participaram como
convidados do processo de elaboração do projeto de Lei da PEDR/MT o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção (GTCC), a
Secretária de Estado das Cidades (SECID), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e o Ministério da Integração Nacional
(MI). Desde a formalização do grupo de trabalho foram realizadas seis reuniões oficiais que tiveram como objetivo primordial a discussão e
elaboração do projeto de Lei da PEDR/MT. A segunda etapa do processo teve por objetivo a consulta a todos os Órgãos e entidades
correlatos ao tema. Após a contribuição dos órgãos e entidades, a terceira etapa teve por objetivo sistematizar todas as propostas
encaminhadas a este Gabinete culminado por fim no Projeto de Lei da 1º Política Estadual de Desenvolvimento Regional do Estado de
Mato Grosso. Após a validação do texto de Lei o mesmo foi encaminhado a Procuradoria Geral do Estado ¿PGE (processo n.
466744/2016 de 14/09/2016) para apreciação e validação retornando o mesmo a este Gabinete em 21/11/2016. No dia 25/11/2016 o
Grupo de Trabalho se reuniu para conhecimento do parecer da PGE e solicitou reunião com o Doutor Felipe para alguns questionamentos.
Na oportunidade o senhor Felipe pode nos atender no dia 01/11/2016 momento em que foi sanada os questionamentos do Grupo de
Trabalho. No mesmo dia o Projeto de Lei (processo n. 466744/2016 de 14/09/2016) foi encaminhado a Casa Civil para os devidos
encaminhamentos legais, estamos aguardando a finalização dos devidos tramites perante a Casa Civil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Embora não executado o recurso orçado a ação foi efetivada com sucesso, atualmente estamos apenas aguardando os tramites finais
para a devida aprovação e publicação. Os valores planejados para a execução desta Ação foram remanejados em sua integralidade para
atender a Atividade 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Tendo em vista que a referida lei não foi publicada as ações
que estavam programadas não foram prejudicadas com o remanejamento do recurso.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme exposto, o objetivo foi alcançado em sua integralidade, embora o recurso previsto tenha sido remanejado. Atualmente estamos
aguardando o envio do Projeto de Lei para a Assembléia Legislativa.

Alcance do Objetivo Específico:
511

Estado de Mato Grosso
O objetivo específico foi alcançado em sua totalidade. Uma vez que, o Projeto de Lei da Política Estadual de Desenvolvimento Regional do
Estado de Mato Grosso foi elaborado levando em consideração as regiões prioritárias para o desenvolvimento do Estado, a Primeira
Política Nacional de Desenvolvimento Regional e o Texto que tramita atualmente no Congresso Nacional de Proposição da Segunda
Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

3372-Apoio à execução do Projeto Terra a Limpo - Programa Mato-grossense de
Municípios Sustentáveis

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

386-Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
2017
Projeto
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Disponibilizar meios para execução de regularização fundiária das terras estaduais, glebas federais e
assentamentos nos municípios do Estado de Mato Grosso em parceria com os órgãos e entidades afins.

Produto:
Meio disponiblilizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Eulinda de Campos Lopes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
10,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
O Programa Terra a Limpo ainda não foi aprovado pelo BNDES, porém todas as ações pertinentes ao Gabinete de Articulação e
Desenvolvimento Regional foram entregues conforme as datas previstas. Hoje o Programa se encontra na elaboração de minuta de
contrato, esta previsto para que o contrato seja assinado no final de fevereiro/começo de março.
O órgão teve êxito pois realizou todas as ações de sua competência no tempo programado, a ação corresponde a aprovação de um
projeto de Regularização Fundiária no BNDES/Fundo Amazônia, e nesse processo de aprovação de projeto, tudo o que era pertinente ao
Gabinete em relação a entrega de documentos, detalhamento das ações, cronograma de execução, cronograma de desembolso, entre
outros, foram elaborados e entregues dentro dos prazos previstos. Portanto a unidade executou tudo o que estava previsto, porém
dependemos do processo interno do Banco, que não cumpriu com os prazos determinados por eles mesmo.
Produtos entregues das ações:
SubAção 1:
- Reuniões para elaboração das ações realizadas;
- Ações elaboradas;
- Reuniões de alinhamento com o financiador realizadas;
- Adequações realizadas com o financiador;
- articulações com órgãos parceiros realizadas;
- Termos de cooperação elaborados, porem ainda não firmados;
- detalhamento das ações do Programa protocoladas junto ao BNDES;
- Processos para a celebração do contrato realizados.
SubAção 2:
- Grupos interinstitucionais pré estabelecidos;
- Termos de referencia elaborados para iniciar os processos licitatórios assim que o Programa for aprovado;
- Plano de aplicação de recursos para desembolso financeiro elaborado;
SubAção 3:
- O Programa esta elaborado e 100% entregue no BNDES para aprovação, agora estamos aguardando que eles finalizem as analises e
finalizem a minuta de contrato.
Os produtos da ação foram elaborados de acordo com as fases de aprovação do Banco. Foram entregues todos no prazo e no momento
não há mais o que o Gabinete possa fazer pois depende única e exclusivamente do processo interno de aprovação do BNDES/Fundo
Amazônia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

11.774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação planejada inicialmente representou a real necessidade, porém a aprovação do programa e realização de aquisições, que foram
os únicos produtos não realizados, não seguiu os prazos por parte do financiador. Com isso não finalizamos as ações por não haver o
recurso disponível. O recurso foi para atendimento da Atividade 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. O GDR mandou
toda a documentação necessária para a finalização da fase de enquadramento em julho/2017 porém teve um retorno apenas em
outubro/2017 onde o BNDES solicitou alguns esclarecimentos finalizando a analise, que estava prevista para agosto/2017, em
dezembro/2017 encaminhando assim para analise jurídica para a elaboração da minuta de contrato. o Secretário Antonio Carlos junto com
a Coordenadora do Programa Terra a Limpo estiveram no BNDES em janeiro/2018 para finalizar as questões da minuta e assim poder
firmar contrato no final de fevereiro de 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
Dada as circunstancias de que o Programa Terra a Limpo não foi aprovado no prazo determinado devido ao atraso na analise por parte do
BNDES, o Programa ainda não esta em execução. Dando inicio no mês de março/2018.

Alcance do Objetivo Específico:
O Programa Terra a Limpo cumpriu com todo o cronograma por parte do GDR, porém o programa ainda não foi aprovado no BNDES.
Dada as circunstancias de que o Programa Terra a Limpo não foi aprovado no prazo determinado devido ao atraso na analise por parte do
BNDES, o Programa ainda não esta em execução. Dando inicio no mês de março/2018.

Outros aspectos relevantes:
O GDR mandou toda a documentação necessária para a finalização da fase de enquadramento em julho/2017 porém teve um retorno
apenas em outubro/2017 onde o BNDES solicitou alguns esclarecimentos finalizando a analise, que estava prevista para agosto/2017, em
dezembro/2017 encaminhando assim para analise jurídica para a elaboração da minuta de contrato. o Secretário Antonio Carlos junto com
a Coordenadora do Programa Terra a Limpo estiveram no BNDES em janeiro/2018 para finalizar as questões da minuta e assim poder
firmar contrato no final de fevereiro de 2018.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O Programa terá inicio em Março de 2018 se o BNDES cumprir com os prazos colocados por eles mesmo. podendo assim dar andamento
nas ações de regularização fundiária no Estado de Mato Grosso.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
418-Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros
Finalístico
Subdesenvolvimento do setor de hortifrutigranjeiro de Mato Grosso, que vem funcionando basicamente sob a
lógica dos interesses dos grandes atacadistas locais e de outros estados.
Ordenar e orientar a distribuição, comercialização e abastecimento de hortifrutigranjeiros no mercado
consumidor, contribuindo para o aumento da produção e da renda do segmento e, o desenvolvimento
econômico-social de Mato Grosso.
Consumidores, produtores e comerciantes
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Baltazar Ulrich

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Outros

Em construção

0,00

0,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Indicador em construção
Fonte: .

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

32.318,33

1.615,92

0,00

1.615,92

0,00

0,00

32.318,33

1.615,92

0,00

1.615,92

0,00

0,00

Execução:
As ações relativas ao programa foram executadas no programa 036, devido a politica de disponibilização orçamentária do Estado.

Resultados:
Apesar da execução orçamentária ter ocorrido de forma deficiente devido á politica de repasses, foram realizadas as seguintes atividades
relativas ao Programa:
Visitas aos Municípios do Estado de Mato Grosso, onde foi apresentado o Projeto CEASA/MT, sendo elaborado um diagnóstico dos
problemas enfrentados por pequenos produtores na estocagem e escoamento da safra.
Apresentação do Projeto para outros entes da Federação e busca de conhecimento e práticas adotadas no processo de armazenamento,
controle e escoamento da produção de pequenos produtores.
Apresentação da Cartilha Transformando Nossa Mesa: Alimentação Saudável e Boas Práticas na manipulação de alimentos, elaborada
pela equipe técnica da CEASA/MT e produzida pela GCOM.
Apresentação do Projeto da CEASA/MT na Expoalimentaria Maior Feira Internacional de Alimentos e Bebidas do Peru.
Execução de algumas ações no Programa 036, com o objetivo de aumentar a oferta de produtos hortifrutigranjeiros , oriundos de Mato
Grosso, condizentes com as exigências do mercado consumidor e, a profissionalização dos produtores inseridos no segamento,
participação e organização do espaço da agricultura familar em parceria com a SEAF, nas exposições de varias regiões do estado, como
Sinop, Guarantã, Juína, Cáceres e Cuiabá na Feira Internacional de Turismo do Pantanal - FIT 2017 e na Feira do Parque de exposições
Acrimat 2017.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
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Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2501-Gestão das centrais de abastecimento de hortifrutigranjeiros

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

418-Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros
2017
Atividade
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Controlar o fluxo comercial, na entrada e saída de produtos hortifrutigranjeiros, contribuindo para a regulação
Objetivo Específico:
do mercado e a fiscalização da sua quantidade, qualidade e origem.
Produto:
Central de abastecimento gerida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Baltazar Ulrich

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Esta ação que contribui para organização do sistema de Hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista ser a mesma
dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em nenhuma das
suas fases no exercício de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.000,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

8.000,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação que contribui para organização do sistema de Hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista ser a mesma
dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em nenhuma das
suas fases no exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta ação que contribui para organização do sistema de Hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista ser a mesma
dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em nenhuma das
suas fases no exercício de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação que contribui para organização do sistema de Hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista ser a mesma
dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em nenhuma das
suas fases no exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3059-Construção da central de abastecimento de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

418-Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros
2017
Projeto
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Elaborar os projetos técnicos para a edificação de um espaço público para a comercialização de
Objetivo Específico:
hortifrutigranjeiros, no atacado e varejo, que atenda adequadamente às demandas dos mercadistas,
produtores, revendedores e dos consumidores.
Produto:
Projeto elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Baltazar Ulrich

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Esta ação de elaborar os projetos técnicos para a edificação de um espaço público para a comercialização de hortifrutigranjeiros, no
atacado e varejo, que atenda adequadamente ás demandas dos mercadistas, produtores, revendedoreres e dos consumidores, não teve
nenhuma execução tendo em vista a depender de repasses financeiros para a execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.000,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

8.000,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta açõe que contribui para organização do sistema de Hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista ser a mesma
dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em nenhuma das
suas fases no exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta ação que contribui para organização do sistema de Hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista ser a mesma
dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em nenhuma das
suas fases no exercício de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação que contribui para organização do sistema de Hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista ser a mesma
dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em nenhuma das
suas fases no exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3069-Incentivo à produção de hortifrutigranjeiros

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

418-Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros
2017
Projeto
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Aumentar a oferta de produtos hortifrutigranjeiros, oriundos de Mato Grosso, condizentes com as exigências
Objetivo Específico:
do mercado consumidor e, a profissionalização dos produtores inseridos no segmento
Produto:
Aumento da produção
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Daniel Jose Brolese

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Apesar da ação ser deficiente, executamos algumas ações no Programa 036, com o objetivo de aumentar a oferta de produtos
hortifrutigranjeiros , oriundos de Mato Grosso, condizentes com as exigências do mercado consumidor e, a profissionalização dos
produtores inseridos no segamento, participamos e organizamos o espaço da agricultura familar em parceria com a SEAF, nas exposições
de varias regiões do estado, como Sinop, Guarantã, Juína, Cáceres e Cuiabá na Feira Internacional de Turismo do Pantanal - FIT 2017 e
na Feira do Parque de exposições Acrimat 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar da ação ser deficiente, executamos algumas ações no Programa 036, com o objetivo de aumentar a oferta de produtos
hortifrutigranjeiros , oriundos de Mato Grosso, condizentes com as exigências do mercado consumidor e, a profissionalização dos
produtores inseridos no segamento, participamos e organizamos o espaço da agricultura familar em parceria com a SEAF, nas exposições
de varias regiões do estado, como Sinop, Guarantã, Juína, Cáceres e Cuiabá na Feira Internacional de Turismo do Pantanal - FIT 2017 e
na Feira do Parque de exposições Acrimat 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da ação ser deficiente, executamos algumas ações no Programa 036, com o objetivo de aumentar a oferta de produtos
hortifrutigranjeiros , oriundos de Mato Grosso, condizentes com as exigências do mercado consumidor e, a profissionalização dos
produtores inseridos no segamento, participamos e organizamos o espaço da agricultura familar em parceria com a SEAF, nas exposições
de varias regiões do estado, como Sinop, Guarantã, Juína, Cáceres e Cuiabá na Feira Internacional de Turismo do Pantanal - FIT 2017 e
na Feira do Parque de exposições Acrimat 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da ação ser deficiente, executamos algumas ações no Programa 036, com o objetivo de aumentar a oferta de produtos
hortifrutigranjeiros , oriundos de Mato Grosso, condizentes com as exigências do mercado consumidor e, a profissionalização dos
produtores inseridos no segamento, participamos e organizamos o espaço da agricultura familar em parceria com a SEAF, nas exposições
de varias regiões do estado, como Sinop, Guarantã, Juína, Cáceres e Cuiabá na Feira Internacional de Turismo do Pantanal - FIT 2017 e
na Feira do Parque de exposições Acrimat 2017.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3167-Implementação de um sistema de informações sobre o mercado de
hortifrutigranjeiros

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

418-Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros
2017
Projeto
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Disponibilizar informações diárias de preços dos produtos hortifrutigranjeiros aos consumidores e produtores
Sistema implementado
Unidade
Dolorice Moreti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Esta açõe que contribui para organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista
ser a mesma dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em
nenhuma das suas fases no exercício de 2017

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.318,33

815,92

0,00

815,92

0,00

0,00

8.318,33

815,92

0,00

815,92

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação que contribui para organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista
ser a mesma dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em
nenhuma das suas fases no exercício de 2017

Capacidade de Execução - COFD:
Esta ação que contribui para organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista
ser a mesma dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em
nenhuma das suas fases no exercício de 2017

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação que contribui para organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros, não teve nenhuma execução tendo em vista
ser a mesma dependente da PAOE 3059 - Construção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso não foi executada em
nenhuma das suas fases no exercício de 2017

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.
229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
Finalístico
Prestação não adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados
Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.
Usuários, Poder Concedente e Agentes Regulados
04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO
DE MATO GROSSO
Eduardo Alves de Moura

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Nota

8,00

8,20

Anual

Percentual

25,00

100,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Grau de satisfação do serviço atual comparado ao ideal
Fonte: AGER
Satisfação dos usuários dos Serviços Públicos Delegados
Fonte: AGER-MT

Análise de Indicadores do Programa:
A AGER/MT não está levantando o índice de satisfação dos usuários dos serviços públicos delegados devido à falta de recursos
financeiros para contratar pesquisa de satisfação junto aos mesmos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

12.000,00

6.974,74

6.780,87

0,00

56,51

97,22

262

676.750,00

575.910,00

397.666,06

0,00

58,76

69,05

662

0,00

794.296,37

217.617,42

0,00

0,00

27,40

688.750,00

1.377.181,11

622.064,35

0,00

90,32

45,17

Total

Execução:
A Unidade conseguiu executar boa parte dos recursos planejados. Os serviços rotineiros de fiscalização e atendimento aos usuários de
serviços públicos delegados vêm sendo realizados satisfatoriamente. Destacamos que uma das tarefas era intensificar a fiscalização no
Estado, porém essa atribuição não foi 100% realizada por falta de servidores. O valor das diárias foi calculado contando que o concurso
público seria realizado, ou seria possível a AGER efetuar contratação temporária. Entretanto, devido ao contingenciamento dos recursos,
não ocorreram nem a realização do concurso, nem a contratação temporária. Faz-se urgente a recomposição do Quadro de Servidores da
AGER.

Resultados:
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No setor de TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, foram realizadas 56 fiscalizações, em todo o Estado. Em
2017, foram transportados 4.225.392 passageiros, entre pagantes e gratuidades, no sistema de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de Mato Grosso Não foi possível executar a totalidade de fiscalizações previstas, pois os novos contratos do novo STCRIP
foram protocolados na AGER somente em 17/11/2017. Em relação aos Terminais Rodoviários, não foi possível a execução física total,
considerando a assinatura do novo contrato de Concessão do Terminal Rodoviário de Cuiabá aconteceu somente em 31/10/2017. A
Coordenadoria de Transportes também está aguardando que o projeto de Reestruturação e Infra-estrutura dos Terminais Rodoviários seja
concluído pela consultoria contratada (Fundação Ricardo Franco).
No setor de RODOVIAS, foram realizadas 11 fiscalizações, abrangendo todas as rodovias concedidas. Não foi possível completar as
atividades planejadas de sistematização do QID - Quadro de Indicadores de Desempenho da Concessionária Morro da Mesa, assim como
também não foi possível cumprir o cronograma de Fiscalização proposto no início do ano, pois a Coordenadoria está sem analista
regulador desde agosto de 2017.
No setor de SANEAMENTO, foram promovidas 2 fiscalizações da prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário. Atualmente,
existem dois convênios firmados (Confresa e Diamantino). Houve procura de alguns municípios, em busca de informações sobre a
elaboração de convênios, porém, não foi possível promover novos convênios devido à falta de pessoal na Coordenadoria de Saneamento,
agravada com a aposentadoria de Analistas Reguladores (a AGER está em busca da reestruturação da Agência). Em 2017, foram
elaboradas minutas de duas Resoluções Normativas (Condições Gerais e Técnica Operacional) e submetidas a Consulta Pública. Foram
apresentadas contribuições e está sendo elaborado um relatório final de Análise das Contribuições, que posteriormente será enviado à
Diretoria Executiva da AGER para as providências necessárias e publicação. Houve ainda a participação na audiência pública em
Confresa, para levantar demandas, reclamações e sugestões dos usuários de água e esgoto do município.
No setor de ENERGIA, foram efetivadas todas as 44 fiscalizações planejadas e pactuadas com a ANEEL, por meio do Convênio existente
entre as duas agências.
O setor de ESTUDOS ECONÔMICOS da AGER está sendo reformulado, por meio da minuta de projeto de lei encaminhada à Assembleia
Legislativa. Foi iniciada a recomposição do quadro de pessoal da Coordenadoria de Estudos Econômicos e os contratos de concessão
foram revisados.
Em relação à OUVIDORIA da AGER, foi providenciado retorno a 100% das 5.337 mensagens recebidas. A Ouvidoria atua na mediação e
solução de conflitos, e assim contribui com o equilíbrio do setor regulado. Em 2017, também foi concluído o desenvolvimento e a
publicação do novo site da AGER. Os serviços de atendimento e resolução de solicitações dos usuários de todos os setores regulados
estão sendo executados devidamente. A Ouvidoria participou de audiência pública promovida em Confresa, sobre o setor de Saneamento.
Encontra-se dificuldade e morosidade para atualizar os bancos de dados da AGER, hospedados nos sistemas da MTI. Em 2017, com a
aprovação da nova Diretoria de Ouvidoria, foi recomposto o quadro da Diretoria da AGER, possibilitando a realização de sessões
regulatórias.

Principais restrições e providências adotadas:
Administrativas : A AGER precisa recompor seu Quadro de Servidores.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1989-Reestruturação da sede própria da AGER/MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
2017
Projeto
04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO
Unidade Responsável:
DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:
Construir e aparelhar a sede própria da AGER/MT.
Produto:
Sede construída/aparelhada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Eduardo Alves de Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A AGER/MT ¿ Agência Estadual de Serviços Públicos Delegados está instalada em prédio alugado, situado na Avenida Carmindo de
Campos, no Coxipó, e almeja construir sua sede própria em terreno público, já definido, situado no Centro Político Administrativo. Os
recursos previstos no PTA 2017 visavam à elaboração do projeto arquitetônico básico/executivo.
O prédio atual onde está instalada a AGER é inadequado, apresentando problemas estruturais como goteiras e falhas na instalação
elétrica. A construção da sede própria da AGER/MT contribuiria com a integração da Agência com os demais órgãos governamentais,
melhoraria a comunicação interna e a eficiência dos procedimentos. Com a construção de prédio próprio, também seriam economizados
recursos que atualmente são usados para pagamento do aluguel da sede atual. Devido ao contingenciamento de recursos, não foi
possível elaborar o projeto arquitetônico/executivo para que, a médio prazo, pudesse ser construída a sede própria da AGER/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

262

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662

0,00

208.220,00

8.220,00

0,00

0,00

3,95

30.000,00

208.220,00

8.220,00

0,00

27,40

3,95

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento inicial representava a real necessidade da ação, porém a unidade não conseguiu desempenho conforme planejado,
devido ao contingenciamento dos recursos. Estes, por fim foram remanejados para atender demandas essenciais da AGER/MT. Não foi
possível elaborar o projeto arquitetônico/executivo previsto no plano de trabalho, para que, a médio prazo, pudesse ser construída a sede
própria da AGER/MT.
Para sua reestruturação, incluindo a construção da nova sede, a AGER contava com os recursos vindos da outorga dos contratos de
concessão do sistema de transportes. Porém, no momento da assinatura do contrato na Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA),
em 17/11/2017, os recursos da referida outorga não foram destinados à AGER, conforme previa o próprio Edital de licitação.

Capacidade de Execução - COFD:
O crédito adicional foi realizado nesse projeto para que a unidade pudesse arcar com despesas de mudança da AGER para um prédio
público, com melhores condições estruturais. Porém, até o encerramento de 2017, não foi encontrado um edifício público apropriado,
dificultando o alcance do êxito na execução dos recursos suplementados.
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Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação não foi alcançado devido às restrições de recursos financeiros e à falta de prédio público adequado para instalação da
AGER.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2154-Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
2017
Atividade
04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO
DE MATO GROSSO
Melhorar a qualidade dos serviços públicos delegados mediante regulação e fiscalização.

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

Produto:
Serviço regulado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Eduardo Alves de Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

90,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
90,00

Estado de Mato Grosso
Compete à AGER fiscalizar, normatizar e fixar tarifas dos serviços públicos delegados.
No setor de TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, foram realizadas 56 fiscalizações, em todo o Estado. Em
2017, foram transportados 4.225.392 passageiros, entre pagantes e gratuidades, no sistema de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de Mato Grosso Não foi possível executar a totalidade de fiscalizações previstas, pois os novos contratos do novo STCRIP
foram protocolados na AGER somente em 17/11/2017. Em relação aos Terminais Rodoviários, não foi possível a execução física total,
considerando a assinatura do novo contrato de Concessão do Terminal Rodoviário de Cuiabá aconteceu somente em 31/10/2017. A
Coordenadoria de Transportes também está aguardando que o projeto de Reestruturação e Infra-estrutura dos Terminais Rodoviários seja
concluído pela consultoria contratada (Fundação Ricardo Franco).
No setor de RODOVIAS, foram realizadas 11 fiscalizações, abrangendo todas as rodovias concedidas. Não foi possível completar as
atividades planejadas de sistematização do QID - Quadro de Indicadores de Desempenho da Concessionária Morro da Mesa, assim como
também não foi possível cumprir o cronograma de Fiscalização proposto no início do ano, pois a Coordenadoria está sem analista
regulador desde agosto de 2017.
No setor de SANEAMENTO, foram promovidas 2 fiscalizações da prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário. Atualmente,
existem dois convênios firmados (Confresa e Diamantino). Houve procura de alguns municípios, em busca de informações sobre a
elaboração de convênios, porém, não foi possível promover novos convênios devido à falta de pessoal na Coordenadoria de Saneamento,
agravada com a aposentadoria de Analistas Reguladores (a AGER está em busca da reestruturação da Agência). Em 2017, foram
elaboradas minutas de duas Resoluções Normativas (Condições Gerais e Técnica Operacional) e submetidas a Consulta Pública. Foram
apresentadas contribuições e está sendo elaborado um relatório final de Análise das Contribuições, que posteriormente será enviado à
Diretoria Executiva da AGER para as providências necessárias e publicação. Houve ainda a participação na audiência pública em
Confresa, para levantar demandas, reclamações e sugestões dos usuários de água e esgoto do município.
No setor de ENERGIA, foram efetivadas todas as 44 fiscalizações planejadas e pactuadas com a ANEEL, por meio do Convênio existente
entre as duas agências.
O setor de ESTUDOS ECONÔMICOS da AGER está sendo reformulado, por meio da minuta de projeto de lei encaminhada à Assembleia
Legislativa. Foi iniciada a recomposição do quadro de pessoal da Coordenadoria de Estudos Econômicos e os contratos de concessão
foram revisados.
Em relação à OUVIDORIA da AGER, foi providenciado retorno a 100% das 5.337 mensagens recebidas. A Ouvidoria atua na mediação e
solução de conflitos, e assim contribui com o equilíbrio do setor regulado. Em 2017, também foi concluído o desenvolvimento e a
publicação do novo site da AGER. Os serviços de atendimento e resolução de solicitações dos usuários de todos os setores regulados
estão sendo executados devidamente. A Ouvidoria participou de audiência pública promovida em Confresa, sobre o setor de Saneamento.
Encontra-se dificuldade e morosidade para atualizar os bancos de dados da AGER, hospedados nos sistemas da MTI. Em 2017, com a
aprovação da nova Diretoria de Ouvidoria, foi recomposto o quadro da Diretoria da AGER, possibilitando a realização de sessões
regulatórias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

262

567.200,00

546.360,00

384.776,06

0,00

67,84

70,43

662

0,00

186.076,37

176.740,95

0,00

0,00

94,98

567.200,00

732.436,37

561.517,01

0,00

99,00

76,66

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Unidade conseguiu executar boa parte dos recursos planejados, destinados à melhorar a qualidade dos serviços públicos delegados.
destacamos que uma das tarefas era intensificar a fiscalização no Estado, porém essa atribuição não foi 100% realizada por falta de
servidores. O valor das diárias foi calculado contando que o concurso público seria realizado, ou seria possível a AGER efetuar
contratação temporária. Entretanto, não ocorreram nem a realização do concurso, nem a contratação temporária.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora o orçamento disponível, após créditos adicionais, não tenha sido utilizado em sua totalidade, esta unidade cumpriu com a
execução das atividades previstas, atendendo de forma satisfatória a fiscalização dos serviços públicos delegados, porém a quantidade
planejada de diárias não pôde ser executada por falta de servidores no quadro de pessoal da AGER. Os recursos financeiros foram
liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto e o recurso devidamente utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:
Os serviços rotineiros de fiscalização e atendimento aos usuários de serviços públicos delegados foram realizados satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:
Faz-se urgente a recomposição do Quadro de Servidores da AGER.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3171-Fortalecimento institucional da AGER/MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
2017
Projeto
04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO
Unidade Responsável:
DE MATO GROSSO
Buscar reconhecimento da AGER/MT como órgão de estado e como agência reguladora perante a Sociedade
Objetivo Específico:
e Governo.
Produto:
Órgão fortalecido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Eduardo Alves de Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A comunicação com a sociedade foi realizada por meio do atendimento contínuo da Ouvidoria da AGER (telefone e email), além do site
atualizado e disponível ininterruptamente. O Gabinete estabeleceu reuniões semanais de Diretoria e fortaleceu a interlocução com
instituições públicas e privadas. A AGER também promoveu consultas públicas, por meio de seu site. Em 2017, para a divulgação dos
serviços púbicos delegados e da AGER aos usuários e sociedade, foram adquiridos e estão sendo distribuídos 3.000 cartilhas, 3.000
folders, 1.000 adesivos e 4 banners.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

12.000,00

6.974,74

6.780,87

0,00

56,51

97,22

262

29.550,00

29.550,00

12.890,00

0,00

43,62

43,62

41.550,00

36.524,74

19.670,87

0,00

47,34

53,86

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos foram empenhados porque se acreditava que os serviços previstos seriam realizados. Porém, houve contingenciamento dos
mesmos no final do ano (Decreto 1.258 de 10/11/2017) Não foi empenhado o valor das diárias para representação Jurídica da AGER/MT
em outras cidades porque a representação judicial da AGER/MT depende do número de intimações do Poder Judiciário, o qual foi inferior
ao esperado em 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução ficou comprometida no final do ano devido à não contratação de serviço de aplicativo previsto no orçamento, para realização
de pesquisa visando levantamento do índice de satisfação dos usuários dos serviços delegados. A Coordenadoria Reguladora de
Ouvidoria da AGER levantou preços, realizou contatos com fornecedores, bem como testes dos aplicativos oferecidos no mercado. Porém,
a contratação do serviço foi cancelada no final de 2017, em atendimento ao Decreto 1.258 de 10/11/2017.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo da Ação foi alcançado. A comunicação e integração interna foram asseguradas. A imagem da AGER/MT no âmbito do Governo
foi fortalecida, por meio da interlocução e relacionamento com os demais órgãos. Em 2017, a AGER também foi fortalecida por meio da
realização de consultas públicas, realizadas por meio de seu site. Enfatiza-se a reinserção da AGER/MT no cenário nacional, bem como
sua interação com outras agências reguladoras estaduais e federais, por meio da participação de seus representantes em eventos
nacionais.
Em 2017 foi elaborado o Planejamento Estratégico da AGER e foram definidos os Objetivos Estratégicos que deverão ser realizados até
2020, visando melhorar a qualidade da Regulação no Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3172-Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

229-Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
2017
Projeto

04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO
DE MATO GROSSO
Promover o incremento e nivelamento do quadro de pessoal para possibilitar a atuação efetiva da AGER/MT
Objetivo Específico:
em todas suas áreas de competência.
Produto:
Equipe estruturada
Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Eduardo Alves de Moura
Unidade Responsável:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
Foi elaborado processo com justificativa para contratação de novos servidores por meio de concurso público. Também foi prospectada a
contratação temporária. Porém, a ação não foi realizada devido ao contingenciamento de recursos. Foi elaborado e executado Plano de
Capacitação continuada para os Analistas Reguladores, incluindo os novos servidores que seriam contratados por meio de concurso ou
contratação temporária. Somente foram capacitados os servidores do quadro atual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

262

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662

0,00

400.000,00

32.656,47

0,00

0,00

8,16

50.000,00

400.000,00

32.656,47

0,00

65,31

8,16

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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O planejamento ficou prejudicado devido ao contingenciamento de recursos. Foi realizado crédito adicional porque se acreditava que a
AGER/MT contrataria pessoal temporário, caso não fosse possível realizar concurso público, e para suplementar as necessidades de
capacitação do quadro de pessoal ativo e a contratar. Porém, devido ao contingenciamento de recursos, não foi realizado concurso, nem
contratado pessoal temporário.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da despesa ficou prejudicada devido ao contingenciamento de recursos. Com a não realização do concurso, e a não
contratação de pessoal temporário, não foi possível investir o total dos recursos planejados na contratação de novos servidores, nem na
capacitação dos mesmos.

Alcance do Objetivo Específico:
Em relação ao concurso público, os objetivos foram parcialmente alcançados. O processo de solicitação do concurso público para
contratação de novos servidores e recomposição do Quadro de Pessoal encontra-se tramitando junto aos órgãos do Governo, para
autorização.
Todas as Coordenadorias da AGER/MT precisam repor seus quadros. A tendência é de agravamento, pois em 2018 mais servidores
efetivos deverão aposentar-se, e a demanda deve aumentar, pois está prevista a concessão de novas rodovias e outros serviços, como
parques públicos.
Em relação à capacitação dos servidores, o objetivo foi alcançado. Foram investidos R$ 98.133,98 no pagamento de inscrições e diárias
para participação dos Analistas Reguladores em atividade, por meio de cursos, congressos e seminários realizados nacionalmente, além
do oferecimento de cursos em Cuiabá. Desta forma, os servidores puderam atualizar-se em relação aos diferentes setores regulados
(transporte intermunicipal de passageiros, rodovias, energia e saneamento) e a AGER/MT marcou presença e compartilhou experiências
com outras agências reguladoras estaduais e federais.
A AGER promoveu, ainda, cursos presenciais em Cuiabá, sobre os temas ¿Boas Práticas em Regulação¿ (24 horas) e ¿Análise de
Impacto Regulatório¿ (16 horas), além de palestras sobre ética, liderança e gestão de pessoas. A AGER promoveu, também,
benchmarking com Agência Reguladora de Santa Catarina (ARESC), sobre sistema de informações georreferenciadas, destinado ao
gerenciamento e controle da regulação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.
338-Mato Grosso Pró-Estradas
Finalístico
Malha rodoviária precária e insuficiente.
Desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos trechos e
melhorando as condições das rodovias, a fim de garantir melhor eficiência do sistema rodoviário
Usuários da malha rodoviária estadual
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Marcelo Duarte Monteiro

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

5,05

9,75

7,61

31/01/2018

Anual

Percentual

22,22

55,56

32,90

31/01/2018

Anual

Percentual

33,33

66,67

35,58

31/01/2018

Anual

Percentual

22,22

55,56

19,01

31/01/2018

Anual

Percentual

8,00

11,00

59,15

31/01/2018

Anual

Percentual

50,00

65,00

10,60

31/01/2018

Anual

Percentual

23,63

17,10

0,00

31/01/2018

Densidade da Malha Estadual Pavimentada
Fonte: Secretaria de Estado de Transportes - SETPU
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação
da geometria da via regular ou acima
Fonte: SINFRA
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação
do pavimento regular ou acima
Fonte: CNT - Confederação Nacional do Transporte
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação
da sinalização regular ou acima
Fonte: SINFRA
Taxa de revitalização das rodovias estaduais não
pavimentadas
Fonte: SINFRA
Taxa de revitalização das rodovias estaduais pavimentadas
Fonte: SINFRA
EXCLUIR Taxa de Revitalização das Rodovias Estaduais não
Pavimentadas
Fonte: Secretaria de Estado de Transportes - SETPU

Análise de Indicadores do Programa:
Nos indicadores do Programa 338 ¿ Mato Grosso Pró-Estradas, podemos verificar que foram alcançados em nível satisfatório. A gestão da
SINFRA vem se desdobrando em esforços a fim de otimizar a aplicação dos recursos e assim atender e superar as expectativas, com o
intuito de alcançar os objetivos do Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

821.000,00

4.625.005,74

2.548.499,74

0,00

310,41

55,10

111

31.908.833,16

39.493.662,35

39.493.662,35

0,00

123,77

100,00

131

0,00

222.649.681,02

222.299.681,02

0,00

0,00

99,84

136

194.725.940,87

134.330.922,65

127.143.652,86

0,00

65,29

94,65

137

357.087.662,00

384.283.221,96

369.375.704,85

0,00

103,44

96,12

151

500.000.000,00

417.575.407,54

324.944.302,25

0,00

64,99

77,82

161

319.267.939,40

45.780.655,90

3.909.954,65

0,00

1,22

8,54

311

0,00

4.253.775,96

4.253.775,96

0,00

0,00

100,00
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Total

1.403.811.375,43

1.252.992.333,12

1.093.969.233,68

0,00

77,93

87,31

Execução:
A priori podemos analisar que o programa teve seus objetivos alcançados em nível satisfatório, pois a atual gestão conseguiu executar
77,93 % do planejado inicialmente PPD e executar 87,31 % do orçamento após ajustes para o programa em questão.
Analisando os resultados ¿ isoladamente relativos às diferentes fontes de recurso disponíveis, observa-se que os índices são fortemente
afetados pela variação entre os valores projetados e efetivamente executados dos recursos provenientes especialmente das fontes 151 de
¿Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta¿ e fonte 161 de ¿Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados
pela Administração Direta¿.
A fonte 151 representa 35,61 % do total da dotação inicial.
A fonte 161 representa 22,74 % do total da dotação inicial.
Estas fontes somados os valores perfazem um total de R$ 819.267.939,40 (oitocentos e dezenove milhões de reais, duzentos e sessenta
e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) representando em conjunto 58,36 % do total da dotação inicial prevista
para a execução do programa no valor de R$ 1.403.811.375,43 (um bilhão, quatrocentos e três milhões, oitocentos e onze mim, trezentos
e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
O indicador de PPD que indica a capacidade de execução em relação ao planejamento inicial é de 77,91%.
Partindo desta premissa se analisarmos os valores projetados e efetivamente executados dos recursos provenientes das fontes:
111 / 136 / 137 / 151
Estas fontes perfazem um total de R$ 1.083.722.436,03 (um bilhão, oitenta e três milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e
trinta e seis reais e três centavos) e representam 77,19 % do total da dotação inicial prevista para o programa 338.
Os indicadores apurados em conjunto para as ações: 111 ¿ 136 ¿ 137 e 151 são:
PPD 89,37 %
COFD 92,15 %
Ao analisamos o programa inteiro no qual constam fontes de recursos oriundas de convênios e operações de crédito em que não são
assegurados os valores financeiros, encontra-se certa dificuldade em se alcançar o índice de execução planejado, muito embora ainda
com dificuldades, a UO conseguiu na fonte 161 empenhar 324.944.302,25 (trezentos e vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e
quatro mil, trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos) e liquidar R$ 193.185.345,64 (cento e noventa e três milhões, cento e oitenta e
cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) dos R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais)
inicialmente previstos.
Estes números demonstram que em se assegurando os recursos financeiros para as respectivas fontes, a gestão consegue com
excelência planejar e executar os serviços e obras de sua competência.

Resultados:
Diante dos argumentos, números e resultados acima expostos, pode-se concluir ¿ com a ressalva de que se deve buscar, para um melhor
desempenho no planejamento e na execução orçamentária e financeira, o constante aprimoramento nas técnicas de projeção de receitas
e despesas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística ¿ SINFRA, observando rigorosamente os preceitos estabelecidos pela
Lei nº 4.320, bem como o compromisso com a transparência e a responsabilidade e, fundamentalmente, os princípios éticos da boa
administração pública, que a SINFRA observando todos estes preceitos, planejou e aplicou de forma muito satisfatória os recursos a ela
consignados no exercício financeiro de 2017 para o programa em questão.
Com os esforços realizados e com as forças direcionadas em obras prioritárias, a gestão conseguiu sim ampliar e melhorar a infraestrutura
do Estado de Mato Grosso e continua trabalhando para cada vez mais otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, de
maneira que consiga construir ainda mais obras de qualidade e em grande quantidade.
Abaixo alguns dos resultados alcançados pelo programa 338:
Pavimentação de 155,83 km de rodovias estaduais.
Pavimentação 154,93 km de rodovias de acesso às sedes municipais
Restauração de 713,40 km de rodovias pavimentadas;
Elaboração de 9 projetos de infraestrutura e transporte rodoviário;
Reforma de 190 metros de pontes de madeira;
Manutenção em 13.207,85 km de rodovias não pavimentadas;
Conservação de 662,40 km rodovias pavimentadas;

Principais restrições e providências adotadas:
Financeiras : Dentre as principais restrições estão as de ordem financeira, no que concerne a liberação de recursos das fontes.
Ações que tiveram dificuldade na sua execução estão a Ação 1283 ¿ Construção de Obras de Artes Especiais. Importante frisar que nela
foram inseridas as Pontes previstas na Operação de Crédito denominada Pró-Concreto estando previsto para 2017.
Foi instituída uma Unidade Gestora do Programa a fim de acompanhar os trabalhos tendo sido identificadas restrições de ordem técnica,
tendo em vista que no Plano de Trabalho inicial da respectiva operação existiam soluções técnicas divergentes das identificadas no
georreferenciamento da malha. Assim, existiam soluções de construção de pontes de concreto em locais em que a solução técnica poderia
ser a instalação de bueiros celulares, o que além de encarecer a execução da obra de arte, também não era a solução técnica mais
adequada.
Dessa forma, também foi necessário o fortalecimento da gestão junto ao agente financeiro, tendo em vista que o plano de trabalho inicial
da operação havia sido aprovado junto ao mesmo.
Por esses motivos, foi preciso rever todo o plano de trabalho da operação, o que prejudicou a execução do Programa Mato Grosso ProEstradas, no que concerne a operação Pró-Concreto (Ação 1283 ¿ Construção de Obras de Artes Especiais).
Cabe ressaltar que mesmo com problemas enfrentados, a administração os superou e sempre estudou e adotou maneiras de viabilizar o
cumprimento dos cronogramas previstos em contratos, a fim de não prejudicar a realização do previsto no Planejamento Estratégico.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Conseguir aprovar os financiamentos para as obras nas instituições financeiras com antecedência, não prejudicando assim o cronograma
das obras.
Assegurar recursos específicos para a execução das ações que contribuem para o alcance do objetivo específico do programa 338, pois
assim todas as ações planejadas no PTA teriam nível de execução satisfatório e contribuiriam para desenvolver e ampliar as condições de
trafegabilidade da malha rodoviária garantindo assim melhor eficiência do sistema rodoviário.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1283-Construção de obras de artes especiais e correntes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de
Objetivo Específico:
estrangulamentos da malha viária
Produto:
Obra construída
Unidade de Medida:
Metro
Responsável pela Ação: Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

0,00

REGIÃO II - NORTE

0,00

REGIÃO III - NORDESTE

0,00

REGIÃO IV - LESTE

0,00

REGIÃO V - SUDESTE

0,00

REGIÃO VI - SUL

0,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

0,00

REGIÃO VIII - OESTE

0,00

REGIÃO XI - NOROESTE II

0,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
3.142,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.181,82

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00
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O investimento corresponde à execução das obras seguintes obras:
1) Ponte sobre o Córrego Onça (PT1769), Vaz. Rio Braço Norte (PT2103), Rio Braço Norte (PT2101) e Rio Sucuri (PT2473), que
receberam ordem de início de serviço no dia 13/09/2017.
A Ponte sobre o Córrego Onça, atualmente, possui um percentual médio de execução em torno de 54%, correspondente a serviços
preliminares, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e transporte.
A Ponte sobre o Rio Braço Norte, atualmente, possui um percentual médio de execução em torno de 23%, correspondente a serviços
preliminares, infraestrutura, mesoestrutura e transporte.
A Ponte sobre o Rio Sucuri, atualmente, possui um percentual médio de execução em torno de 3%, correspondente a serviços
preliminares.
A Ponte sobre a Vaz. Rio Braço Norte, atualmente, possui um percentual médio de execução em torno de 5%, correspondente a serviços
preliminares.
2) Serviços de instalação de duas obras de arte correntes de bueiro duplo celular de concreto 2,00x2,00 m, no perímetro urbano de Campo
Verde. A emissão do Termo de Recebimento Provisório foi realizada no dia 10/09/2017.
3) Serviços de remoção e execução de bueiro triplo na Rodovia MT-338, no trecho entre Porto dos Gaúchos a Juara, popularmente
conhecido como "curva da roda d'água".
4) Serviços preliminares, mesoestrutura, superestrutura e transporte, divididos entre as vazantes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
18, na rodovia MT-060, trecho: Poconé - Porto Jofre, subtrecho: km 17 (Posto de Fiscalização) - km 64 (Rio Pixaim).
5) Serviços de infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e transporte na ponte sobre o Rio Pari, no trecho entre o Entr. Av. Beira Rio Novo Campus da UFMT/IFMT. O avanço da obra está em um percentual médio de 80%.
Nenhuma ponte foi finalizada em 2017, portanto, não há contabilização de produto entregue.
Analisando a lacuna entre o planejado inicialmente (LOA) e os serviços executados, informamos que no exercício de 2017, a meta prevista
não pode ser realizada, sobretudo, em razão dos seguintes motivos: necessidade de repactuação dos preços unitários contratados,
celebração de termo aditivo de prorrogação dos prazos de execução e vigência, análise e aprovação dos projetos executivos, revisão e
atualização das licenças ambientais e atraso no repasse de recursos previstos na operação de crédito (Fonte 151). Considerando que os
recursos provenientes da operação de crédito correspondiam a 99,7% do valor total do orçamento inicial, as fontes de recursos mais
relevantes para a execução da ação foram as provenientes de Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (136)
e Contribuição Regional ao FETHAB (137).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

621.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136

0,00

1.719.529,34

1.715.350,42

0,00

0,00

99,76
97,21

137

0,00

6.237.855,54

6.063.881,90

0,00

0,00

151

190.002.734,31

42.267.975,57

3.180.380,07

0,00

1,67

7,52

190.623.734,31

50.225.360,45

10.959.612,39

0,00

5,75

21,82

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A UO não conseguiu desempenho próximo ao planejamento inicial (LOA), pois o planejamento foi elaborado com base na premissa de que
os recursos financeiros oriundos da contratação da operação de crédito (fonte 151) estariam disponíveis, fato que ocorreu somente de
forma parcial. Além de que demais fatores não favoreceram ao início das obras, o que levou a gestão a redirecionar os investimentos,
reprogramando o cronograma para executar somente as obras que utilizariam fontes de recurso 136 e 137.

Capacidade de Execução - COFD:
Assim como no PPD, a análise COFD apresenta classificação altamente deficiente pelos mesmos motivos já expostos, notadamente para
as ações financiadas por operações de crédito. Porém, em análise aos investimentos realizados pelas fontes 136 e 137, o COFD
apresenta classificação ótima, com o percentual superior a 98%.

Alcance do Objetivo Específico:
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Com base nos resultados alcançados (meta física, PPD e COFD), conclui-se que o objetivo do programa de permitir a trafegabilidade
permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de estrangulamento da malha viária, foi insatisfatoriamente alcançado.
Entretanto, justifica-se o o desempenho realizado levando em consideração todos os fatores externos e internos que impactaram
negativamente na execução da ação, como o fato de 99,7% do recurso financeiro previsto inicialmente não ter sido efetivamente
repassado para a UO, além das limitações de recursos humanos para gestão e fiscalização das obras, bem como algumas restrições
ambientais referentes ao licenciamento de alguns contratos, que persistem desde o exercício anterior. Entretanto, apesar das inúmeras
dificuldades, em sua maioria fora da governabilidade deste órgão, a UO não adotou postura passiva diante dos riscos que se
concretizaram, muito pelo contrário, a equipe de gestão das obras continuou as atividades de monitoramento da execução orçamentária, a
fim de racionalizar a aplicação dos escassos recursos disponíveis. As obras de artes especiais e correntes são fundamentais para que o
objetivo do programa também seja alcançado, pois garante segurança e conforto aos usuários das rodovias, uma vez que o transporte dos
produtos comercializados pelo Estado é realizado por veículos de grandes dimensões, em substituição às atuais pontes de madeira que
não suportam toda a carga aplicada.

Outros aspectos relevantes:
As maiores restrições são de caráter financeiro e administrativo contratual: a UO vem promovendo diversas ações com o objetivo de
regularizar a situação dos contratos objeto da operação de crédito, de forma a maximizar a aplicação dos recursos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A meta física avaliada por metro de obra construída dificulta a contabilização do resultado alcançado durante a execução das obras de
artes especiais e correntes, uma vez que serviços preliminares de infraestrutura são realizados em 80% do cronograma e que são medidos
em outras unidades, portanto, a UO recomenda a alteração da unidade do produto entregue, a fins de monitoramento, para valores
percentuais.

Ação:

1284-Construção de pontes de madeira

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Disponibilizar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'águas
Ponte de madeira construída
Metro
Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Os valores previstos inicialmente, na elaboração do Plano de Trabalho para o exercício de 2017, correspondiam à uma reserva gerencial
para casos de excepcionalidade, uma vez que a estratégia da nova gestão não é mais construir pontes de madeiras e sim substituí-las por
pontes de concreto. Como pode-se verificar, houveram remanejamentos a fim de atender outras ações já que não ocorreram demandas
correspondentes à essa ação, somente houve uma liquidação referente à regularização de despesas anteriores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.000.000,00

147.578,17

147.578,17

0,00

14,76

100,00

1.000.000,00

147.578,17

147.578,17

0,00

14,76

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

534

Estado de Mato Grosso
O baixo índice de execução apurado em relação ao planejado inicialmente, que correspondia à uma reserva gerencial para casos de
excepcionalidade, foi devido ao redirecionamento desses recursos para atender outras ações, uma vez que a estratégia da nova gestão
não é mais construir pontes de madeiras e sim substituí-las por pontes de concreto.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho apurado indica eficiência na execução da ação, uma vez que todo o valor restante da ação foi utilizado para liquidação de
despesas anteriores, motivado pela alteração da estratégia organizacional, que priorizou investimentos para a substituição das pontes de
madeira por pontes de concreto.

Alcance do Objetivo Específico:
Dado a estratégia atual da substituição de pontes de madeira por pontes de concreto, bueiros ou kit ponte, o desempenho da ação, ainda
que pelos indicadores não tenha sido satisfatório, está coerente à estratégia adotada.

Outros aspectos relevantes:
Não identificamos outros aspectos relevantes além da mudança da estratégia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO recomenda que esta ação seja incoporada à ação 1283, uma vez que possuem o mesmo objetivo específico.

Ação:

1287-Pavimentação de rodovias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Pavimentar parte da malha viária com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento
Objetivo Específico:
do Estado
Produto:
Trecho pavimentado
Unidade de Medida:
Quilômetro
Responsável pela Ação: Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

0,68

REGIÃO II - NORTE

11,03

REGIÃO III - NORDESTE

0,69

REGIÃO IV - LESTE

23,97

REGIÃO V - SUDESTE

45,13

REGIÃO VI - SUL

10,70

REGIÃO VII - SUDOESTE

0,00

REGIÃO VIII - OESTE

13,02

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

0,00

REGIÃO X - CENTRO

35,62

REGIÃO XI - NOROESTE II

7,95

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

7,04
Total:

155,83

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
753,70

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

290,47

155,83

Análise da Meta Física:

535

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
20,68

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
53,65

Estado de Mato Grosso
O planejamento inicial (LOA) foi elaborado a partir da premissa de que os recursos financeiros estariam disponíveis em fluxo compatível
com o cronograma planejado para o exercício de 2017, entretanto, tal fato não ocorreu. Os Recursos Destinados ao Fundo de Transporte
e Habitação - FETHAB é a principal fonte de recurso do Tesouro para investimento em infraestrutura, e neste caso, responsável pela maior
parte do orçamento previsto. Desta forma, vale assinalar que o contingenciamento e anulação de recursos orçamentários previstos na
LOA, bem como o atraso sistemático dos repasses relativos a esses recursos, os quais, em conjunto, contribuíram decisivamente seja
para o atraso da emissão das ordens de inicio aos contratos, seja para o pagamento das medições dos serviços executados.
Outros fatores impactaram negativamente para o alcance das metas previstas ocorreram em virtude do desempenho ineficaz de algumas
empresas contratadas, atrasando injustificadamente o cronograma físico-financeiro, restrições ambientais como a não obtenção de
licenças ambientais e projetos executivos deficientes e que tiveram que ser readequados para poder dar continuidade à execução da obra,
além da não realização (frustração) das receitas dos recursos para a fonte 161 e a baixa performance de execução dos contratos, ainda
em fase de elaboração de projeto executivo, que correspondiam a 37% dos valores orçados inicialmente.
Os trechos entregues e os respectivos avanços no exercício de 2017, são:
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-338 (Ana Terra - Itanhangá): 15 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-336, trecho: Entrº MT-130 (Vila Carolina) - Santo Antônio do Leste: 2,8 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-244 (Entrº BR-070 (Campo Verde) - Entrº MT-140 (Nova Brasilândia): 9 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-240, Trecho: Entr. BR-158 (Água Boa) ¿ Entr. MT-414, Subtrecho: km 12,25 (fim do
asfalto) ¿ Entr. MT-414, com extensão de 13,635 km ¿ Lote único: 13,6 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-320 (Travessia Urbana de Colíder): 1 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-170 (Juruena -Cotriguaçú, Estaca 1607 a 3000): 0,4 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-170 (Juruena - Cotriguaçú, Estaca 0 a 1607): 0,2 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-208 (Entr. MT-160 (B) - Entr. MT-417 (B)): 1,9 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-208 (KM 65,00 - KM 104,50 (Nova Monte Verde)): 8,1 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-430 (Entrº MT-430/MT-437 - Santa Cruz do Xingu): 0,6 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-251/110 (Entr. BR-158/MT (Nova Xavantina) - Campinápolis): 3,5 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia BR-070/MT (Entr. BR-158/GO (Sul) - Entr. BR-070/158/MT (Norte), Segmento: Contorno
de Barra do Garças): 0,6 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-326 (Cocalinho (Div. MT-GO) - Entr. MT-411, Lote 01, Segmento 01): 0,4 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-326 (Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré): 0,4 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-020 (Paranatinga - Canarana): 5,2 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-140 (Entrº BR 070 (Campo Verde) - Entrº MT 251 - Nova Brasilândia): 1 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-020 (Paranatinga - km 137; km 67,50 - km 101,25, Lote 03): 12,4 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-100 (BR-364 (B) MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) - Entr. MT-336
(Araguaiana), Segmento: Ponte Branca - Ribeirãozinho)): 7 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-336 (Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste / Primavera do
Leste - MT-130): 5,6 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-110 (Guiratinga - Tesouro): 3,7 km;
Execução de obras de duplicação da rodovia MT-040 (Km 05 - Km 28,16): 3 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-110 (Guiratinga - Tesouro): 3,5 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-040 (Porto de Fora - Mimoso - Entr. MT 270, Segmento: Km 20,3 - Km 40,36, Lote
03): 3,9 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-251 (Entr. MT-010 - Trevo Fundação Bradesco): 2 km;
Execução de obras de duplicação da rodovia MT-010 (Entr. MT-251 - Entr. BR-163/364 (Rodoanel): 1,6 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-343 (Porto Estrela- Entr. MT-246 (Barra do Bugres)): 13 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-338 (Entr. MT-220 (Novo Paraná) - Entr. BR-163 Piúva): 12 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-242 (Ipiranga do Norte - Itanhangá): 8,5 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-338 (Entr. MT-220 (Novo Paraná) - Entr. BR-163 Piúva): 7,9 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-220 (Entr. BR-163 (Sinop), Rio dos Peixes - Entr. MT-410 (Tabaporã)): 7 km;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

200.000,00

998.499,74

48.499,74

0,00

24,25

4,86

111

27.093.833,16

34.347.502,53

34.347.502,53

0,00

126,77

100,00

136

105.080.863,62

53.346.684,92

52.916.203,02

0,00

50,36

99,19

137

357.087.662,00

215.259.802,63

208.181.718,35

0,00

58,30

96,71

151

43.716.000,00

45.396.569,48

31.698.086,01

0,00

72,51

69,82

161

319.267.939,40

35.158.162,90

1.929.064,87

0,00

0,60

5,49

311

0,00

4.253.775,96

4.253.775,96

0,00

0,00

100,00

852.446.298,18

388.760.998,16

333.374.850,48

0,00

39,11

85,75

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PPD correspondente à 39,11% é fortemente afetado pelos bloqueios e anulações que restringiram a disponibilidade orçamentária e
financeira da UO para as fontes 136 e 137 e a incompatibilidade entre a meta prevista e a real capacidade de execução das ações
financiadas pela fonte 161. Apesar da disponibilidade limitada, excluindo a fonte 161, o percentual se eleva para cerca de 66%, o que
classificaria o indicador como regular.

Capacidade de Execução - COFD:
536

Estado de Mato Grosso
O COFD, por sua vez, indica a satisfatória capacidade de execução orçamentária da UO, apesar das fortes limitações apontadas
anteriormente.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado e isso se deve à vários fatores, sendo eles: a restrição da disponibilidade
orçamentária e financeira do FETHAB, bem como o atraso sistemático dos repasses relativos a esses recursos, contribuíram
decisivamente seja para o atraso da emissão das ordens de inicio aos contratos, seja para o pagamento das medições dos serviços
executados; o atraso injustificado do cronograma físico-financeiro por parte das empresas contratadas; restrições ambientais como a não
obtenção de licenças ambientais e conflitos com organizações ambientalistas e necessidade de readequação dos projetos executivos.
A fim de alcançar melhores resultados, a UO buscou avaliar e melhorar a sistemática de elaboração do Plano Anual de Trabalho, manteve
e aperfeiçoou a metodologia sistematizada de monitoramento da execução orçamentária, a fim de racionalizar a aplicação dos escassos
recursos disponíveis, e de gestão de contratos, notificando e aplicando as devidas sansões administrativas às empresas contratadas que
descumpriram as clausulas contratuais, como atraso injustificado ao cronograma físico-financeiro, chegando a rescindir alguns contratos.

Outros aspectos relevantes:
A principal restrição que interferiu nos resultados foi financeira, e que vale assinalar que que as mencionadas limitações impostas à
execução orçamentária e financeira, afetam não apenas o cumprimento dos cronogramas físico-financeiros, como também a confiança e
credibilidade do Estado perante seus fornecedores que gerenciam os riscos de inadimplência alocando menos recursos para a execução
dos serviços.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO não tem recomendações à esta ação.

Ação:

1289-Restauração de rodovias pavimentadas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Restaurar as condições de trafegabilidade das rodovias pavimentadas
Trecho restaurado
Quilômetro
Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

3,00

REGIÃO II - NORTE

39,50

REGIÃO IV - LESTE

37,30

REGIÃO V - SUDESTE

141,70

REGIÃO VI - SUL

106,20

REGIÃO VII - SUDOESTE

68,40

REGIÃO VIII - OESTE

125,70

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

53,40

REGIÃO X - CENTRO

39,20

REGIÃO XI - NOROESTE II

54,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

45,00
Total:

713,40

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
222,89

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

382,32

713,40

Análise da Meta Física:

537

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
320,07

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
186,60

Estado de Mato Grosso
A meta física executada ultrapassou a meta física planejada devido à adoção de soluções técnicas mais eficientes pela SINFRA às obras
de restauração, que possibilitaram revitalizar mais rodovias, otimizando a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros
disponibilizados; contratação e fornecimento de material betuminoso para os contratos, com redução de até 5% no custo total de execução
das obras; liberação efetiva dos recursos da operação de crédito nº 0020/00013 para obras de restauração de rodovias e alocação de mais
de R$ 100 milhões da fonte 137, para financiar o programa de reconstrução.
Os trechos restaurados e seus respectivos avanços são:
Execução das obras de restauração da rodovia MT-320/208 (Entrº BR-163 (B) (Nova Santa Helena) - Entrº MT-325 (Alta Floresta: 32 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-326 (Entrº BR-158 à Canarana): 15,8 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-160 (Nova Brasilândia - Entr. BR-364): 26 km
Execução de serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) nas rodovias da região municipal de Água Boa e
Nova Nazaré/MT: 21,5 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-423 (ENTRº BR-163 KM 35 - Cláudia): 45 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-455/270/460/457/471 (MT 455 - Entrº BR/364/163 - Balneário Águas Quentes/ MT 270
- Entrº BR-163 - São Lourenço/ MT 460 - Entrº BR-163/364 - Sta Elvira - Águas Quentes/ MT 457 - Jaciara - Cachoeira da Fumaça/ MT
471 - Rondonópolis - Rio Vermelho (Rodovia dos Peixes), Lote 02 do edital): 86,3 km
Execução de serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) nas rodovias da região municipal de Juína/MT: 3
km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-235 (Campo Novo do Parecís - Rio Papagaio- Sapezal): 65 km
Execução de serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) nas rodovias MT-246/343/358/339; Trecho: Barra
do Bugres - Tangará da Serra; Segmento: Ponte sobre o Rio Paraguai - Tangará da Serra: 7,5 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-170 (Mundo Novo - Brasnorte - km 150,00): 34,3 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-249 (Nova Mutum - Entr. MT-010 - Entr. MT-235, Lote 09): 39,2 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-343/358 (Entrº BR-364 - São José do Rio Claro): 27,4 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-010 (Entr. MT-402 - Guia - Entr. MT-246 - Rosário Oeste, Lote 04): 31,1 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-251 (Chapada dos Guimarães - Entrº MT/140 (Gardez)): 61 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-220/325 (Entrº MT-170 (Águas da Prata) - Juara, Lote 01: 54 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-130 (Entrº BR-070 (B) (Primavera do Leste) - Entrº MT-020 (Paranatinga)): 10,3 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-419 (Novo Mundo - Guarantã do Norte - Entr. BR-163): 7,5 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-344 (Entrº BR-070/MT-140 (Campo Verde) - Entrº BR-163/364 (Jaciara)): 20,1 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-251 (Cuiabá - Chapada dos Guimarães): 1,3 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-358 (Tangará da Serra - Itanorte): 8,2 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-175/248 (Entrº BR-174 (Cacho) - Jauru): 5,3 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-170 (Entrº BR-174 (Caramujo) - Salto do Céu): 6,6 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-170 (Entrº BR-174 (Caramujo) - Salto do Céu): 39,9 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-100 (Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)): 25 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-250 (Mirassol D'Oeste - Curvelândia, Lote 16): 21,9 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-240 (Entrº BR-364 (Novo Diamantino) - Arenápolis / Acesso a Alto Paraguai): 5,7 km
Execução das obras de restauração da rodovia MT-246 (Entrº BR-163/364 (Trevo Jangada) - Barra do Bugres): 12,5 km

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

111

4.815.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

20,77

100,00

136

40.449.900,00

8.420.373,67

8.397.482,46

0,00

20,76

99,73

137

0,00

108.551.458,02

106.818.650,35

0,00

0,00

98,40

151

66.280.000,00

73.239.962,09

42.026.516,79

0,00

63,41

57,38

111.544.900,00

191.211.793,78

158.242.649,60

0,00

141,86

82,76

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PPD de 141,86%, classificado como deficiente, foi essencialmente impactado pela alocação de mais de R$ 100 milhões da fonte 137,
para financiar obras de restauração de rodovias pavimentadas, estratégia essa que não estava prevista quando da elaboração do Plano de
Trabalho Anual para o exercício de 2017.
Essa alteração foi necessária diante do cenário de forte restrição orçamentária e financeira da fonte 136 e da intensificação da execução
de obras com o objetivo de restabelecer a trafegabilidade e a segurança dos usuários em importantes rodovias do estado.

Capacidade de Execução - COFD:
A adoção da gestão orçamentária dos contratos compatibilizada com o monitoramento da execução física permite uma gestão racional do
orçamento disponibilizado. A formalização da operação de crédito nº 0020/00013 para restauração de rodovias e a alocação de recursos
da fonte 137 foram fundamentais para o alcance do resultado, ainda que as limitações orçamentárias e os atrasos nos repasses dos
recursos financeiros tenham dificultado a realização das ações previstas.

Alcance do Objetivo Específico:

538

Estado de Mato Grosso
Com base nos resultados alcançados, conclui-se que o objetivo do programa de restaurar as condições de trafegabilidade das rodovias
pavimentadas foi satisfatoriamente alcançado. Isso se deve, principalmente, pela já mencionada adoção de soluções técnicas mais
eficientes, que possibilitaram revitalizar mais rodovias, otimizando a aplicação dos recursos orçamentários e
financeiros disponibilizados. A contribuição ao objetivo do programa se dá através da devolução das condições de segurança e conforto
aos usuários da rodovia, além de promover maior vida útil ao pavimento.

Outros aspectos relevantes:
A principal restrição que interferiu nos resultados foi financeira, e que vale assinalar que que as mencionadas limitações impostas à
execução orçamentária e financeira, afetam não apenas o cumprimento dos cronogramas físico-financeiros, como também a confiança e
credibilidade do Estado perante seus fornecedores que gerenciam os riscos de inadimplência alocando menos recursos para a execução
dos serviços.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO não possui recomendações à esta ação.

Ação:

1291-Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Fornecer subsídios técnicos para o planejamento e a realização de obras rodoviárias
Projeto elaborado
Unidade
Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
10,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

17,00

6,00

Análise da Meta Física:

539

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
35,29

Estado de Mato Grosso
A meta física prevista para a elaboração e aprovação de 10 projetos foi atingida em 60%, correspondente aos 6 projetos relacionados
abaixo:
1) Implantação e pavimentação da rodovia MT-402, trecho: Entrº MT-251 - Distrito de Coxipó do Ouro - Arraial dos Freitas - Ponte de Ferro
- J. Umuarama; Subtrecho: Entrº MT-251 - Coxipó do Ouro; Segmento: estaca 0 a 428+15,363, com extensão de 8,57 km.
2) Implantação e pavimentação da BR-174/MT, trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM; Subtrecho: Entrº MT-420(A)
(Castanheira) - Entrº MT-206(A)/418(B) (Colniza); Segmento: km 815,50 ao km 866,20, com extensão de 50,70 km;
3) Implantação e pavimentação da BR-174/MT, trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM; Subtrecho: Entrº MT-420(A)
(Castanheira) - Entrº MT-206(A)/418(B) (Colniza); Segmento: km 866,20 ao km 905,50, com extensão de 39,30 km;
4) Implantação e pavimentação da BR-174/MT, trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM; Subtrecho: Entrº MT-420(A)
(Castanheira) - Entrº MT-206(A)/418(B) (Colniza); Segmento: km 905,50 ao km 936,70 km, com extensão de 35,02 km;
5) Implantação e pavimentação da BR-174/MT, trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM; Subtrecho: Entrº MT-420(A)
(Castanheira) - Entrº MT-206(A)/418(B) (Colniza); Segmento: km 1.031,67 ao km 1.083,34, com extensão de 51,66 km;
6) Implantação e pavimentação da rodovia MT-040/299, Trecho: Entrº MT-461 - Itiquira - Terminal Ferroviário, com extensão de 35,30 km;
Além dos projetos acima, existem projetos já elaborados mas em fase de análise e correções, que são:
1) Ampliação de Capacidade da rodovia MT-240, trecho: Entrº MT-358 ¿ Santo Afonso ¿ Arenápolis ¿ Nortelândia ¿ Diamantino;
Subtrecho: Arenápolis ¿ Nortelândia, com extensão aproximada de 9,00 km;
2) Implantação e pavimentação da rodovia MT-412, trecho: Entrº MT-322/430 (Bituca) - Canabrava do Norte;
3) Restauração da rodovia MT-020/251, trecho: Fundação Bradesco ¿ Entrº MT-351, com extensão de 13,30 km, em pista dupla;
4) Implantação e pavimentação da rodovia MT-322, trecho: Entrº BR-163 (Matupá) ¿ Entrº MT-130 ¿ São José do Xingu; Subtrecho: Final
do asfalto ¿ Distrito de União do Norte, com extensão de 5 km;
5) Implantação e pavimentação da rodovia MT-383/460, trecho: Entrº MT-270 ¿ Três Pontes ¿ Naboreiro ¿ Vila Bueno ¿ Entrº MT-130,
com extensão de 40,00 km;
6) Implantação e pavimentação da rodovia MT-402, trecho: Entrº MT-010 ¿ Distrito de Aguaçú; Subtrecho: Final do Asfalto ¿ Distrito de
Aguaçú, com extensão de aproximadamente 12,00 km.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

136

7.058.450,00

10.103.723,56

9.715.062,26

0,00

137,64

96,15

137

0,00

5.687.744,64

5.680.136,23

0,00

0,00

99,87

161

0,00

10.622.493,00

1.980.889,78

0,00

0,00

18,65

7.058.450,00

26.413.961,20

17.376.088,27

0,00

246,17

65,78

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PPD indica classificação altamente deficiente, resultante sobretudo da alocação não prevista de recursos da fonte 137 e 161 para
financiar a elaboração de projetos de infraestrutura rodoviária.
A alocação de recursos da fonte 137 correspondeu, principalmente, ao suporte de empresa terceirizada contratada para prestar apoio
técnico à SINFRA, na área de projets de engenharia rodoviária e aeroviária.

Capacidade de Execução - COFD:
O COFD regular é acentuadamente afetado pela incompatibilidade entre a meta prevista e a real capacidade de execução das ações
financiadas pela fonte 161. Apesar da disponibilidade orçamentária e financeira limitada para o exercício, excluindo a fonte 161, o
percentual se eleva para cerca de 98%, o que classificaria o indicador como ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:
Os resultados foram satisfatórios, certamente, impulsionados pela contratação da empresa de apoio técnico à SINFRA, na área de projetos
de engenharia rodoviária e aeroviária e pelo aprimoramento técnico e de processos da Superintendência de Engenharia criada em 2016, a
partir do projeto de reestruturação organizacional da UO.

Outros aspectos relevantes:
O quadro técnico de servidores efetivos da Superintendência de Engenharia ainda é insuficiente para atender à demanda do estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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A UO recomenda que para melhorar o desempenho da ação, conforme identificado anteriormente, seja realizado um processo seletivo
para a contratação de profissionais especializados em elaboração e análise de projetos de engenharia.

Ação:

2092-Desapropriação para implantação de rodovias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Desapropriar imóveis atingidos por traçados de obras, visando à regularização das rodovias
Demanda atendida
Percentual
Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

32,00
Total:

32,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

32,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

32,00

32,00

Análise da Meta Física:
Em primeira análise, a meta física se mostra pouco satisfatória, com apenas 32% dos 19 processos de desapropriação previstos para as
obras de duplicação das rodovias MT-010 e MT-251. Porém, analisando apenas os processos aptos para regularização e pagamento da
indenização, esse percentual passaria a ser 55%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

111

0,00

295.244,65

295.244,65

0,00

0,00

100,00

136

1.000.000,00

168.677,33

168.677,33

0,00

16,87

100,00

137

0,00

117.779,30

117.779,30

0,00

0,00

100,00

1.000.000,00

581.701,28

581.701,28

0,00

58,17

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando os bloqueios e anulações orçamentárias, atraso nos repasses financeiros e a quantidade de processos aptos para
regularização e pagamento de indenização, o resultado pode ser considerado satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:
O COFD evidencia a eficiência na alocação e aplicação dos recursos pela UO.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados alcançados, a UO os considera satisfatórios ao alcance do objetivo específico, tendo em vista as restrições
descritas anteriormente.

Outros aspectos relevantes:
A principal restrição que interferiu na execução das metas foi financeira, referente aos bloqueios e anulações orçamentárias e atraso nos
repasse financeiros.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO, atualmente, não possui um setor responsável pelos processos de desapropriação e recomenda a sua inclusão na estrutura
organizacional.
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Ação:

2127-Regularização ambiental das obras rodoviárias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Assegurar o atendimento das exigências e critérios de conservação ambiental nas obras rodoviárias
Ação executada
Unidade
Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

14,00
Total:

14,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

8,00

Meta Física Ação Realizada

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

14,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

175,00

175,00

Análise da Meta Física:
A SINFRA encaminhou 7 processos de requerimento de licença prévia e licença de instalação e 7 processos de renovação de licenças,
além de 309 cadastros de obras de restauração de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, junto à SEMA. A SINFRA está isenta do
pagamento das taxas referente ao licenciamento ambiental, entretanto, neste exercício, pagou-se taxas referente à multas para o IBAMA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.500.000,00

846.666,65

846.666,65

0,00

33,87

100,00

2.500.000,00

846.666,65

846.666,65

0,00

33,87

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A incompatibilidade entre a meta prevista e a demanda financeira real ocasionou a classificação como altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
A análise COFD evidencia a eficiência na alocação e aplicação dos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base na demanda efetiva, os resultados foram satisfatórios.

Outros aspectos relevantes:
A principal restrição que interferiu na execução das metas foi financeira, referente aos bloqueios e anulações orçamentárias.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO não possui recomendações para esta ação.

Ação:

2128-Reforma de pontes de madeira

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Reformar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'águas
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Produto:
Ponte de madeira reformada
Unidade de Medida:
Metro
Responsável pela Ação: Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

190,00
Total:

190,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

400,00

Meta Física Ação Realizada

318,18

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

190,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

47,50

59,71

Análise da Meta Física:
A meta física executada corresponde apenas aos contratos específicos para a reforma pontual de pontes de madeira, porém, está previsto
na planilha orçamentária dos contratos de manutenção da malha rodoviária do estado os serviços de manutenção de ponte de madeira,
abrangendo todas as regiões de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

136

3.500.000,00

3.020.682,75

3.020.682,75

0,00

86,31

100,00

137

0,00

1.129.848,62

400.000,00

0,00

0,00

35,40

3.500.000,00

4.150.531,37

3.420.682,75

0,00

97,73

82,42

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PPD demonstra eficiência da UO no planejamento financeiro da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O COFD demonstra eficiência da UO na alocação e execução das despesas previstas, pois após transferir a demanda para os contratos
de manutenção regional da malha rodoviária previstos nas ações de conservação (2151/2209), os recursos adicionais foram remanejados
para atender outras ações prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados apresentados, a UO considera a performance da ação satisfatória.

Outros aspectos relevantes:
Não houve uma restrição para atingir o objetivo específico desta ação, somente que em termos práticos, ele foram transferidos aos
contratos de manutenção da malha rodoviária do estado (ações 2151/2209), que preveem em suas planilhas orçamentárias os serviços de
manutenção de ponte de madeira, abrangendo todas as regiões de Mato Grosso.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO não possui recomendações para essa ação.

Ação:

2151-Manutenção de rodovias não pavimentadas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Garantir as condições permanentes de trafegabilidade das vias não pavimentadas
Trecho mantido
Quilômetro
Marcos Catalano Correa
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.102,00
Total:

1.102,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

800,00

Meta Física Ação Realizada

200,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.102,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

137,75

551,00

Análise da Meta Física:
Considerando a extensão da malha rodoviária não pavimentada do nosso Estado, de cerca de 22 mil km, a meta física prevista
inicialmente no PTA considerava uma limitação de atuação da SINFRA. No entanto com êxito a gestão consegui executar serviços de
maneira eficiente e além do planejado inicialmente, uma vez que viabilizou parcerias com associações e municípios e a contratação de
empresas de manutenção em nove regiões do Estado, ampliando dessa forma a abrangência geográfica e a capacidade do atendimento
de manutenção da malha.
A meta física foi calculada a partir do custo unitário médio estimado em R$ 20 mil por quilometro mantido. Nessa perspectiva, o resultado
demonstrado é plenamente satisfatório. No entanto, existem diversos outros serviços realizados de acordo com a demanda, os quais
podem impactar na projeção e apuração da meta física.
O percentual altamente deficiente apresentado após créditos se deve unicamente aos repasses da cota parte aos municípios dos recursos
arrecadados do FETHAB, fonte 131, os quais não haviam sido previstos na elaboração do PTA de 2017, dado que passaram a ser
realizados diretamente por essa UO, apenas em janeiro de 2017.
Contudo, as limitações à capacidade de empenho e os atrasos sistemáticos no repasse dos recursos do FETHAB afetaram severamente a
capacidade de execução dos serviços de conservação e manutenção das rodovias. Essas limitações prejudicam não apenas o
cumprimento dos cronogramas físico-financeiros, como também a confiança e credibilidade do Estado perante seus fornecedores que
gerenciam os riscos de inadimplência alocando menos recursos para a execução dos serviços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

2.600.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

96,15

131

0,00

222.649.681,02

222.299.681,02

0,00

0,00

99,84

136

10.000.000,00

30.462.899,90

27.031.288,88

0,00

270,31

88,74

137

0,00

19.547.580,01

16.156.037,84

0,00

0,00

82,65

10.000.000,00

275.260.160,93

267.987.007,74

0,00

2.679,87

97,36

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PPD altamente deficiente se justifica, sobretudo, pelos repasses da cota parte aos municípios dos recursos arrecadados do FETHAB,
fonte 131, os quais não haviam sido previstos na elaboração do PTA de 2017, dado que passaram a ser realizados diretamente por essa
UO, apenas em janeiro de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
O COFD evidencia a eficiência da UO na alocação e execução dos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:
A UO ultrapassou a meta física prevista inicialmente no PTA, tendo em vista, que esta considerava uma limitação de atuação da SINFRA.
No entanto a UO executou serviços de maneira eficiente, uma vez que viabilizou parcerias com associações e municípios e a renovação
dos contratos das empresas de manutenção em nove regiões do Estado, ampliando dessa forma a abrangência geográfica e a capacidade
do atendimento de manutenção da malha. O acréscimo ao orçamento é decorrente, sobretudo, da regularização de repasses da cota parte
dos municípios referente aos recursos arrecadados pelo FETHAB proveniente do óleo diesel.

Outros aspectos relevantes:
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Um aspecto importante e positivo para o resultado da ação foi a renovação dos contratos de manutenção da malha viária para as 9 regiões
gerenciais definidas pela SINFRA.
A principal restrição que interferiu nos resultados foi financeira, e que vale assinalar que que as mencionadas limitações impostas à
execução orçamentária e financeira, afetam não apenas o cumprimento dos cronogramas físico-financeiros, como também a confiança e
credibilidade do Estado perante seus fornecedores que gerenciam os riscos de inadimplência alocando menos recursos para a execução
dos serviços.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO não tem recomendações para esta ação.

Ação:

2209-Conservação de rodovias pavimentadas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Garantir condições permanentes de trafegabilidade das rodovias estaduais.
Trecho conservado
Quilômetro
Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

662,40
Total:

662,40

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

800,00

Meta Física Ação Realizada

2.135,20

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

662,40

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

82,80

31,02

Análise da Meta Física:
Considerando a extensão da malha rodoviária não pavimentada do nosso Estado, de cerca de 6,6 mil km, a gestão conseguiu executar
serviços de maneira eficiente, uma vez que viabilizou parcerias com associações e municípios e a renovação dos contratos de empresas
de manutenção em nove regiões do Estado, ampliando dessa forma a abrangência geográfica e a capacidade do atendimento de
manutenção da malha.
A meta física foi calculada a partir do custo unitário médio estimado em R$ 80 mil por quilometro mantido. Nessa perspectiva, o resultado
demonstrado é plenamente satisfatório. No entanto, existem diversos outros serviços realizados de acordo com a demanda, os quais
podem impactar na projeção e apuração da meta física.
Contudo, as limitações à capacidade de empenho e os atrasos sistemáticos no repasse dos recursos do FETHAB afetaram severamente a
capacidade de execução dos serviços de conservação e manutenção das rodovias. Essas limitações prejudicam não apenas o
cumprimento dos cronogramas físico-financeiros, como também a confiança e credibilidade do Estado perante seus fornecedores que
gerenciam os riscos de inadimplência alocando menos recursos para a execução dos serviços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

1.026.506,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

0,00

3.850.915,17

3.850.915,17

0,00

0,00

100,00

136

24.136.727,25

26.094.106,36

23.184.660,92

0,00

96,06

88,85

137

0,00

27.751.153,20

25.957.500,88

0,00

0,00

93,54

24.136.727,25

58.722.680,73

52.993.076,97

0,00

219,55

90,24

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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O PPD classificado como altamente deficiente, foi essencialmente impactado pela alocação de mais de R$ 27 milhões da fonte 137, para
financiar serviços de conservação e manutenção de rodovias pavimentadas, estratégia essa que não estava prevista quando da
elaboração do Plano de Trabalho Anual para o exercício de 2017.
Essa alteração foi necessária diante da necessidade de intensificação da execução de serviços com o objetivo de manter a trafegabilidade
e a segurança dos usuários em importantes rodovias do estado.

Capacidade de Execução - COFD:
O COFD indica a eficiência da UO na alocação e execução dos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando a extensão da malha rodoviária não pavimentada do nosso Estado, de cerca de 6,6 mil km, a gestão conseguiu executar
serviços de maneira eficiente, uma vez que viabilizou parcerias com associações e municípios e a renovação dos contratos de empresas
de manutenção em nove regiões do Estado, ampliando dessa forma a abrangência geográfica e a capacidade do atendimento de
manutenção da malha.
Ainda que a meta física prevista ajustada tenho sido superior à executada, os resultados, sobretudo considerando as limitações
orçamentárias e financeiras impostas à UO no decorrer do exercício, podem ser considerados plenamente satisfatórios.

Outros aspectos relevantes:
Um aspecto importante e positivo para o resultado da ação foi a renovação dos contratos de manutenção da malha viária para as 9 regiões
gerenciais definidas pela SINFRA.
A principal restrição que interferiu nos resultados foi financeira, e que vale assinalar que que as mencionadas limitações impostas à
execução orçamentária e financeira, afetam não apenas o cumprimento dos cronogramas físico-financeiros, como também a confiança e
credibilidade do Estado perante seus fornecedores que gerenciam os riscos de inadimplência alocando menos recursos para a execução
dos serviços.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO não possui recomendações para esta ação.

Ação:

5148-Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

338-Mato Grosso Pró-Estradas
2017
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Propiciar a integração de municípios à rede rodoviária pavimentada
Trecho de ligação pavimentado
Quilômetro
Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

0,76

REGIÃO II - NORTE

22,35

REGIÃO III - NORDESTE

24,97

REGIÃO IV - LESTE

30,72

REGIÃO V - SUDESTE

22,34

REGIÃO VI - SUL

1,96

REGIÃO VIII - OESTE

5,12

REGIÃO X - CENTRO

12,80

REGIÃO XI - NOROESTE II

2,45

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

31,46

ESTADO

0,00
Total:

154,93

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
166,66

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

231,86

154,93
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
92,96

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
66,82
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Análise da Meta Física:
O planejamento inicial (LOA) foi elaborado a partir da premissa de que os recursos financeiros estariam disponíveis em fluxo compatível
com o cronograma planejado para o exercício de 2017, entretanto, tal fato não ocorreu. A liberação da parcela no valor de R$ 200 milhões
não foi efetuada conforme previsto na LOA, fato que por si só impactaria severamente na execução da meta.
Além disso, grande parte dos contratos inseridos na operação de crédito necessitam de recursos do Fundo de Transporte e Habitação FETHAB, para pagamento de medições de reajustamento e eventuais aditivos de contrato. Desta forma, conforme já mencionado na ação
1287, o contingenciamento e anulação de recursos orçamentários previstos na LOA, bem como o atraso sistemático dos repasses relativos
a esses recursos ocasionaram o atraso no pagamento das medições dos serviços executados, que implicaram no não cumprimento do
cronograma físico-financeiro previsto.
Outros fatores impactaram negativamente para o alcance das metas previstas ocorreram em virtude do desempenho ineficaz de algumas
empresas contratadas, atrasando injustificadamente o cronograma físico-financeiro, restrições ambientais como a não obtenção de
licenças ambientais e projetos executivos deficientes e que tiveram que ser readequados para poder dar continuidade à execução da obra.
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-020 (Paranatinga - km 135; km 0 - km 33,75): 6,8 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-437/430 (Final do Asfalto - Entr. MT- 322 (Posto Bituca), Final do Asfalto - Entr. MT430, Lote 01): 21,1 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-170 (Juruena - Cotriguaçú, Estaca 0 a 1607): 0,7 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-208 (Entr. MT-160 (B) - Entr. MT-417 (B)): 22,3 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-430 (Entrº MT-430/MT-437 - Santa Cruz do Xingu): 3,8 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-251/110 (Entr. BR-158/MT (Nova Xavantina) - Campinápolis): 13,4 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-326 (Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré): 9,3 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-020 (Paranatinga ¿ Canarana): 7,9 km;
Execução das obras de pavimentação da rodovia MT-140 (Entrº BR 070 (Campo Verde) - Entrº MT 251 - Nova Brasilândia): 15,5 km;
Execução de obras de pavimentação da rodovia MT-040 (Porto de Fora - Mimoso - Entr. MT 270, Segmento: Km 20,3 - Km 40,36, Lote
03): 1,9 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-343 (Porto Estrela- Entr. MT-246 (Barra do Bugres)): 5,1 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-338 (Entr. MT-220 (Novo Paraná) - Entr. BR-163 Piúva): 2,4 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-242 (Ipiranga do Norte - Itanhangá): 10,3 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-338 (Entr. MT-220 (Novo Paraná) - Entr. BR-163 Piúva): 2,4 km;
Execução de obras de pavimentação da MT-220 (Entr. BR-163 (Sinop), Rio dos Peixes - Entr. MT-410 (Tabaporã)): 31,4 km;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

151

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

200.001.265,69

256.670.900,40

248.039.319,38

0,00

124,02

96,64

200.001.265,69

256.670.900,40

248.039.319,38

0,00

124,02

96,64

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PPD indica performance satisfatória, considerando que os valores acrescidos à dotação inicial representam fundamentalmente recursos
excepcionais destinados ao pagamento de medições de reajustamento por meio do uso do saldo de rendimentos da operação de crédito,
aprovado pelo agente financiador.

Capacidade de Execução - COFD:
O COFD evidencia a eficiência da UO na alocação e execução dos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi parcialmente adequado e isso se deve à vários fatores, sendo eles: a não liberação da parcela no valor
de R$ 200 milhões previstos para 2017; restrição da disponibilidade orçamentária e financeira do FETHAB, bem como o atraso sistemático
dos repasses relativos a esses recursos; o atraso injustificado do cronograma físico-financeiro por parte das empresas contratadas;
restrições ambientais como a não obtenção de licenças ambientais e conflitos com organizações ambientalistas e necessidade de
readequação dos projetos executivos.
A fim de alcançar melhores resultados, a UO buscou avaliar e melhorar a sistemática de elaboração do Plano Anual de Trabalho, manteve
e aperfeiçoou a metodologia sistematizada de monitoramento da execução orçamentária, a fim de racionalizar a aplicação dos escassos
recursos disponíveis, e de gestão de contratos, notificando e aplicando as devidas sansões administrativas às empresas contratadas que
descumpriram as clausulas contratuais, como atraso injustificado ao cronograma físico-financeiro, chegando a rescindir alguns contratos.

Outros aspectos relevantes:
A disponibilidade orçamentária e financeira do FETHAB é essencial para a continuidade das obras inseridas no programa, uma vez que as
despesas com medições de reajustamento e aditivos de contrato não estão previstas no financiamento.
Para o ano de 2018, a ação 5148 será financiada não apenas pela fonte 151, mas também por aquelas necessárias para o pagamento das
despesas não incluídas no financiamento, que irá simplificar e aperfeiçoar a análise do programa MT Integrado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO não possui recomendações a esta ação.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.
388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Finalístico
Desorganização do sistema de transporte de Mato Grosso.
Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de
decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos
relativos aos modais ferroviário e hidroviário.
Usuários dos transportes do Estado
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Marcelo Duarte Monteiro

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

37,59

45,39

Apurado
2017

Data
Apuração

Taxa de cobertura aeroportuária
19,86

31/01/2018

Fonte: SINFRA

Análise de Indicadores do Programa:
No indicador do Programa 388 ¿ Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso, podemos verificar que índice alcançado se
manteve inalterável sendo passível de melhora.
Importante frisar que ocorreram alterações na legislação de regulamentação de aeroporto público regulado o que tem feito com que esse
indicador não tenha alteração, uma vez que as Administradoras Municipais dos Aeroportos têm encontrado dificuldades em manter os
respectivos aeroportos regulamentados, ainda que com o auxílio do Estado, o que tem dificultado a manutenção do indicador.
Oportuno se faz esclarecer que são necessários outros indicadores para medir se o programa atingiu ou não seu objetivo, uma vez que o
indicador de Taxa de Cobertura Aeroportuária trata somente de um dos modais, uma vez que o objetivo do Programa 388 é ¿melhorar a
qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a tomada de decisões relativas a manutenção e expansão,
ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário¿, razão pela qual é preciso analisar
a possibilidade de inserção de novos indicadores do Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

100.000,00

424.187,98

310.000,00

0,00

310,00

73,08

136

47.863.760,00

31.981.348,64

26.612.141,11

0,00

55,60

83,21

137

0,00

6.395.968,44

4.638.260,72

0,00

0,00

72,52

240

7.275.938,43

297.153,00

205.923,00

0,00

2,83

69,30

361

0,00

31.978,35

0,00

0,00

0,00

0,00

55.239.698,43

39.130.636,41

31.766.324,83

0,00

57,51

81,18

Total

Execução:
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Considerando o índice de PPD apurado em 57,51 % e o índice de COFD apurado em 81,18%, a média dos dois índices atingi um patamar
de 69,34%. A priori podemos analisar que o programa teve seus objetivos atingidos de forma satisfatória, pois a U.O. conseguiu executar
80% do orçado no PTA 2017.
Para a execução do programa são utilizadas as fontes 100 ¿ 136 ¿ 137 ¿ 240 e 361, dessas as fontes que tiveram melhor desempenho
são as fontes 136 e 137 que representam 64,73% da dotação final após os créditos.
Ao avaliar o objetivo do programa, que é ¿melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a
tomada de decisões relativas a manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais
ferroviário e hidroviário¿ é importante esclarecer que as ações que tiveram contribuição significativa a fim de atingir ao objetivo são as
ações atinentes a Ampliação da infraestrutura aeroportuária (1292), ao Aperfeiçoamento da Gestão de Transporte e Logística (2462), a
referente a Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de passageiros (2566) e a que trata de Implementação de Concessões
(3128).
Na ação 1292 a UO executou 90% do planejado inicial em relação a meta física ajustada para a respectiva ação, conseguindo além de
contribuir para o objetivo da ação, também para o cumprimento do objetivo do programa que visa a ampliação da infraestrutura
aeroportuária e que foi feita por meio dos aeroportos de Alta Floresta, Porto Alegre do Norte, Barra do Garças, Canarana, Querência,
Poconé, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop com serviços como manutenção, entrega de materiais, readequação e elaboração
de projetos, construção de cerca operacional, repasse de recursos, entre outros.
Na ação 2462 a UO executou 96% do planejado inicial em relação a meta física ajustada para a respectiva ação objetivo, aperfeiçoar a
gestão de transporte e logística, ampliando os investimentos no desenvolvimento gerencial e aprimorando o planejamento de médio e
longo prazo, sendo que no que concerne ao programa essa ação auxilia o dirigente na tomada de decisões que venham melhor contribuir
para melhoria da operação do sistema, da manutenção e expansão da infraestrutura logística e seus respectivos modais.
Na ação 2566 a UO executou 58% do planejado inicial em relação a meta física ajustada para a respectiva ação objetivo que é melhorar a
qualidade e segurança do sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado. Apesar da anulação realizada pela SEPLAN,
(Processo de Crédito 1652) visando suprir o déficit de folha de pagamento dos servidores ativos, a meta da ação foi atingida no que diz
respeito a Concessão Emergencial do Terminal Rodoviário de Cuiabá, bem como através da manutenção do STCRIP e operacionalização
do serviço de transporte intermunicipal de passageiros com a assinatura dos contratos nº 01, 03 e 03/2017 referente ao MIT 02 e MIT 07
(categoria diferenciada) com a Viação Novo Horizonte e que tiveram um grande impacto para o programa atingir o seu objetivo, mas
também o impacto social advindo dessas ações.
Na ação 3128 a UO executou 60% do planejado inicial em relação a meta física ajustada para a respectiva ação objetivo que é realizar a
concessão de rodovias estaduais ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária
atingindo também o objetivo do programa, uma vez que com isso é possível a expansão da malha rodoviária, sua manutenção, bem como
a melhoria da operacionalização de todo o sistema.
Ao avaliar o cumprimento do conjunto das entregas das ações em relação ao objetivo do programa, que é ¿melhorar a qualidade da
operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a tomada de decisões relativas a manutenção e expansão, ampliar a
infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário¿ oportuno se faz ressaltar que todas as ações
contribuíram para o atingimento do objetivo do programa, entretanto, foram citadas somente as que tiveram maior impacto social.

Resultados:
Com os esforços realizados e com as forças direcionadas em projetos prioritários, a gestão conseguiu sim ampliar e melhorar a qualidade
da operação do sistema de transporte estadual, e continua trabalhando para cada vez mais otimizar a aplicação dos recursos
orçamentários e financeiros, de maneira que consiga ainda mais qualificar as tomadas de decisões e proporcionar um sistema de modais
organizado, seguro, amplo e de qualidade excelente aos usuários.
Na ação 1292 a UO executou 90% do planejado inicial em relação a meta física ajustada para a respectiva ação, conseguindo além de
contribuir para o objetivo da ação, também para o cumprimento do objetivo do programa que visa a ampliação da infraestrutura
aeroportuária e que foi feita por meio dos aeroportos de Alta Floresta, Porto Alegre do Norte, Barra do Garças, Canarana, Querência,
Poconé, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop com serviços como manutenção, entrega de materiais, readequação e elaboração
de projetos, construção de cerca operacional, repasse de recursos, entre outros.
Na ação 2462 a UO executou 96% do planejado inicial em relação a meta física ajustada para a respectiva ação objetivo, aperfeiçoar a
gestão de transporte e logística, ampliando os investimentos no desenvolvimento gerencial e aprimorando o planejamento de médio e
longo prazo, sendo que no que concerne ao programa essa ação auxilia o dirigente na tomada de decisões que venham melhor contribuir
para melhoria da operação do sistema, da manutenção e expansão da infraestrutura logística e seus respectivos modais.
Na ação 2566 a UO executou 58% do planejado inicial em relação a meta física ajustada para a respectiva ação objetivo que é melhorar a
qualidade e segurança do sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado. Apesar da anulação realizada pela SEPLAN,
(Processo de Crédito 1652) visando suprir o déficit de folha de pagamento dos servidores ativos, a meta da ação foi atingida no que diz
respeito a Concessão Emergencial do Terminal Rodoviário de Cuiabá, bem como através da manutenção do STCRIP e operacionalização
do serviço de transporte intermunicipal de passageiros com a assinatura dos contratos nº 01, 03 e 03/2017 referente ao MIT 02 e MIT 07
(categoria diferenciada) com a Viação Novo Horizonte e que tiveram um grande impacto para o programa atingir o seu objetivo, mas
também o impacto social advindo dessas ações.
Na ação 3128 a UO executou 60% do planejado inicial em relação a meta física ajustada para a respectiva ação objetivo que é realizar a
concessão de rodovias estaduais ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária
atingindo também o objetivo do programa, uma vez que com isso é possível a expansão da malha rodoviária, sua manutenção, bem como
a melhoria da operacionalização de todo o sistema.
Ao avaliar o cumprimento do conjunto das entregas das ações em relação ao objetivo do programa, que é ¿melhorar a qualidade da
operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a tomada de decisões relativas a manutenção e expansão, ampliar a
infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário¿ oportuno se faz ressaltar que todas as ações
contribuíram para o atingimento do objetivo do programa, entretanto, foram citadas somente as que tiveram maior impacto social.

Principais restrições e providências adotadas:
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Financeiras : A gestão da U.O. como já relatado anteriormente, sofreu com a grave situação política e financeira que os poderes Federais
e Estaduais estão passando. Dentre as principais restrições estão as de ordem financeira, no que concerne a liberação de recursos das
fontes, bem como as judiciais no que diz respeito a licitações para o transporte intermunicipal.
Os resultados desta grave situação são, atrasos em repasses financeiros do governo Federal, convênios não aprovados, diminuição da
arrecadação estadual, e ainda, teve que se adequar a incapacidade das empresas em conseguir cumprir com os cronogramas devido a
dificuldades financeiras.
Ressaltamos que mesmo com problemas enfrentados a administração os superou e sempre estudou maneiras de viabilizar o cumprimento
dos cronogramas previstos em contratos, e assim contribuir para a realização da meta do planejamento estratégico.

Outros aspectos relevantes:
Oportuno se faz esclarecer que são necessários outros indicadores para medir se o programa atingiu ou não seu objetivo, uma vez que o
indicador de Taxa de Cobertura Aeroportuária trata somente de um dos modais, uma vez que o objetivo do Programa 388 é ¿melhorar a
qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a tomada de decisões relativas a manutenção e expansão,
ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário¿, razão pela qual é preciso analisar
a possibilidade de inserção de novos indicadores do Programa.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Conseguir aprovar os convênios de financiamentos nas instituições com antecedência, não prejudicando assim a execução do
cronograma.
Assegurar recursos específicos para a execução das ações, pois assim todas as ações planejadas no PTA, teriam nível de execução
satisfatório de maneira a atender a demanda do objetivo do programa.
Destreza na época de elaboração das peças de planejamento, estudando as possibilidades de cenários futuros e analisando o histórico de
execução de cenários passados e assim minimizar riscos que possam impactar na realização de metas planejadas.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1259-Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da
SINFRA

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações
Infraestrutura modernizada
Percentual
Geraldo Tanamati

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

60,00

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
60,00

Análise da Meta Física:
Muito embora o orçamento previsto para os projetos previstos neste PAOE, foi, na maioria, anulado, muito prejudicou o progresso das
mesmas.
Registre-se que na subação 1 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI EM 0,60, obtivemos um grande resultado da meta
alcançada, em função de que havia pouca demanda por recurso orçamentário/financeiro. A meta em nosso planejamento estratégico foi
estabelecida em 0,12 para o índice de governança de TI (iGOV-TI 2017) e obtivemos um resultado de 0,16 para este exercício.
Executamos 84% das ações previstas.
Esclareço também que a meta da subação 1 para 2017 é 0,12 e não 0,60.
Entregas da Subação 1:
- Sistemática de aferição do índice de governança, com base em um modelo utilizado pelo TCU implantado
- Política de governança de TIC elaborada
- Política de contratação de soluções de tecnologia da informação e comunicação elaborada
- Política de gestão de riscos elaborada
- Política de regras gerais de uso de ativos de TI elaborada e institucionalizada
- Política de gestão de obsolescência de equipamentos de TI elaborada e institucionalizada
- Política de Permissão de acesso às pastas da rede elaborada e institucionalizada
- Política de backup elaborada e institucionalizada
- Política de gestão de riscos elaborada
- Política de governança corporativa de TIC elaborada
- Política de classificação de informações e sistemas de informações elaborada
- Política de acesso à informação elaborada.
Na subação 2 - MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EM RELAÇÃO À TI EM 50% (35,5%) da meta alcançada,
grandemente prejudicada em função das anulações ocorridas durante o exercício, em função que orçamento previsto para infraestrutura
de TI e solução de Sistema Integrado de Gestão de Infraestrutura e Logística foi quase totalmente anulado, inviabilizando o
desenvolvimento desses projetos.
Mesmo assim, alcançamos o resultado de 60% do previsto.
Esclareço também que a meta da subação 2 para 2017 é 65% o grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TI.
Entregas da subação 2:
- Sistemática de avaliação de satisfação de usuário em relação aos serviços de TI implantado
- Projeto de cabeamento estruturado para implantação no prédio na SINFRA elaborado
- Projeto e especificação da expansão da rede wireless
- Projeto e especificação da solução de telefonia IP para o prédio da SINFRA
- Projeto e especificação dos ativos da rede corporativa elaborado
- projeto e especificação da rede de fornecimento de energia ininterrupta ao prédio da SINFRA e equipamentos
- Projeto e especificação de desktop e notebooks elaborado
- Projeto de servidores e sistema de armazenamento elaborado
- Projeto de regularização de licenciamento de software elaborado
- Projeto e especificação de um ERP referente ao Sistema Integrao de Gestão de Infraestrutura e Logística - SINFRALOG elaborado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.245.000,00

33.119,70

32.908,80

0,00

0,40

99,36

8.245.000,00

33.119,70

32.908,80

0,00

0,40

99,36

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram realizadas anulações, sem o conhecimento desta superintendência, que comprometeram todo o projeto, conforme segue abaixo:
Processo Valor anulado
Valor suplementado
--------- -------------------- --------------------494
2.000.000,00 Crédito autorizado pela SEPLAN para atender despesas com pagamento de juros da dívida pública na
competência
Abril 2017- PAOE 8028. Em consonância com a Lei complementar 93/2016. Anulação promovida pela SEPLAN.
441
3.000.000,00 Para implementar ações da SES/MT de prestação de serviços Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos em Unidades
Móveis Assistenciais para todo o Estado de Mato Grosso em resposta às necessidades da população no que tange aos
serviços de saúde. Anulação promovida pela SEPLAN.
1199

327.000,00 Anulação para atender processo 636958/2012, referente a aluguel de veículos da SINFRA-MT.

1654
1.171.527,48 Trata-se de anulação de recursos para atender o processo de credito adicional de nº. 1654 da UO: 12401 Empaer
visando suprir o déficit da folha de pagamento dos servidores ativos e encargos. Anulação promovida pela SEPLAN.
1432
404.432,50 Anulação para anteder pagamento de despesas com a contratação de empresa especializada em fretamento de
aeronaves, para atender demanda da sinfra na fiscalização e outras ações de infraestrutura e logistica do
Estado.Ressaltamos que o recurso sera aplicado conforme TCT nº 0696-2016 SINFRA/CASA MILITAR.
714
1.231.040,00 Crédito liberado para atender pagamento da dívida pública referente ao mês de maio de 2017. Em consonância
com
EC 93/2016. Anulação promovida pela SEPLAN.
---------------------------------------------------Como mostram os dados acima, os valores anulados em relação ao planejamento (99,6%) inviabilizou a ação.
Portanto, as metas foram prejudicadas.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação ao baixo valor empenhado, informamos que, no decorrer do exercício, verificamos que estratégia de contratar a fábrica de
software para desenvolver a solução referente ao Sistema Integrado de Gestão de Infraestrutura e Logística - SINFRALOG, mostrou a
grande dificuldade para obtermos os resultados mais de curto prazo na implantação de um novo sistema. Mudamos a nossa estratégia,
para que, ao invés de se utilizar de uma fábrica, poderíamos utilizar de soluções disponíveis no mercado, para contrataríamos
licenciamento do software, e foi o que fizemos. Fizemos novo TR para licitar por meio de um pregão, a formação de registro de preços
para contratação das licenças do software e os serviços requeridos.
Foi apresentada essa solução ao CONDES, mas esta decidiu levar até o CONDES, o qual resolveu encaminhar a SEGES para proceder a
licitação.
Nesse caminhar, verificamos que não era possível utilizar esse orçamento para contratação da solução, visto que esse pregão deve ser
concluído somente no exercício seguinte, 2018.
A principal ação que era implantar o SINFRALOG ficou inviabilizado, embora o valor empenhado tenha sido quase total em relação ao
saldo orçamentário após as anulações.

Alcance do Objetivo Específico:
Para alcançar o objetivo específico da ação era necessário os investimentos previstos em infraestrutura de tecnologia da informação da
SINFRA, o que não ocorreu por conta das anulações realizadas pela SEPLAN, conforme mostrado no PPD. Então, não tivemos como
desenvolver as ações que previam manter a alta disponibilidade, a qualidade e a integração das informações tratadas. Adicionalmente,
também não conseguimos contratar o licenciamento do SINFRALOG, em sua primeira etapa, onde prevíamos implantar os processos de
gestão de contratos e convênios, planejamento de execução de obra, medições, gerenciamento da faixa de domínio e autorização especial
de trânsito e gerenciamento da conservação da malha rodoviária do estado. Incorpora ainda, nesta primeira fase de implantação desta
solução, a gestão da composição de preços de materiais e serviços para orçamento de obras e a integração com os sistemas corporativos
do governo do estado. O resultado então ficou muito abaixo dos resultados do objetivo específico.

Outros aspectos relevantes:
Os resultados obtidos nas subações referem-se à execução de projetos que não requeriam valores orçamentários, o que pode parecer um
bom desempenho da meta física, mas o que foi principal relativo ao Sistema Corporativo SINFRALOG e modernização da infraestrutura
tecnológica, que são os principais, o resultado foi pífio por falta de recursos previstos e não disponibilizados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Estado de Mato Grosso
Entendo que precisamos melhorar sensivelmente o nosso planejamento do negócio, desde a concepção dos projetos, PTA, LOA, a
execução orçamentária, com as metas especificadas e alinhadas com o planejamento estratégico institucional.
Precisamos implementar as oportunidades de melhoria, para não ocorrer o que ocorreu neste ano, que foi a anulação de orçamento sem
avaliar os impactos nas metas, sem passar por um processo de negociação de priorização em função da disponibilidade dos recursos. E
tem que ocorrer durante o ano e não no encerramento do exercício, porque o mal já foi feito, não o que se fazer para corrigir, a não ser
reduzir as metas.
Então, os projetos e atividades decorrentes do Planejamento Estratégico Institucional devem ser identificados, analisados e especificados,
para subsidiar a elaboração do PPA/LDO/LOA/PTA, com as metas devidamente alinhadas e coesas. Senão melhorarmos esse processo,
sempre ficaremos correndo atrás dos prejuízos, nunca teremos uma solução para o planejamento como ferramenta essencial para uma
boa gestão.
Acredito que o orçamento de 2018 será muito melhor, pois os alinhamentos realizados para esse exercício.

Ação:

1292-Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Melhorar a infrestrutura aeroportuária do Estado visando otimizar a utilização do transporte aéreo
Aeroporto ampliado

Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Maksaíla Amaral Moura Campos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

1,00

REGIÃO III - NORDESTE

1,00

REGIÃO IV - LESTE

3,00

REGIÃO VI - SUL

1,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

1,00

REGIÃO X - CENTRO

2,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

1,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
8,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

11,00

10,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
125,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
90,91

Estado de Mato Grosso
O Órgão obteve êxito, tendo em vista que os Aeroportos inicialmente planejados foram executados.
A UO conseguiu executar 90,9% da meta, em relação a meta física ajustada para a respectiva ação, conseguindo dessa forma atingir o
objetivo da ação.
Região 0200
Alta Floresta: Convênio para repasse de recursos financeiros para a manutenção do aeroporto.
Região 0300
Porto Alegre do Norte:Convênio para o repasse de recursos para Elaboração dos Projeto Executivos e Planos Aeroportuários.
Região 0400
Barra do Garças: Convênio para o Repasse de Material (arames, mourões e telas) para a construção da Cerca Operacional do Aeroporto
Municipal.
Canarana: Contratação de empresa para Elaboração de Projetos Executivos e Planos Aeroportuários.
Querência: Readequação do Projeto Executivo de Pavimentação, Plano Básico da Zona de Proteção do Aeródromo, Convênio para o
fornecimento de Material (arames, mourões e telas) para a construção da Cerca Operacional do Aeroporto Municipal e material
betuminoso para pavimentação.
Região 0600
Poconé: Contratação de empresa para Elaboração de Projetos Executivos e Planos Aeroportuários.
Região 0700
Cáceres: Convênio para o repasse de recursos para Elaboração dos Projeto Executivos e Planos Aeroportuários.
Região 1000
Lucas do Rio Verde: Convênio para o repasse de recursos para Elaboração dos Projeto Executivos e Planos Aeroportuários.
Sorriso: Convênio de repasse financeiro para Ampliação, Modernização e Readequação do Aeroporto Municipal.
Região 1200
Sinop: Convênio para o Repasse de Material (arames, mourões e telas) para a construção da Cerca Operacional do Aeroporto Municipal.
Os recursos atenderam a necessidade para a execução da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

100.000,00

214.187,98

100.000,00

0,00

100,00

46,69

136

8.620.000,00

4.337.882,03

3.152.404,59

0,00

36,57

72,67

137

0,00

2.657.707,22

900.000,00

0,00

0,00

33,86

361

0,00

31.978,35

0,00

0,00

0,00

0,00

8.720.000,00

7.241.755,58

4.152.404,59

0,00

47,62

57,34

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação planejada inicialmente LOA, atenderia integralmente o objetivo da ação. Entretanto com o ajuste realizado não foi possível
realizar todas as ações previstas por Aeroporto.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício foi realizado bloqueio/contingenciamento que dificultou a execução da ação, sendo necessária a atuação da UO no
sentido de realizar crédito a fim de executar a ação.
Os recursos financeiros não foram liberados de acordo com o Cronograma previsto, pois a programação financeira da UO é maior que o
repasse efetivamente realizado mensalmente, sendo esta uma das dificuldades encontradas para a execução da ação.
A execução financeira foi deficiente tendo em vista que a previsão de ações por município era maior que efetivamente foi realizado, tendo
em vista o ajuste no orçamento e financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora os ajustes orçamentários e financeiros tenham prejudicado a execução da ação, a atuação da UO permitiu que houvessem ações
em 90,9% dos municípios previstos, atingindo assim o objetivo específico da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Assegurar os recursos orçamentários e financeiro para execução da ação.

Ação:

2090-Capacitação de recursos humanos da SINFRA

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Ampliar as competências técnicas para melhoria do exercício da função pública
Servidor capacitado
Unidade
Ludmila Cavalcante da Silva Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Houve anulação, pela SEPLAN, dos recursos para atender o processo de crédito adicional de n.º 1654 da UO 12401 - EMPAER visando
suprir o déficit da folha de pagamento dos servidores ativos e encargos e apesar da anulação a meta de capacitação não foi impactada
tendo em vista a realização dos cursos através da Escola de Governo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

5.100,00

5.100,00

0,00

5,10

100,00

100.000,00

5.100,00

5.100,00

0,00

5,10

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho apurado não impactou no alcance da meta, pois os cursos foram realizados através da Escola de Governo que não gera
custos para a Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram realizados remanejamentos para atender outras prioridades da Gestão, porém tal procedimento não impactou no alcance da meta.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado em índice satisfatório, pois foi compensado os cursos que gerariam despesas com curso
oferecidos pela Escola de Governo que não oneram a Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Expandir o projeto de capacitação de servidores, buscando convênios e parcerias nas realizações.
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Ação:

2160-Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Manter a infraestrutura dos postos da Policia Rodoviária Estadual
Posto mantido
Unidade
Ivo da Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO V - SUDESTE

1,00

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

7,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

28,57

40,00

Análise da Meta Física:
Foi operacionalizado e mantido o Posto de fiscalização de Trânsito localizado no km 83, município de Poxoréu, conforme Termo de
Cooperação Técnico com destaque orçamentário nº 332/2017, firmado com a SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública, tendo
como objeto o pagamento de diárias ao efetivo do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário.
Foi mantido o Posto de Fiscalização localizado na rodovia MT 251, trecho: Cuiabá - Entrº 351 - Chapada dos Guimarães.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.467.019,53

232.440,00

141.210,00

0,00

9,63

60,75

1.467.019,53

232.440,00

141.210,00

0,00

9,63

60,75

Capacidade de Planejamento - PPD:
Previsto na Lei Orçamentária 2017, R$ 1.467.019,53 e reduzido o valor de 30% da previsão de receita.

Capacidade de Execução - COFD:
Do valor resultante da redução orçamentária, foi dispendido com diárias ao efetivo do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário, para
operacionalização do posto localizado na rodovia, MT 130, trecho: Rondonópolis - Entrº BR 070, aquisição de impressos e manutenção do
posto localizado na rodovia, MT 251.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base na disponibilização orçamentária, somente foi possível a operacionalização e manutenção de 2(dois) postos.

Outros aspectos relevantes:
O aspecto relevante foi a ativação do posto de fiscalização localizado fora do entorno de Cuiabá, com a interiorização do Posto localizado
no município de Poxoréu, na rodovia MT 130, trecho: Rondonópolis - Entrº BR 070, concedida à empresa concessionária Morro da Mesa
S/A.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Prioritariamente, deverá reativar os postos de fiscalização localizados nas rodovias, MT 010, trecho: Cuiabá -Rosário Oeste e MT 040,
trecho: Cuiabá - Santo Antônio de Leverger, devido às más condições de funcionamento decorrente de redução orçamentária e financeira.

Ação:

2462-Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logistica

Programa de Governo:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Aperfeiçoar a gestão de transporte e logística, ampliando os investimentos no desenvolvimento gerencial e
Objetivo Específico:
aprimorando o planejamento de médio e longo prazo
Produto:
Gestão aperfeiçoada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Elisa Mauro Gomes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,80
Total:

4,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
6,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

5,00

4,80

Análise da Meta Física:

558

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
96,00

Estado de Mato Grosso
A UO obteve êxito no seu planejamento inicial, uma vez que conseguiu executar a meta física após ajuste.
Produtos:
1)UNOPS: Foi celebrado um Termo de Cooperação (Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o UNOPS, nº 16/04) com a
UNOPS, Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, especializada em Logística para prover a transferência à SINFRA de
documentos e metodologia para gerenciamento do plano de logística de médio e longo prazo, capacidade institucional para definir e
acompanhar projetos e gerenciar execução de obras, metodologia de gerenciamento de concessões e outras formas alternativas de
contrato por resultados, processos e procedimentos estabelecidos e adequado arranjo organizacional que possibilitem à instituição atuar
de maneira consistente sobre as estruturas de transporte do estado, promovendo assim seu crescimento econômico.
O projeto trabalhará com dois componentes:
a) Componente de fortalecimento institucional e aprimoramento da gestão;
b) Componente de alternativas de financiamento e contratação.
Após realizados os diagnósticos, o projeto foi elaborado, aprovado pelo Governo do Estado e também pela Agência Brasileira de
Cooperação - ABC.
2)80% Elaboração do Plano Diretor:
O Plano Diretor Rodoviário do Estado de Mato Grosso fornece uma estrutura de planejamento para orientar as decisões e os
investimentos na rede rodoviária nos próximos 15 anos.
A Secretaria de Infraestrutura e Logística entendeu a necessidade de ordenar diretrizes e ações, através do planejamento de longo prazo,
com o propósito de desenvolver instrumentos de análise e fornecer suporte para projetos e intervenções na logística de transportes de
Mato Grosso, e o Plano Diretor de Logística (PDL MT) é o instrumento que visa a fornecer esse suporte técnico às escolhas do Governo
de Mato Grosso contribuindo para o sucesso dos desafios atuais e futuros do Estado. Ele também vai ajudar a promover o
desenvolvimento socioeconômico regional, aumentar a competitividade das cadeias produtivas do Estado e fomentar às novas atividades
econômicas e políticas públicas através de uma malha logística que permite o fluxo eficiente e seguro de mercadorias, pessoas e serviços.
A metodologia do plano diretor, criada pelos técnicos e parceiros da SINFRA, é composta por um processo simples de pontos e pesos que
resultam na hierarquização de investimentos que só é viabilizada através de diversas parcerias com outras organizações públicas e
privadas e instituições de ensino superior.
Estas parcerias permitiram o acesso a dados amplos e complexos relacionados à movimentação na malha logística do estado
relacionados à produção agrícola, ao transporte intermunicipal, do acesso a atrativos turísticos, ao transporte do maior rebanho do país, ao
valor das mercadorias movimentadas no sistema rodoviário e a viagens relacionadas ao acesso à equipamentos públicos de saúde e
educação.
Foram levantar as informações socioeconômicas e de tráfego: Inicialmente o Plano Diretor iria utilizar 6 indicadores na versão 2017,
entretanto, foi possível a obtenção de 4 indicadores através das parcerias realizadas. Assim, para fins de publicação, 2 indicadores ficarão
para a próxima versão do plano.
Já foi realizada a análise das demandas logísticas do Estado.
50% Priorizadas as demandas de infraestrutura e logística: Existe dependência do fornecimento de dados e tratamento de dados de outras
entidades parceiras que estão em andamento, razão pela qual a priorização ainda não foi concluída.
70 % Elaborado o documento do Plano Diretor de Logística: É necessário concluir a priorização das demandas logísticas do Estado para a
conclusão dos trabalhos.
3)Geoportal
4)Atualização e Controle do Sistema Rodoviário Estadual 100%: Está em fase de publicação via Decreto do Sistema Rodoviário Estadual.
5)100% Capacitação Técnica realizada em Geoprocessamento e Planejamento de Engenharia e Logística, está última realizada pela
Empresa Planejamento e Logística

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

136

7.400.000,00

154.123,50

153.810,00

0,00

2,08

99,80

137

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

100,00

7.400.000,00

2.154.123,50

2.153.810,00

0,00

29,11

99,99

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A UO executou parcialmente a ação tendo como base o planejado inicial (LOA), pois ocorreram ajustes orçamentários, o que dificultou a
execução da ação e razão pela qual não obteve 100% da execução do previsto na meta física inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
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A execução dos créditos realizados por meio dos Processos nº 780, 2976, 3793, 4253 e 3928 prejudicou a execução da ação.
Os recursos financeiros não foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto para a UO.
A UO conseguiu executar a ação dentro do previsto e disponibilizado no orçamento e financeiro, ficando para o exercício seguinte aquilo
que ficou prejudicado pelos ajustes orçamentários

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que o objetivo específico da ação é o aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística, a melhoria e o aprimoramento da
gestão e que os produtos entregues como a Cooperação Técnica com o UNOPS, a atualização e o controle do Sistema Rodoviário
Estadual, o Geoportal e as Capacitações, visam a garantir esse aprimoramento; assim como o Plano Diretor que visa aperfeiçoar o
planejamento de médio e longo prazo, a UO conseguiu alcançar em quase sua totalidade os objetivos.
A Ação também contribuiu para que o objetivo do programa fosse alcançado, tendo em vista os instrumentos entregues na ação e que
permitiram a melhoria da qualidade da operação do sistema, mas também disponibilizaram meios que pudessem qualificar a tomada de
decisões como exemplo o Geoportal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para a execução da ação.

Ação:

2566-Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Melhorar a qualidade e segurança do sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado
Serviço estruturado
Unidade
Viviane Cristina Fortes Guia

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,74
Total:

1,74

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
3,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,74

58,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
58,00

Análise da Meta Física:
APESAR DA ANULAÇÃO REALIZADA PELA SEPLAN, PROCESSO DE CREDITO ADICIONAL DE Nº. 1652 DA UO: 20101 - SEPLAN
VISANDO SUPRIR O DÉFICIT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, ATINGIMOS UMA META DA AÇÃO:
CONCESSÃO EMERGENCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CUIABÁ.
ASSINATURA DO CONTRATO EMERGENCIAL COM A EMPRESA SINART, NA DATA DE 31/10/2017, PARA ADMINISTRAR O
TERMINAL RODOVIÁRIO DE CUIABÁ, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.
AS METAS MANUTENÇÃO DOS STCRIP E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
PASSAGEIROS ESTÃO PARADAS DEVIDA A SUSPENSÃO DO EDITAL LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
01/2012/AGER, DOS MIT 3, LOTE 2; MIT 3, LOTE 1; MIT 4, LOTE 2; MIT 6, LOTE 2. ESTE PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DATADO
DO DIA 11/10/2017, PAGINAS 41 E 42.
ASSINATURA DO CONTRATO 03/2017, REFERENTE AO MIT 01, CATEGORIA BÁSICA - CONSÓRCIO
METROPOLITANO.ASSINATURA DO CONTRATO 01/2017 E 02/2017, REFERENTE AOS MIT 02, CATEGORIA DIFERENCIADA E MIT
07, CATEGORIA DIFERENCIADA - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

836.980,00

72.340,03

70.996,94

0,00

8,48

98,14

836.980,00

72.340,03

70.996,94

0,00

8,48

98,14

Capacidade de Planejamento - PPD:
A AÇÃO FOI EXECUTADA PARCIALMENTE COM REALIZAÇÃO DE 8,48%, SENDO DEFICITÁRIA, EM DECORRÊNCIA DA SEPLAN
TER ANULADO O ORÇAMENTO DA SINFRA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PROCESSO DE CREDITO ADICIONAL
DE Nº. 1652 DA UO: 20101 - SEPLAN VISANDO SUPRIR O DÉFICIT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS.

Capacidade de Execução - COFD:
A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO ÓTIMA - 100%.

Alcance do Objetivo Específico:
O OBJETIVO DA AÇÃO FOI ALCANÇADO PARCIALMENTE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2571-Manutenção da Operação de Hidrovias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de manutenção de serviços e
Objetivo Específico:
equipamentos
Produto:
Transporte Hidroviário Mantido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ingeborg Gisela Gunther Beger

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

20,00

100,00

Análise da Meta Física:
A UO conseguiu realizar a meta física ajustada.
Atualmente existem 25 Balsas operando no Estado, que estão mapeadas e concedidas. Tais informações do Georreferenciamento dessas
balsas encontram-se no Geoportal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.215.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

4,94

100,00

1.215.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

4,94

100,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A UO executou parcialmente a ação, sendo seu desempenho insuficiente para atender a necessidade de execução da Ação, tendo em
vista a indisponibilidade e insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para a sua execução.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação final LOA foi plenamente executada. A UO conseguiu realizar ações não orçamentárias, como a exemplo o mapeamento das
Balsas existentes.

Alcance do Objetivo Específico:
A manutenção das balsas existentes foi adequada para atingir o objetivo da ação, que é ¿melhorar a qualidade da operação do sistema
modal hidroviário, através de manutenção de serviços e equipamentos¿ pois as balsas existentes estão concedidas por meio de
autorizações precárias que realizam essa manutenção.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para a execução da Ação.

Ação:

3053-Implementação de parcerias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Realizar parcerias em rodovias estaduais para melhorar as condições de trafegabilidade, ampliando a
Objetivo Específico:
participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária
Produto:
Parceria realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marco Antônio Souza Fonseca

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

1,00

REGIÃO II - NORTE

2,00

REGIÃO III - NORDESTE

2,00

REGIÃO IV - LESTE

1,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

2,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
4,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

2,00

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
200,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
400,00

Análise da Meta Física:
A UO realizou 8 parcerias para o cumprimento da meta e para fins de atingir ao objetivo, que é a melhoria das condições de trafegabilidade
das rodovias estaduais e ampliar a participação de investimentos privados na infraestrutura rodoviária, conforme segue:
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sócio econômico e Ambiental do Vale do Guaporé.
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Sócial e Ambiental - Norte Araguaia - CIDESA
Consórcio Iintermunicipal de Desenvolvimento Economico Social e Ambiental Médio Araguaia - CODEMA
Associação dos Fazendeiros do Vale do Araguaia e Xingu - ASFAX
Associação dos Produtores do Vale do Rio Roosevelt - APROVALE
Associação dos Produtores do Vale do Rio Teles Pires - APROTELES
Associação Estruturante Santa Emília da Rodovia MT-322 - AESE
Associação dos Usuários da Rodovia MT-473 - MATÃO
Dessas oito parcerias todas foram celebradas em 2017, porém somente duas iniciaram em 2017 e o restante iniciou em 2016, razão pela
qual o resultado está em 200% altamente deficiente quanto ao planejado. Entretanto, o que estava previsto para iniciar e concluir em 2017
eram somente duas, conforme meta prevista após os créditos, tendo em vista termos 100% da meta prevista realizada.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

100,00

136

19.909.800,00

23.071.954,02

18.978.844,82

0,00

95,32

82,26

19.909.800,00

23.281.954,02

19.188.844,82

0,00

96,38

82,42

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando a análise de PPD a UO obteve um excelente desempenho no que concerne ao planejamento inicial executando 96,38% do
planejado, executando R$ 19.188.844,82 de R$ 19.909.800,00 que haviam sido previsto inicialmente na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando a análise do COFD a UO obteve um bom desempenho, embora tenham ocorrido ajustes no orçamento para fins de atingir
ao objetivo.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da UO na Ação de implementação de parcerias é a melhoria das condições de trafegabilidade das rodovias estaduais e
ampliação da participação de investimentos privados na infraestrutura rodoviária.
Dessa forma, considerando as 113 parcerias realizadas no exercício de 2017, bem como avaliando-se o planejamento para a respectiva
ação, os investimentos em infraestrutura rodoviária e a manutenção da malha rodoviária, o objetivo específico da ação foi alcançado
conforme planejado.

Outros aspectos relevantes:
Ocorreram restrições tanto orçamentárias como financeiras e que prejudicaram a UO em ampliar a quantidade de parcerias que poderiam
ter sido executadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que sejam assegurados os recursos orçamentários e financeiros para garantir a execução das parcerias planejadas.
Considerando a mutabilidade das possibilidades de parcerias a serem firmadas, ante a extensão da malha rodoviária, bem como a
geografia do Estado, sugerimos que o sistema possibilite estimar as parcerias para todo o Estado, de forma geral e não por região
orçamentária.

Ação:

3128-Implementação de concessões

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Realizar a concessão de rodovias estaduais ampliando a participação de investimentos privados no
Objetivo Específico:
desenvolvimento da infraestrutura rodoviária
Produto:
Concessão realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fábio Calmon

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
5,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

6,00

3,00

563

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
50,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
Em outubro foi lançado o Procedimento de Manifestação de Interesse-PMI, para a obtenção de estudos de Viabilidade Técnica,
Econômico-Financeira e Jurídica visando à estruturação de projetos de Concessão (Concessão Comum ou Concessão Patrocinada) de
Rodovias no Estado de Mato Grosso, espalhadas em 12 lotes: Rosário Oeste, Primavera do Leste, Tabaporã, Nova Mutum/Sapezal,
Juína/Juara, Barra do Garças, Cláudia, Vera, Santa Carmem, Canarana, Água Boa e Rondonópolis.
Ainda, foram feitas as modelagens de Concessões de Rodovias para os trechos relacionados a seguir:
Local
RodoviaTrecho
Alta FlorestaMT-320Entroncamento BR-163 (Nova Santa Helena) ¿ Entroncamento MT-208.
MT-208Entroncamento MT-320 ¿ Alta Floresta
Alto AraguaiaMT-100Divisa MT/MS ¿ Alto Taquari ¿ Início do Perímetro Urbano de Alto Araguaia e Contorno de Alto Araguaia
Tangará da SerraMT-246Entroncamento BR-163/BR-364 (Bauxi) ¿ Entroncamento MT-343 (Barra do Bugres)
MT-343Entroncamento MT-343 (Barra do Bugres) ¿ Entroncamento MT-358 (Assarí)
MT-358Entroncamento MT-358 (Assarí) ¿ Entroncamento MT-364/170
MT-480Contorno Norte de Tangará da Serra
Os trabalhos realizados foram:
a)Elaboração do Caderno de Modelagem Jurídica contendo Modelo Jurídico-Institucional e documentos para licitação.
b)Apoio ao processo de validação da modelagem de concessões com:
i)AGER
ii)MTPAR
iii)Ministério Público
iv)Tribunal de Contas do Estado
v)Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
d)Realização da Consulta Pública e Audiências Públicas, finalizadas em 03/11/2017.
e)Realização de Ajustes ao Edital de Licitação e Anexos, nos termos da Consulta Pública e das Audiências Públicas realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

136

1.119.980,00

4.246.151,36

4.157.535,96

0,00

371,22

97,91

137

0,00

1.738.261,22

1.738.260,72

0,00

0,00

100,00

1.119.980,00

5.984.412,58

5.895.796,68

0,00

526,42

98,52

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor empenhado da ação foi utilizado para o pagamento parcial do instrumento contratual nº 039/2017/00/00-SINFRA firmado com
empresa Consórcio Tagtree. A referida empresa presta serviços de consultoria para a SINFRA e está realizando as modelagens de
concessões, tanto para os estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Jurídica visando à estruturação de projetos de
Concessão (Concessão Comum ou Concessão Patrocinada) de Rodovias no Estado de Mato Grosso, cujo produto foi o PMI lançado em
outubro, bem como a formulação de um processo licitatório para concessão de 03 lotes de rodovias do MT. Destaca-se que o contrato tem
o prazo de vigência de 01 ano, com assinatura em 06/2017, deste modo, os valores destinados ao seis primeiros meses foram
devidamente empenhados, porém não pagos. O desempenho inicial não foi atingido pelos motivos abaixo.
Os valores anulados foram solicitados pela SEPLAN para suplementar crédito no valor de R$ 6.099.759,99 do TIPO 181 (Reversão por
economia orçamentária ou retenção financeira) para atender despesa com folha de pagamento de pessoal e pela SANEMAT, no valor de
R$ 530.000,00 do tipo 181, para atender despesas não computadas ou insuficiente dotadas na Lei de Orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor empenhado da ação foi utilizado para o pagamento parcial do instrumento contratual nº 039/2017/00/00-SINFRA firmado com
empresa Consórcio Tagtree. A referida empresa presta serviços de consultoria para a SINFRA e está realizando as modelagens de
concessões, tanto para os estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Jurídica visando à estruturação de projetos de
Concessão (Concessão Comum ou Concessão Patrocinada) de Rodovias no Estado de Mato Grosso, cujo produto foi o PMI lançado em
outubro, bem como a formulação de um processo licitatório para concessão de 03 lotes de rodovias do MT. Em que pese não ter sido
utilizado todo o orçamento inicialmente disponibilizado, pode-se dizer que houve êxito na execução do orçamento.
Os valores anulados foram solicitados pela SEPLAN para suplementar crédito no valor de R$ 6.099.759,99 do TIPO 181 (Reversão por
economia orçamentária ou retenção financeira) para atender despesa com folha de pagamento de pessoal e pela SANEMAT, no valor de
R$ 530.000,00 do tipo 181, para atender despesas não computadas ou insuficiente dotadas na Lei de Orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:
Efetivamente ainda não foram implementadas novas concessões junto ao Estado de Mato Grosso, os procedimentos de implantação estão
em andamento, com o PMI e a licitação lançada em 10/01/2018.

Outros aspectos relevantes:
O desempenho da ação foi 100% eficiente, uma vez que foi concluída a modelagem de concessão rodoviária de 03 lotes, com a licitação
lançada em 10/01/2018, bem como foi lançado o PMI para o estudo de 12 lotes de rodovias do Estado de MT, com manifestação de
interesse de 100% dos lotes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Não há recomendações.

Ação:

3129-Compensação ambiental em áreas indígenas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Executar programas e ações de apoio a terra indígena, visando seu fortalecimento.
Ação executada
Unidade
Marcos Catalano Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A UO informa que não houve demanda para a execução da ação no exercício de 2017, portanto, os recursos foram integralmente
anulados para suplementar a ação 2008.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

136

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve execução orçamentária nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução orçamentária nesta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve execução orçamentária nesta ação.

Outros aspectos relevantes:
Não houve execução orçamentária nesta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A UO não possui recomendações para esta ação.

Ação:

3389-Estruturação da Operação de Hidrovias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017
Projeto
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
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Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de ampliação e aquisição de serviços
e equipamentos.
Produto:
Transporte Hidroviário Estruturado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ingeborg Gisela Gunther Beger
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
Foi instituído Grupo de Trabalho para fins de estudos técnicos e propostas legislativas sobre as condições gerais da prestação de serviços
de transporte de passageiros, veículos e cargas, na navegação interior de travessia, regulando a forma de delegação do serviço e
fiscalização, por meio da Portaria 003/2017/SATIC/SINFRA de 11/10/2017 em conformidade com o Parecer 293/SGA/2017, da
Procuradoria Geral do Estado ¿ PGE.
Ainda em conformidade com o Parecer 293/SGA/2017 da PGE, recomendou que a SINFRA conduza os procedimentos de autorização
para portos, travessias e hidrovias.
Dessa forma, estão sendo realizados estudos de uma minuta de Lei Estadual com a finalidade de regular o serviço público de travessias
de hidrovias, devido à Constituição de Mato Grosso em seu art. 131.
Hoje existem 25 Balsas operando no Estado, que estão mapeadas e concedidas. Tais informações do Georreferenciamento dessas balsas
encontram-se no Geoportal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

415.000,00

678,00

540,00

0,00

0,13

79,65

415.000,00

678,00

540,00

0,00

0,13

79,65

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução dessa ação ante a dotação inicial e a dotação final da LOA foi baixo e não representou a real necessidade para a ação.
Ocorreram necessidades de ajustes no orçamento, o que prejudicou a execução da ação.
Entretanto, as ações não orçamentárias contribuíram para que o resultado fosse parcialmente alcançado.

Capacidade de Execução - COFD:
A UO executou 79,65% da ação levando-se em consideração a dotação final LOA.
Ocorreram necessidades de ajustes no orçamento, o que prejudicou a execução da ação.
Entretanto, as ações não orçamentárias contribuíram para que o resultado fosse parcialmente alcançado, como a instituição de Grupo de
Trabalho para fins de estudos técnicos e propostas legislativas sobre as condições gerais da prestação de serviços de transporte na
navegação, os estudos de uma minuta de Lei Estadual com a finalidade de regular o serviço público de travessias de hidrovias, devido à
Constituição de Mato Grosso em seu art. 131, bem como o georreferenciamento das balsas existentes.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo foi parcialmente atingido no que concerne a execução orçamentária, uma vez que o PPD realizou 0,13% e o COFD 79,65%.
Entretanto, o dispêndio de ações não orçamentárias permitiram que o objetivo específico da ação fosse atingido em sua plenitude, uma
vez que a estruturação da operação de hidrovias requer estudos e um arcabouço jurídico que atendam as necessidades do Estado de
Mato Grosso. Posto isso, de que os estudos nortearão a estratégia de atuação na estruturação de balsas e que a é necessária uma
legislação específica, tem-se que o objetivo foi parcialmente atendido.
A Ação também contribuiu para que o objetivo do programa fosse alcançado, tendo em vista a ações não orçamentárias visam a melhorar
a qualidade da operação do sistema de transporte estadual e o hidroviário, ser um dos meios de transporte e travessia que mantem o
sistema. Outro ponto é a disponibilização das balsas em meios que pudessem qualificar a tomada de decisões como exemplo o Geoportal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para a execução da ação.

Ação:

4357-Gerenciamento e operação da malha pavimentada

Programa de Governo:
Exercício:

388-Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Melhorar as condições de operação, de gerenciamento do controle de tráfego e estruturar os postos de
Objetivo Específico:
balança nas rodovias
Produto:
Rodovia gerenciada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Ivo da Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

25,00

25,00

Análise da Meta Física:
Realizada a adesão à Ata de Registro de Preço nº 20160514, para contratação de serviços de locação de equipamentos e sistemas de
controle eletrônico de velocidade em várias Rodovias Estaduais, tendo sido gerado o Instrumento Contratual nº 041/2017/00/00-SINFRA,
com a empresa Atlanta Tecnologia de Informação Ltda - EPP, no valor a P.I de R$ 4.505.431,77(quatro milhões quinhentos e cinco mil
quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.808.918,90

64.713,00

64.713,00

0,00

1,11

100,00

5.808.918,90

64.713,00

64.713,00

0,00

1,11

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Inicialmente foi elaborado procedimento, constante de termos de referencia, com vista a contratação de empresa para operação e
fornecimento de equipamentos para fiscalização de controle de peso de cargas transportadas, entretanto, com a demanda decorrente de
decisão judicial, foi elaborada adesão à Ata de Registro de Preços resultando na contratação de empresa para fiscalização continua de
controle eletrônico de velocidade conforme Instrumento Contratual nº 041/2017/00/00-SINFRA, resultado no empenho parcial do valor total
contratado, entretanto, não foi expedida a Ordem de Serviço, por questões de ordem administrativa.
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Capacidade de Execução - COFD:
Inicialmente foi elaborado procedimento, constante de termos de referencia, com vista a contratação de empresa para operação e
fornecimento de equipamentos para fiscalização de controle de peso de cargas transportadas, entretanto, com a demanda decorrente de
decisão judicial, foi elaborada adesão à Ata de Registro de Preços resultando na contratação de empresa para fiscalização continua de
controle eletrônico de velocidade conforme Instrumento Contratual nº 041/2017/00/00-SINFRA, resultado no empenho parcial do valor total
contratado, entretanto, não foi expedida a Ordem de Serviço, por questões de ordem administrativa.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base na LOA ANUAL 2017, que previa fundamentalmente a construção e operacionalização de postos de pesagens, estas sub ações
foram alteradas e contratadas empresas para operacionalizar o controle eletrônico de velocidade, através de prestação de serviços com
fornecimento de equipamentos, resultando o Instrumento Contratual nº 041/2017/00/00-SINFRA.

Outros aspectos relevantes:
Não foi realizado a reconstrução dos postos de pesagens previstos para a rodovia, MT 246, trecho: Entrº BR 163/364 - Barra do Bugres,
localização km 7,5, região 0600 e o posto da rodovia MT 170, trecho: Entrº BR 364 - Brasnorte, região 0800, assim como os outros postos
previstos para a região 9900 devido a mudança de prioridade para atendimento à Ata de Registro de Preço nº 20160514, para contratação
de serviços de locação de equipamentos e sistemas de controle eletrônico de velocidade em algumas Rodovias Estaduais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Tendo em vista a contratação já efetivada conforme I.C nº 041/2017/00/00-SINFRA, recomenda-se a necessária urgência na expedição da
Ordem de Início dos Serviços, tendo o curso da vigência do referido contrato.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
007-Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.
382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Finalístico
Baixa produção e produtividade de produtos pela agricultura familiar
Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar
Agricultores Familiares
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Suelme Evangelista Fernandes

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Taxa de crescimento acumulado da produção de hortícolas na
agricultura familiar

Anual

Percentual

5,00

20,00

0,00

28/02/2018

Anual

Percentual

3,00

6,00

0,00

28/02/2018

Anual

Percentual

26,36

40,50

0,00

28/02/2018

Anual

Percentual

2,00

5,00

0,00

28/02/2018

Fonte: SIDRA/IBGE
Taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na
agricultura familiar
Fonte: SIDRA/IBGE
Percentual de cobertura dos serviços de ATER
Fonte: EMPAER
Taxa de crescimento acumulado da produção de leite na
agricultura familiar
Fonte: SIDRA/IBGE

Análise de Indicadores do Programa:
Nesta data vou verificado no site da SIDRA (https://sidra.ibge.gov.br/home/leite/mato-grosso) e não houve fechamento das informações
referentes ao ano de 2017. Ainda resta a conclusão dos dados do 4º trimestre de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

12.002.536,97

10.639.859,81

10.051.972,27

0,00

83,75

94,47

105

742.340,57

169.205,58

57.293,25

63.038,76

7,72

53,97

131

0,00

10.072.363,21

6.966.287,40

0,00

0,00

69,16

161

0,00

8.935.082,22

4.959.215,97

0,00

0,00

55,50

208

269.451,59

269.451,59

29.142,00

170.756,02

10,82

29,53

240

50.000,00

116.335,08

82.735,08

0,00

165,47

71,12

244

387.581,80

187.739,53

0,00

0,00

0,00

0,00

245

1.551,39

1.551,39

153,45

1.397,94

9,89

100,00

262

1.817.318,43

1.817.318,43

21.254,07

0,00

1,17

1,17

361

0,00

7.611.200,32

4.558.968,91

0,00

0,00

59,90

662
Total

0,00

2.107.785,07

195.206,57

0,00

0,00

9,26

15.270.780,75

41.927.892,23

26.922.228,97

235.192,72

176,30

64,57

Execução:
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O resultado do Planejamento PPD, foi classificado como altamente deficiente em 176,30%, devido a alteração na legislação estadual da
Lei 7.263/2000, que em final de dezembro destinou 7% do recurso do FETHAB para agricultura familiar. Isso provocou uma anulação de
R$ 19.007.445,43 da Secretaria de Estado de Cidades e suplementou o orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos Fundiários.
No momento da elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA), que deu origem a Lei Orçamentaria Anual (LOA 2017) não havia esse
cenário, portanto não foi possível prever este recurso.
A execução COFD, apresentou desempenho regular 64,57%. A pesar de ter sido avaliado com o PPD altamente deficiente, com um bom
trabalho das equipes técnicas da SEAF, foi possível executar de forma regular o orçamento recebido. A execução poderia ser melhor, só
não foi possível, por conta do contingenciamento orçamentário que atingiu principalmente os recursos das fontes vinculadas ao FETHAB.

Resultados:
O amadurecimento institucional o qual a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários tem presenciado possibilitou
um desempenho razoável com relação à eficiência e eficácia dos gastos públicos. Com relação a efetividade, como a maior parte das
políticas públicas trabalham o desenvolvimento humano e da agricultura, a efetividade das ações não é possível de ser avaliada
completamente no período de um ano da execução dos gastos públicos. Porém as ações de elaboração do Plano Estadual da Agricultura
Familiar e a implantação do Programa de Revitalização da cadeia produtiva do Café tem apresentado uma boa efetividade.
Existe o receio da falta de resiliência desses resultados haja vista que este bom desempenho da SEAF está diretamente relacionada ao
conhecimento e capacidade dos técnicos lotados na atual Secretaria, porém como a maioria dos servidores possui vínculo efetivo, é
possível que isso não se repita caso não haja investimento contínuo no capital humano, em especial nas carreiras finalísticas.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2163-Manutenção do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Manter o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional em funcionamento
Sistema mantido
Unidade
George Luiz de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A ação não foi executada na SEAF MT. A política de Segurança Alimentar e Nutricional foi transferida para a SETAS/MT por decisão e
comum acordo entre os Secretários da pasta em meados do exercício de 2017. A SETAS MT passou a sediar a Câmara Intersecretarias
de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN MT que, além de outras atribuições, deve gerir um convênio com o Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS para elaboração do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecimento dos componentes
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN no Estado de Mato Grosso e gestão e/ou controle social de ações
intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional. A SEAF MT permanece sendo o locus do Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional ¿ CONSEA MT, canal de participação e controle social com a finalidade de propor diretrizes para ações que configurem o
Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável - DHAAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação não foi executada na SEAF MT. A política de Segurança Alimentar e Nutricional foi transferida para a SETAS/MT por decisão e
comum acordo entre os Secretários da pasta em meados do exercício de 2017. A SETAS MT passou a sediar a Câmara Intersecretarias
de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN MT que, além de outras atribuições, deve gerir um convênio com o Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS para elaboração do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecimento dos componentes
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN no Estado de Mato Grosso e gestão e/ou controle social de ações
intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional. A SEAF MT permanece sendo o locus do Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional ¿ CONSEA MT, canal de participação e controle social com a finalidade de propor diretrizes para ações que configurem o
Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável - DHAAS.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação não foi executada na SEAF MT. A política de Segurança Alimentar e Nutricional foi transferida para a SETAS/MT por decisão e
comum acordo entre os Secretários da pasta em meados do exercício de 2017. A SETAS MT passou a sediar a Câmara Intersecretarias
de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN MT que, além de outras atribuições, deve gerir um convênio com o Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS para elaboração do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecimento dos componentes
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN no Estado de Mato Grosso e gestão e/ou controle social de ações
intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional. A SEAF MT permanece sendo o locus do Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional ¿ CONSEA MT, canal de participação e controle social com a finalidade de propor diretrizes para ações que configurem o
Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável - DHAAS.

Alcance do Objetivo Específico:
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A ação não foi executada na SEAF MT. A política de Segurança Alimentar e Nutricional foi transferida para a SETAS/MT por decisão e
comum acordo entre os Secretários da pasta em meados do exercício de 2017. A SETAS MT passou a sediar a Câmara Intersecretarias
de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN MT que, além de outras atribuições, deve gerir um convênio com o Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS para elaboração do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecimento dos componentes
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN no Estado de Mato Grosso e gestão e/ou controle social de ações
intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional. A SEAF MT permanece sendo o locus do Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional ¿ CONSEA MT, canal de participação e controle social com a finalidade de propor diretrizes para ações que configurem o
Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável - DHAAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2164-Promoção da Agroecologia e da Produção Orgânica na agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Fomentar a produção de base agroecológica e orgânica na agricultura familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Leonardo Vivaldini Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta, no decorrer do exercício financeiro, deveria ter sido revista pelo NGER em conjunto com a unidade técnica, o que não aconteceu e
acabou por comprometer o desempenho da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105

50.000,05

1.000,05

0,00

312,02

0,00

0,00

131

0,00

25.926,00

540,00

0,00

0,00

2,08

50.000,05

26.926,05

540,00

312,02

1,08

2,03

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA,
necessitando posteriormente de incremento para atingir a meta física e o objetivo da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação final junto a fonte 131, foi decorrente da possibilidade de apoiar o movimento de trabalhadores rurais sem terra para
participarem de uma jornada de agroecologia no estado do Paraná, onde a SEAF realizaria contratação de serviço de transporte
interestadual, porém o mesmo ficou comprometido por falta de empenho no exercício financeiro. A atividade está prevista para ser
realizada no ano de 2018.
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Alcance do Objetivo Específico:
O fomento da produção agroecológica e orgânica na agricultura familiar de Mato Grosso, ainda necessita de ser melhor desenhado a nível
de planejamento. Esta ação foi retirada do escopo de atuação da Secretaria para o exercício de 2018 por conta do novo planejamento
implementado com a elaboração do Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e com
as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea c,
inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez que
o Fundo é o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT.

Ação:

2165-Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Apoiar as atividades de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente,
Objetivo Específico:
manejo florestal sustentável, pesquisa florestal, assistência técnica e extensão florestal
Produto:
Iniciativa apoiada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Leonardo Vivaldini Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A unidade não conseguiu um bom desempenho da meta física devido aos instrumentos de gestão que regem a aplicação dos recursos do
Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Mato Grosso - MT Floresta, Lei Complementar nº 233/2005. A equipe acreditava que,
com a retomada do Conselho Gestor do MT Floresta no exercício, seria possível apoiar iniciativas de desenvolvimento florestal no estado,
porém, foi verificado a necessidade de ajustar o passivo de projetos já apoiados pelo Fundo entre os anos de 2007 a 2010, que
necessitavam de análise técnica e financeira, para posterior encaminhamento a tomada de contas, já que muitos projetos não foram feitas
prestações de contas adequadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

244

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

119.596,76

119.596,76

0,00

0,00

0,00

0,00

119.596,76

119.596,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A utilização da fonte 244 por parte da SEAF está ligada ao exercício de gestão por parte do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por
mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2017, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada e
consequentemente nenhum empenho na fonte.

Capacidade de Execução - COFD:
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A utilização da fonte 244 por parte da SEAF está ligada ao exercício de gestão por parte do Conselho Gestor do MT Floresta. Assim por
mais que o mesmo conseguiu retomar suas atividades no ano de 2017, não existiu nenhuma iniciativa apta para ser apoiada e
consequentemente nenhum empenho na fonte.

Alcance do Objetivo Específico:
A capacidade executiva para atingir os objetivos propostos do Fundo MT Floresta não são adequados atualmente. Serão necessários
melhorar o quadro de pessoal e de gestão por parte do Fundo e atualização da legislação atual para adequar os mecanismos de
arrecadação e aplicação de recursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2166-Promoção da Cadeia Produtiva da Avicultura Tipo Caipira na agricultura
familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Fomentar a produção de frango caipira na agricultura familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Vania Angela Kohl

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

14,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A ação não foi executada por falta de repasse dos recursos do FETHAB previsto na alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de
dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, comprometendo seriamente o apoio do Governo do Estado ao
desenvolvimento da avicultura familiar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

105

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

1.000,00

0,00

312,00

0,00

0,00

50.000,00

1.000,00

0,00

312,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação não foi executada por falta de repasse dos recursos do FETHAB previsto na alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de
dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, comprometendo seriamente o apoio do Governo do Estado ao
desenvolvimento da avicultura familiar.

Capacidade de Execução - COFD:

574

Estado de Mato Grosso
A ação não foi executada por falta de repasse dos recursos do FETHAB previsto na alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de
dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, comprometendo seriamente o apoio do Governo do Estado ao
desenvolvimento da avicultura familiar.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação não foi executada por falta de repasse dos recursos do FETHAB previsto na alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de
dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, comprometendo seriamente o apoio do Governo do Estado ao
desenvolvimento da avicultura familiar.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente
a principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de
execução da ações da Secretaria.

Ação:

2169-Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na agricultura familiar

Programa de Governo:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Fomentar produção de frutas e hortaliças na agricultura familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Luciano Gomes Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

300,00
Total:

300,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

300,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

30.000,00

30.000,00

Análise da Meta Física:
Devido ao teto orçamentário que, na ocasião da elaboração da LOA, foi avaliado pela unidade como insuficiente para o atendimento da
ação, pois a mesma consistia na execução de quatro Projetos (PRÓ BANANA, PRÓ CAJU, PRÓ LIMÃO e PRÓ HORTI), e que, no
decorrer do exercício financeiro, deveria ter sido ajustada pela NGER, acabou por comprometer o desempenho da meta física. O
atendimento de 300 agricultores decorreu do processo de desenvolvimento das atividades de atendimento pontuais dentro dos projetos:
Pró Banana e Pró Limão, através de atuação conjunta entre a SEAF, Empaer e Prefeituras. Foram instaladas Unidades de Referência
Tecnológica - URT e realizadas capacitações de técnicos das Cadeias Produtivas da banana, limão e mandioca.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

134.200,00

134.200,00

0,00

0,00

100,00

105

50.068,01

30.068,01

4.680,00

7.921,06

9,35

21,13

131

0,00

1.935.116,32

823.172,28

0,00

0,00

42,54

361

0,00

2.081,42

0,00

0,00

0,00

0,00

50.068,01

2.101.465,75

962.052,28

7.921,06

1.921,49

45,95

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA, que
com o advento do repasse dos recursos do FETHAB previsto na alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016,
que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, comprometendo o desempenho da unidade em planejar a execução da ação. Mesmo
diante da possibilidade de recursos para a execução financeira do exercício, os valores empenhados ficaram abaixo do esperado, devido a
não liberação pela SEFAZ de concessão de empenho.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício houve a necessidade de créditos adicionais, assim a unidade precisou rever o seu planejamento e sua forma de
execução, em consonância com a equipe administrativa da secretaria, e a dificuldade de conseguir liberação da SEFAZ dos recursos
financeiros dentro dos prazos previstos no planejamento inicial e agrícola dos projetos. De toda maneira, foi possível a realização de
diferentes processos licitatórios para atendimento da ação, que servirão para a execução do exercício financeiro de 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
Por conta do descumprindo o calendário agrícola, atraso e descontinuidade na liberação dos recursos, o que em grande parte foi corrigido
pela Assistência Técnica prestada pela EMPAER/MT e pela Embrapa Rondônia, instituições, e com a revisão do Programa dentro do
PEAF-MT, a ação será mantida, uma vez que não foi realizada plenamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e com
as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea c,
inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez que
o Fundo é o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT.

Ação:

2176-Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Fomentar a produção de peixes na agricultura familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Corgésio Ribeiro Alburquerque

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

275,00
Total:

275,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1.100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

275,00

27.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
25,00

Análise da Meta Física:
META FÍSICA. Definiu-se inicialmente a meta 1 por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA 2017 que foi
ajustada após os créditos. Realizou-se apenas 25% da meta física da ação (Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Peixe
Redondo - PRÓ PEIXE MT e Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Pirarucu - PRÓ PIRARUCU MT) com 275 agricultores
familiares beneficiados devido à insuficiência de recursos financeiros provenientes do FETHAB. Foram descentralizados recursos para os
municípios de Poxoréo e Alto da Boa Vista para promoção do desenvolvimento da piscicultura em áreas degradadas pela ação do garimpo
e para instalação da Unidade Regional de Reprodução do Pirarucu, respectivamente; realizadas capacitações e visitas técnicas; locada 01
camionete para deslocamento dos técnicos envolvidos na ação. Os produtos entregues foram insuficientes para atingir o objetivo da ação.
Os produtos pendentes e a continuidade da ação foram previstos na LOA 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

590.000,00

370.000,00

370.000,00

0,00

62,71

105

51.594,32

41.594,32

2.070,00

12.331,59

4,01

7,07

131

0,00

494.982,96

448.813,43

0,00

0,00

90,67

361

Total

100,00

0,00

1.142,41

0,00

0,00

0,00

0,00

641.594,32

907.719,69

820.883,43

12.331,59

127,94

91,68

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos inicialmente previstos não traduziram a real demanda da ação (Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Peixe
Redondo - PRÓ PEIXE MT e Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Pirarucu - PRÓ PIRARUCU MT), por conta do
reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA 2017, necessitando de créditos e culminando no índice PPD regular.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice "ótimo" se deve à gestão da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica da SEAF/MT perante à SEFAZ/MT para liberação dos
recursos do FETHAB previstos em Lei para a Agricultura Familiar (alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016,
que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000) que, apesar do esforço da Secretaria Adjunta supracitada e do Secretário da pasta
junto à equipe econômica do Governo, não foi cumprida na íntegra. Anulações e contingenciamentos sem aviso prévio e liberação dos
recursos de forma insuficiente, descontinuada e incompatível com a programação das capacitações e visitas técnicas e com o calendário
agropecuário (há época adequada para captura de exemplares adultos de pirarucu para reprodução em cativeiro e para aquisição de
alevinos, por exemplo) causaram transtornos à execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi apenas parcialmente alcançado por conta da insuficiência de recursos financeiros (repasse do FETHAB) que
culminou na não aquisição/contratação dos itens previstos. A aquisição/contratação de um ou outro item programado, de forma isolada,
não cria o arranjo necessário para obter resultado satisfatório. A contribuição para que o objetivo do Programa seja alcançado é mínima.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente
a principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de
execução da ações da Secretaria.

Ação:

2184-Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Fomentar a produção de leite na agricultura familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Carlos Guilherme Dorileo Leite

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5.778,00
Total:

5.778,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

5.778,00

5.778,00

577

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
577.800,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
Definiu-se inicialmente a meta ¿1¿ por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA. Foram atendidos os 5.778
agricultores familiares previstos na meta física da ação (Programa Mato-grossense de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite PRÓ LEITE MT). Foram instaladas 06 Unidades de Referência Tecnológica - URT (Brasnorte, Castanheira, Juara, Juína, Novo Horizonte
do Norte e Tabaporã); realizadas 02 capacitações de técnicos da Cadeia Produtiva do Leite; realizados 02 Dias de Campo;
disponibilizados 462 resfriadores de 1.000 L; disponibilizados 39 resfriadores de 2.000 L; disponibilizados 03 caminhões com tanque
isotérmico (Bom Jesus do Araguaia, Campinápolis e Santa Cruz do Xingu); locada 01 camionete para deslocamento dos técnicos
envolvidos na ação. O objetivo da ação foi atendido e a sua continuidade foi prevista na LOA 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

786.970,00

636.670,00

0,00

0,00

80,90

105

50.006,35

13.056,46

835,00

12.221,46

1,67

100,00

131

0,00

3.298.751,22

3.220.875,47

0,00

0,00

97,64

161

0,00

27.534,22

27.534,22

0,00

0,00

100,00

361

Total

0,00

51.943,34

51.148,57

0,00

0,00

98,47

50.006,35

4.178.255,24

3.937.063,26

12.221,46

7.873,13

94,50

Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente o valor mínimo para ¿abrir a ação¿ por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA
2017, necessitando posteriormente de incremento para atingir o objetivo da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice "ótimo" se deve à gestão da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica da SEAF/MT perante à SEFAZ/MT para liberação dos
recursos do FETHAB previstos em Lei para a Agricultura Familiar (alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016,
que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000) que, apesar do esforço da Secretaria Adjunta supracitada e do Secretário da pasta
junto à equipe econômica do Governo, não foi cumprida na íntegra. Anulações e contingenciamentos sem aviso prévio e liberação dos
recursos de forma descontinuada e incompatível com a programação das capacitações e Dias de Campo e com o calendário agrícola (há
época adequada para o preparo do solo e plantio de sementes de pastagem, por exemplo) causaram transtornos à execução da ação. A
demora de algumas Prefeituras Municipais em se regularizarem junto ao SIGCON também prejudicou a descentralização de recursos para
instalação das URTs. Salientamos que 18 convênios para a instalação de URTs foram empenhados, porém não liquidados no exercício de
2017, mas considerados como ¿executados¿ para fins de atingimento da meta física e do objetivo da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação (Programa Mato-grossense de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite - PRÓ LEITE MT) foi alcançado mesmo
com a sua reprogramação retirando alguns itens, como o sêmen para melhoramento genético do rebanho, por exemplo. Em função do
alcance da meta física e objetivo da ação, a contribuição para atingir o objetivo do Programa 382 foi plena.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente
a principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de
execução da ações da Secretaria.

Ação:

2186-Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Fomentar a produção agroflorestal na agricultura familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Leonardo Vivaldini Dos Santos
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

500,00
Total:

500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

500,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50.000,00

50.000,00

Análise da Meta Física:
A meta física após os créditos não foi ajustada (definiu-se inicialmente a meta 1 por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da
elaboração da LOA). Foram atendidos 500 agricultores familiares com a ação (Programa de Revitalização da Cafeicultura no Estado de
Mato Grosso - PRÓ CAFÉ MT). Foram disponibilizadas mudas clonais de café; adquiridos e disponibilizados calcário e fertilizantes;
adquirida e cedida 01 camionete à Embrapa Rondônia para fornecer suporte técnico à execução do Programa; realizado 01 módulo de
capacitação dos técnicos que prestam serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural aos beneficiários do Programa; descentralizados
recursos financeiros para reestruturação de viveiros municipais visando à produção de mudas clonais de café (Juína, Cotriguaçu e Nova
Monte Verde); descentralizados recursos financeiros para aquisição de mudas (Rondolândia); consertada e disponibilizada 01 van para
atender atividades diversas do Programa; locada 01 camionete para deslocamento dos técnicos envolvidos na ação. O objetivo da ação foi
atendido e a sua continuidade foi prevista na LOA 2018. Houve participação efetiva da Empaer-MT e das Prefeituras|Secretarias de
Agricultura dos municípios contemplados com a ação, fator que contribui para o sucesso do Programa desde a sua implantação em 2016.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

210.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

42,86

105

50.000,00

15.600,00

0,00

15.600,00

0,00

0,00

131

0,00

706.686,09

706.686,09

0,00

0,00

100,00

244

160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

173.284,26

0,06

0,00

0,00

0,00

420.000,00

985.570,35

796.686,15

15.600,00

189,69

82,14

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor empenhado maior que a dotação inicial foi em função da indisponibilidade de recursos na ocasião da elaboração da LOA 2017 (foi
inserido um valor mínimo para abrir a ação) e da necessidade de incremento de novas aquisições e contratações para atingir o objetivo da
ação. A fonte 244 só tem sido utilizada para pagamento do PASEP que incide sobre ela, portanto, não foram destinados recursos de tal
fonte para a ação (Programa de Revitalização da Cafeicultura no Estado de Mato Grosso - PRÓ CAFÉ MT).

Capacidade de Execução - COFD:
O índice "bom" se deve à gestão da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica da SEAF/MT perante à SEFAZ/MT para liberação dos
recursos do FETHAB previstos em Lei para a Agricultura Familiar (alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016,
que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000) que, apesar do esforço da Secretaria Adjunta supracitada e do Secretário da pasta
junto à equipe econômica do Governo, não foi cumprida. Anulações e contingenciamentos sem aviso prévio e liberação dos recursos
incompatível com a programação|calendário agrícola (há época adequada para aplicação de calcário e fertilizantes e plantio de mudas, por
exemplo) causaram transtornos à execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação (Programa de Revitalização da Cafeicultura no Estado de Mato Grosso - PRÓ CAFÉ MT) foi alcançado, atendendo os
500 agricultores familiares previstos na meta física com todos os itens programados, mesmo descumprindo o calendário agrícola por conta
do atraso e descontinuidade na liberação dos recursos, o que em grande parte foi corrigido pela Assistência Técnica prestada pela
EMPAER/MT e pela Embrapa Rondônia, instituições parcerias na execução da ação. Em função do alcance da meta da ação, a
contribuição para atingir o objetivo do Programa 382 foi plena.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente
a principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de
execução da ações da Secretaria.

Ação:

2187-Promoção das Cadeias de Produção Florestal Extrativista e da
Sociobiodiversidade na agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Fomentar a produção florestal extrativista e da sociobiodiversidade na agricultura familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Leonardo Vivaldini Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Devido ao teto orçamentário que, na ocasião da elaboração da LOA, foi avaliado pela unidade como baixo, e que, no decorrer do exercício
financeiro, deveria ter sido ajustada pela NGER, acabou por comprometer o desempenho da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

0,00

990,00

990,00

0,00

0,00

100,00

244

107.985,04

68.142,77

0,00

0,00

0,00

0,00

107.985,04

69.132,77

990,00

0,00

0,92

1,43

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade não efetuou corretamente a fixação da despesa na LOA nesta ação. A realização financeira do exercício, decorreu somente
com o advento de recursos do FETHAB previsto na alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a
Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, comprometendo seriamente o apoio do Governo do Estado aos extrativistas.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício a unidade necessitou acompanhar atividade no interior do Estado, o que gerou o único empenho da ação, que foram
necessários para a participação no seminário sobre o extrativismo da castanha do brasil na região noroeste do Estado, que foi promovido
com o auxílio de organização não governamentais e governamentais.

Alcance do Objetivo Específico:
O fomento da atividade extrativista é visto pela unidade como fundamental, porém, não pode sofrer com a falta de recursos, o que
prejudicou inúmeras organizações que carecem de qualquer tipo de apoio por parte do Governo do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e com
as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea c,
inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez que
o Fundo é o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT.

Ação:

2188-Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Ampliar a oferta e a distribuição de água para consumo e produção na agricultura familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Leonardo Vivaldini Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

14,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A unidade não conseguiu realizar realizar a meta prevista dentro da ação devido a dificuldades na implementação do planejamento
previsto. Não foi possível mensurar adequadamente a quantidade de agricultores atendidos, devido ao não acompanhamento da execução
de emendas parlamentares que foram executadas no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

270.000,00

270.000,00

0,00

0,00

100,00

105

50.000,00

13.037,28

810,00

12.227,28

1,62

100,00

131

0,00

6.120,00

6.120,00

0,00

0,00

100,00

50.000,00

289.157,28

276.930,00

12.227,28

553,86

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade não efetuou corretamente a fixação da despesa na LOA nesta ação. A realização financeira do exercício, decorreu somente dos
recursos provenientes de emendas parlamentares, comprometendo seriamente o apoio do Governo do Estado aos agricultores.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício houve a necessidade de créditos adicionais, assim a unidade precisou rever o seu planejamento e sua forma de
execução, em consonância com a equipe administrativa da secretaria, e a dificuldade de conseguir liberação da SEFAZ dos recursos
financeiros dentro dos prazos previstos no planejamento inicial. De toda maneira, foi possível a descentralização de recursos financeiros
para os municípios beneficiados.

Alcance do Objetivo Específico:
O contingenciamento orçamentário junto com pessoal reduzido diminuíram a capacidade de atingir os objetivos específicos da ação, sendo
prejudicados principalmente a perfuração de poços.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e com
as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea c,
inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez que
o Fundo é o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT.

Ação:

2190-Promoção do associativismo e do cooperativismo na agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Fortalecer a integração dos agricultores familiares mato-grossenses
Agricultor familiar assistido
Unidade
Cenira Benedita Evangelista

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

3.000,00

3.000,00

Análise da Meta Física:
Definiu-se inicialmente a meta física 1 por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA 2017 (R$ 50.000 para
abrir a ação). A meta, no decorrer do exercício financeiro, deveria ter sido revista pelo NGER. Foi realizado o conserto de máquinas de
costura de uma associação que pratica a Economia Solidária, produto insuficiente para atingir o objetivo da ação que era de fortalecer o
planejamento e gerenciamento de associações e cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Foram realizadas anulações
em função do não repasse do FETHAB remanejando o recurso para outras ações prioritárias da pasta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105

50.000,00

1.000,00

959,00

12,79

1,92

97,14

250.000,00

1.000,00

959,00

12,79

0,38

97,14

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
As anulações realizadas comprometeram a execução da ação. Devido ao insuficiente repasse do FETHAB, o recurso da ação previsto
inicialmente foi remanejado para outras PAOEs prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve grande eficiência na execução do recurso que consta na dotação final, apesar de esse ter sido insuficiente para atingir a meta física
e o objetivo da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação não foi alcançado por conta da insuficiência de recursos financeiros (repasse do FETHAB) que impediu o cumprimento
da sua programação. A contribuição para que o objetivo do Programa seja alcançado é extremamente baixa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Estado de Mato Grosso
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente
a principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de
execução da ações da Secretaria.

Ação:

3070-Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato
Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Contribuir para a efetivação das políticas públicas de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso
Plano elaborado
Percentual
Cenira Benedita Evangelista

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

75,00
Total:

75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

75,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

7.500,00

300,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista após os créditos (25%) foi superada, ou seja, o percentual de conclusão do Plano Estadual de Economia Solidária é
de 75%, com previsão de lançamento em março de 2018. A ação executa o convênio nº 774178/2012 celebrado com o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) que, em 2017, por meio desse, foram realizados 07 Encontros Territoriais para identificação e diagnóstico dos
empreendimentos econômico-solidários (concluído) e para a elaboração do Plano supracitado. Os produtos entregues foram suficientes
para atingir o objetivo da ação cuja continuidade foi prevista na LOA 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105

50.003,22

313,00

0,00

313,00

0,00

0,00

361

0,00

251.270,48

42.147,78

0,00

0,00

16,77

50.003,22

251.583,48

42.147,78

313,00

84,29

16,77

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial da LOA foi suficiente para cumprir o programado: a realização dos Encontros Territoriais (custeio de diárias) visando à
identificação e diagnóstico dos empreendimentos econômico-solidários (concluído) e à elaboração do Plano supracitado, porém com
recursos da fonte 361 e não da 105 como previsto inicialmente.

Capacidade de Execução - COFD:
A fonte 361 trata-se de orçamento referente ao convênio nº 774178/2012, celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cujo
objeto é o fomento da Economia Solidária no Estado de Mato Grosso. No exercício de 2018 iniciará a execução da Meta 02.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação - contribuir para a efetivação das políticas públicas de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso - foi alcançado e
tal contribuição continua com as atividades que serão desenvolvidas ao longo de 2018, principalmente com a publicação do Plano que
apresentará estratégias visando o desenvolvimento sustentável da Economia Solidária em Mato Grosso. O diagnóstico já concluído
permitiu analisar a situação atual e mapear perspectivas futuras dos empreendimentos econômico-solidários mato-grossenses que
também é público da Agricultura Familiar, contribuindo para promover a organização dos sistemas produtivos, objetivo do Programa 382.
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Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3176-Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Promover o acesso à terra a trabalhadores/as rurais por meio de crédito fundiário, e investimento em
Objetivo Específico:
infraestrutura básica, produtiva e social
Produto:
Unidade produtiva implantada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Leonardo Vivaldini Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Devido ao caráter específico da ação, que consiste na aquisição de terras por meio de recursos federais, e que por falta de recursos
humanos e financeiros, o programa encontra-se atualmente fechado para formalização de novos contratos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

225.865,00

151.980,00

0,00

0,00

67,29

50.000,00

225.865,00

151.980,00

0,00

303,96

67,29

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA, que
depois foi corrigido pela unidade, pois os recursos federais para gerenciamento e monitoramento do programa, dentro da fonte 361, foram
incorporados ao exercício, possibilitando assim a realização de viagens, com o pagamento de diárias locação de veículos.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício houve a necessidade de créditos adicionais, assim a unidade precisou rever o seu planejamento e sua forma de
execução, em consonância com a equipe administrativa da secretaria, e a dificuldade de conseguir liberação do SEAD/GOV.FEDERAL
dos recursos financeiros dentro dos prazos previstos no planejamento inicial.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação só pode ser alcançado uma vez que, os recursos federais estejam disponíveis e a unidade local com
capacidades operacionais e executivas para realização da ação.

Outros aspectos relevantes:

584

Estado de Mato Grosso
Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e com
as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea c,
inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez que
o Fundo é o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT.

3177-Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - Programa Matogrossense de Municípios Sustentáveis

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Instituir o Sistema Estadual da Agricultura Familiar, com o apoio do Programa Mato-grossense de Municípios
Objetivo Específico:
Sustentáveis
Produto:
Sistema implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: George Luiz de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

25,00
Total:

25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

2.500,00

100,00

Análise da Meta Física:
Definiu-se inicialmente a meta 1 por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA 2017 que foi ajustada após os
créditos. Consideramos que a meta física foi cumprida (Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar - SEIAF MT com 25% de
implantação). O SEIAF MT é um instrumento de gestão integrada de todos os elementos necessários à implementação do Plano Estadual
da Agricultura Familiar - PEAF MT, dotado dos subsistemas: SISCAF - Sistema de Comercialização da Agricultura Familiar, SIGAF Sistema de Gestão da Informação da Agricultura Familiar e SISATER - Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural da Agricultura
Familiar, cujas definições, objetivos, composição, competências, formas de interação e critérios para adesão estão sendo estabelecidos
em regulamentos a serem publicados pela SEAF MT, mediante aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável CEDRS MT.
A Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso foi lançada já no âmbito do SIGAF|SEIAF MT, criada e coordenada pela SEAF/MT
em grande parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM, reúne informações sobre os mais diversos temas ligados
à Agricultura Familiar do Estado, auxiliando o poder público e o público em geral na tomada de decisões sobre ações voltadas ao
desenvolvimento do segmento e com a perspectiva de comportar as ferramentas de gestão do SEIAF MT e seus subsistemas e de
monitoramento, avaliação e transparência da execução da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar
e do PEAF MT.
O SEIAF MT, O PEAF MT e a Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso constam no regulamento da Lei nº 10.516, de 02 de
fevereiro de 2017, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, atualmente em vias de
tramitação.
Por meio da ação foi realizado o 1º Encontro Estadual da Agricultura Familiar (aluguel de espaço e equipamentos
multimídia|audiovisual|informática, fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte) que teve como atrativos principais o
lançamento do PEAF MT e da Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso; aquisição de veículos para atender as Secretarias
Municipais de Agricultura; custeio de diárias para conhecer a sistemática e aplicação dos recursos do REM/KfW no Estado do Acre;
locação de sala e de equipamentos multimídia para a realização de reuniões do CEDRS MT vinculado à SEAF MT; convênio com a
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte para recuperação e fertilização de solo em áreas da Agricultura Familiar; custeio de
alimentação em evento da Agricultura Familiar realizado no município de Tangará da Serra; custeio de diárias para visita à região Oeste do
Estado visando à definição de instalação de uma Central de Comercialização da Agricultura Familiar; custeio de diárias para participação
em reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Querência com o objetivo de definir estratégias para
elaboração do Plano Municipal da Agricultura Familiar e Indígena, projeto piloto financiado pela Fundação André e Lúcia Maggi e pelo
IPAM que será estendido aos demais municípios do Estado via Consórcios Intermunicipais; custeio de diárias para visita técnica visando à
elaboração de planilha de medição e levantamento qualitativo para retomada de obra de base física de agroindústria.
Os produtos entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação, fortalecendo os componentes do SEIAF MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

585

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
100

0,00

751.574,04

748.874,04

0,00

0,00

105

40.645,58

513,42

0,00

513,42

0,00

0,00

131

0,00

340.573,55

309.129,36

0,00

0,00

90,77

161

0,00

2.615,71

2.615,71

0,00

0,00

100,00

361

0,00

378.823,36

378.823,36

0,00

0,00

100,00

40.645,58

1.474.100,08

1.439.442,47

513,42

3.541,45

97,68

Total

99,64

Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA,
necessitando posteriormente de incremento para atingir o objetivo da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice "ótimo" se deve à gestão da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica da SEAF/MT perante à SEFAZ/MT para liberação dos
recursos do FETHAB previstos em Lei para a Agricultura Familiar (alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016,
que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000) que, apesar do esforço da Secretaria Adjunta supracitada e do Secretário da pasta
junto à equipe econômica do Governo, não foi cumprida na íntegra. A liberação dos recursos de forma incompatível com o cronograma de
execução causou transtornos no desenvolvimento da ação.
A elaboração da proposta do SEIAF MT e a construção do PEAF MT e da Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso foram
financiadas quase que totalmente pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM, com o qual a SEAF MT possui um Acordo de
Cooperação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado e há perspectiva de instituir o SEIAF MT no exercício de 2018. O Sistema promoverá a gestão
integrada de todos os elementos necessários à implementação do PEAF MT com grande impacto na organização dos sistemas produtivos,
objetivo do Programa 382.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente
a principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de
execução da ações da Secretaria.

3178-Implementação do Plano Estadual da Agricultura Familiar - Programa Matogrossense de Municípios Sustentáveis

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Contribuir para a efetivação das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, com o apoio do
Objetivo Específico:
Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis
Produto:
Plano implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: George Luiz de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

100,00

Análise da Meta Física:

586

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
10.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
10.000,00

Estado de Mato Grosso
O produto da ação deveria ter sido corrigido para "Plano elaborado", "Plano implementado" está incoerente. A meta física deveria ter sido
ajustada para 100 (percentual da elaboração do Plano concluído). O Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT foi concluído,
atingindo a meta e o objetivo da ação. Foram realizados 08 Encontros Regionais para construção da Matriz de Eixos Estratégicos,
Diretrizes e Ações Prioritárias do Plano (custeio de material de consumo, diárias, alimentação e kit multimídia) com a presença de 883
participantes de 99 municípios do Estado. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM custeou consultores para apoiar a
realização dos Encontros Regionais e a construção do PEAF MT e o deslocamento, hospedagem e alimentação dos participantes que
representaram a sociedade civil nos eventos. O PEAF MT se configura como o grande norteador das ações do governo, da sociedade civil
e do setor privado visando o desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar no Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105

50.000,00

50.000,00

47.939,25

642,95

95,88

97,13

131

0,00

97.053,02

97.052,52

0,00

0,00

100,00

0,00

444.024,14

381.382,50

0,00

0,00

85,89

50.000,00

591.077,16

526.374,27

642,95

1.052,75

89,15

361

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA,
necessitando posteriormente de incremento para atingir a meta física e o objetivo da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice "bom" se deve à gestão da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica da SEAF/MT perante à SEFAZ/MT para liberação dos
recursos do FETHAB previstos em Lei para a Agricultura Familiar (alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016,
que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000) que, apesar do esforço da Secretaria Adjunta supracitada e do Secretário da pasta
junto à equipe econômica do Governo, não foi cumprida na íntegra.
Havia previsão de um convênio para apoiar a elaboração do Plano da Agricultura Familiar e Indígena do município de Querência que, por
falta de recursos financeiros, não foi celebrado. A elaboração do documento está sendo financiada pela Fundação André e Lúcia Maggi FALM e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM, projeto piloto que será estendido aos demais municípios do Estado via
Consórcios Intermunicipais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado, o Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT foi lançado, agora o Governo do Estado
tem o desafio de implementá-lo, efetivando as políticas públicas voltadas à Agricultura Familiar. O PEAF MT apresenta todas as diretrizes
e ações para a "organização dos sistemas produtivos da Agricultura Familiar", objetivo do Programa 382.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez
que o Fundo é o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT.

Ação:

3179-Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Contribuir para a efetivação das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional
Plano implementado
Percentual
George Luiz de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento
ESTADO

Meta
0,00

587

Estado de Mato Grosso
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A ação 3179 seria executada com recursos do convênio nº 813791/2014 cujo saldo de repasse e rendimento (correspondente ao valor
empenhado) foi devolvido ao Ministério do Desenvolvimento Social - MDS por não cumprimento do prazo de execução, sendo negada a
prorrogação. A SETAS MT celebrou um convênio com o mesmo objeto junto ao mesmo Ministério: elaboração do Plano Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecimento dos componentes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN no
Estado de Mato Grosso e gestão e/ou controle social de ações intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional.
A política de Segurança Alimentar e Nutricional foi transferida da SEAF MT para a SETAS MT por decisão e comum acordo entre os
Secretários da pasta em meados do exercício de 2017. A SETAS MT passou a sediar a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e
Nutricional - CAISAN MT que, além de outras atribuições, deve gerir o convênio supracitado. A SEAF MT permanece sendo o locus do
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA MT, canal de participação e controle social com a finalidade de propor
diretrizes para ações que configurem o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável - DHAAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105

50.000,00

1.000,00

0,00

312,00

0,00

0,00

161

0,00

2.249,67

2.249,67

0,00

0,00

100,00

0,00

111.280,44

111.233,25

0,00

0,00

99,96

50.000,00

114.530,11

113.482,92

312,00

226,97

99,36

361

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente uma meta física baixa/subestimada e o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na
ocasião da elaboração da LOA. Foram feitas suplementações com recursos do convênio nº 813791/2014 (fontes 161 e 361) que, por conta
da devolução do saldo de repasse e rendimento, foram anulados.
A ação 3179 seria executada com recursos do convênio nº 813791/2014 cujo saldo de repasse e rendimento foi devolvido ao Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS por não cumprimento do prazo de execução, sendo negada a prorrogação. A SETAS MT celebrou um
convênio com o mesmo objeto junto ao mesmo Ministério.
A política de Segurança Alimentar e Nutricional foi transferida da SEAF MT para a SETAS MT por decisão e comum acordo entre os
Secretários da pasta em meados do exercício de 2017. A SETAS MT passou a sediar a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e
Nutricional - CAISAN MT que, além de outras atribuições, deve gerir o convênio supracitado. A SEAF MT permanece sendo o locus do
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA MT.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice "ótimo" do COFD não reflete a real execução da ação. A ação 3179 seria executada com recursos do convênio nº 813791/2014
cujo saldo de repasse e rendimento (correspondente ao valor empenhado) foi devolvido ao Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
por não cumprimento do prazo de execução, sendo negada a prorrogação. A dotação final com os créditos efetuados utilizando os
recursos previstos no referido convênio foi empenhada quase que na íntegra, porém não houve execução.
Não houve disponibilidade financeira para executar a ação utilizando recursos da fonte 131, provenientes da arrecadação do FETHAB
(alínea c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000), uma vez que
os recursos do convênio nº 813791/2014 foram devolvidos.

Alcance do Objetivo Específico:
A "efetivação das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional", objetivo específico da ação, não foi alcançada. A ação 3179
seria executada com recursos do convênio nº 813791/2014 cujo saldo de repasse e rendimento foi devolvido ao Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS por não cumprimento do prazo de execução, sendo negada a prorrogação. O convênio previa algumas
realizações que contribuiriam para tal "efetivação".
A SETAS MT celebrou um convênio com o mesmo objeto junto ao mesmo Ministério: elaboração do Plano Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional, fortalecimento dos componentes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN no Estado de
Mato Grosso e gestão e/ou controle social de ações intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional. A gestão do referido convênio
deve ser feita pela Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN MT (atualmente vinculada à SETAS MT) que
no momento está paralisada, sem Secretário (a) Executivo (a), podendo comprometer novamente a execução dos recursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
588

Estado de Mato Grosso
No dia 20 de março de 2014, durante a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional +2, realizada em Brasília/DF, o
Estado de Mato Grosso aderiu ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN comprometendo-se a elaborar e
aprovar o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional no prazo de doze meses da data de assinatura do Termo de Adesão, o
que não foi cumprido.
A ausência da Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN MT, atualmente vinculada à SETAS MT, instituída
em 2014 com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos da administração pública estadual afetos à Segurança
Alimentar e Nutricional com vistas a elaborar e coordenar a execução da Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional, tem impedido o apontamento de ações visando à realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável e
Soberania Alimentar para os mato-grossenses, bem como de ações visando atingir as 668 mil pessoas (20,95% da população) que
apresentam algum tipo de insegurança alimentar em Mato Grosso (dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
realizada em 2013 pelo IBGE).
Dada à magnitude da CAISAN MT, há necessidade de servidores exclusivos para conduzi-la, além de um efetivo apoio administrativo.

Ação:

3369-Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural - EMPAER-MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Construir prédio-sede da EMPAER-MT, conforme Convênio nº 754791/2010, firmado entre MAPA e SEDRAF.
Sede construída/aparelhada

Unidade de Medida:
Metro quadrado
Responsável pela Ação: Suelme Evangelista Fernandes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

5.015,89

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Cabe destacar que, para o bom desempenho da meta física relacionada a ação para construção do prédio da EMPAER, no momento da
elaboração da LOA e do Plano de Trabalho Anual ¿ PTA, havia uma empresa vencedora de do processo licitatório, portanto todos os
motivos para que o objeto desta ação fosse concluído, já que o prazo para conclusão da obra é de 290 dias. Porem a empresa L. P.
Engenharia Eireli, possuidora do CNPJ 14.811.429/0001-73, que foi vencedora do processo licitatório Nº005/2016/SECID, que no mês de
setembro de 2016 a Secretaria de Estado de Cidades ¿ SECID, publicou no Diário Oficial do Estado o Termo de Adjudicação e
Homologação da Concorrência. Porem após notificações, a mesma não apresentou o Termo de Garantia Real, que é exigido no processo
licitatório, para a execução do objeto. Sendo assim em 09 de maio de 2017 a SECID publicou o Termo de Rescisão Unilateral do
Instrumento Contratual Nº081/2016, por descumprimento contratual pela contratada, o que acarretou a não execução da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105

50.023,04

1.023,04

0,00

319,19

0,00

0,00

361

0,00

1.900.718,42

0,00

0,00

0,00

0,00

50.023,04

1.901.741,46

0,00

319,19

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conforme observado no desempenho do planejamento, houve necessidade de realizar suplementações, porém, pelos motivos de não
formalização da contratação da empresa para construção da sede da EMPAER, a mesma acabou por comprometer a realização da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
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A partir deste momento a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários ¿ SEAF, iniciou um trabalho de elaboração
de atualização do projeto e das planilhas orçamentarias. Com base no trabalho desenvolvido pela equipe de engenheiros, servidores da
SEAF, planilha SINAP de abril/2017, foi devidamente atualizada para envio à Caixa Econômica Federal, para fins de analise e posterior
autorização de realização de novo processo licitatório. Porem devido a necessidade de adaptações no projeto arquitetônico, devido a
mudança na tecnologia construtiva contemporânea, em comparação as do período da elaboração do projeto, muitas adaptações na tabela
SINAP são necessárias, o que promoveu diversos encaminhamentos entre Caixa Econômica Federal e SEAF.

Alcance do Objetivo Específico:
Devido a desistencia da empresa vencedora do certame, e com o não cumprimenta da meta, o objetivo da ação permanece, e deve ser
realizada no exercício de 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3826-Promoção da Mecanização na Agricultura Familiar

Programa de Governo:
Exercício:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Projeto
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Promover o desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar, através da mecanização agrícola,
Objetivo Específico:
propiciando assim, a otimização da área produtiva e o aumento dos índices de produtividade da agricultura
familiar.
Produto:
Agricultor familiar assistido
Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Corgésio Ribeiro Alburquerque

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2.375,00
Total:

2.375,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

2.375,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2.375,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

23.750,00

100,00

Análise da Meta Física:
Definiu-se inicialmente a meta 10,00 por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA, que acabou por ter um
desempenho deficiente, por conta da possibilidade de atendimento real, em relação a previsão inicial da unidade. Foram atendidos os
2.375,00 agricultores familiares previstos na meta física da ação de promoção da mecanização na agricultura familiar. A entrega de
equipamentos para o trabalho de cultivo da terra é a principal bandeira do governo, que necessita ser melhor estruturada dentro do
planejamento governamental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

5.830.013,02

4.174.813,02

4.170.901,51

0,00

71,54

105

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

0,00

944.906,85

909.451,45

0,00

0,00

96,25

161

0,00

8.902.682,62

4.926.816,37

0,00

0,00

55,34

361

0,00

4.070.767,05

3.442.253,39

0,00

0,00

84,56

5.880.013,02

18.093.169,54

13.449.422,72

0,00

228,73

74,33

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade, por conta do inicio do exercício e elaboração da LOA, previu uma fixação de despesa muito abaixo do esperado para a ação, o
que ocasionou um desempenho deficiente, pois foram necessários suplementações adicionais para o comprimento do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício, foram necessárias realizar suplementações para atendimento da demanda de aquisição de equipamentos. A unidade
precisou rever seu planejamento em vista da grande quantidade de recursos financeiros que acabaram sendo direcionados para a ação.
Como a unidade sistêmica já havia preparado todos os processos de aquisições, o desempenho da execução financeira ficou regular e
podemos com isso realizar uma quantidade razoável de entregas para os grupos organizados de agricultores.

Alcance do Objetivo Específico:
A unidade acredita que o objetivo da ação foi parcialmente atingido, pois a quantidade de demandas existentes para aquisição de
equipamentos e maquinários ainda é latente. Desta forma a ação deve ser mantida no exercício de 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e com
as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea c,
inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), atualmente a
principal fonte de recursos para as ações finalísticas da SEAF MT, de forma integral e programada que atenda o cronograma de execução
da ações da Secretaria.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
007-Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.
382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Finalístico
Baixa produção e produtividade de produtos pela agricultura familiar
Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar
Agricultores Familiares
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Suelme Evangelista Fernandes

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Taxa de crescimento acumulado da produção de hortícolas na
agricultura familiar

Anual

Percentual

5,00

20,00

0,00

28/02/2018

Anual

Percentual

3,00

6,00

0,00

28/02/2018

Anual

Percentual

26,36

40,50

0,00

28/02/2018

Anual

Percentual

2,00

5,00

0,00

28/02/2018

Fonte: SIDRA/IBGE
Taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na
agricultura familiar
Fonte: SIDRA/IBGE
Percentual de cobertura dos serviços de ATER
Fonte: EMPAER
Taxa de crescimento acumulado da produção de leite na
agricultura familiar
Fonte: SIDRA/IBGE

Análise de Indicadores do Programa:
Nesta data vou verificado no site da SIDRA (https://sidra.ibge.gov.br/home/leite/mato-grosso) e não houve fechamento das informações
referentes ao ano de 2017. Ainda resta a conclusão dos dados do 4º trimestre de 2017.

Execução:
O resultado do Planejamento PPD, foi classificado como altamente deficiente em 176,30%, devido a alteração na legislação estadual da
Lei 7.263/2000, que em final de dezembro destinou 7% do recurso do FETHAB para agricultura familiar. Isso provocou uma anulação de
R$ 19.007.445,43 da Secretaria de Estado de Cidades e suplementou o orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos Fundiários.
No momento da elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA), que deu origem a Lei Orçamentaria Anual (LOA 2017) não havia esse
cenário, portanto não foi possível prever este recurso.
A execução COFD, apresentou desempenho regular 64,57%. A pesar de ter sido avaliado com o PPD altamente deficiente, com um bom
trabalho das equipes técnicas da SEAF, foi possível executar de forma regular o orçamento recebido. A execução poderia ser melhor, só
não foi possível, por conta do contingenciamento orçamentário que atingiu principalmente os recursos das fontes vinculadas ao FETHAB.

Resultados:
O amadurecimento institucional o qual a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários tem presenciado possibilitou
um desempenho razoável com relação à eficiência e eficácia dos gastos públicos. Com relação a efetividade, como a maior parte das
políticas públicas trabalham o desenvolvimento humano e da agricultura, a efetividade das ações não é possível de ser avaliada
completamente no período de um ano da execução dos gastos públicos. Porém as ações de elaboração do Plano Estadual da Agricultura
Familiar e a implantação do Programa de Revitalização da cadeia produtiva do Café tem apresentado uma boa efetividade.
Existe o receio da falta de resiliência desses resultados haja vista que este bom desempenho da SEAF está diretamente relacionada ao
conhecimento e capacidade dos técnicos lotados na atual Secretaria, porém como a maioria dos servidores possui vínculo efetivo, é
possível que isso não se repita caso não haja investimento contínuo no capital humano, em especial nas carreiras finalísticas.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1625-Implementação do planejamento estratégico da EMPAER-MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Reconstruir a formulação estratégica da EMPAER-MT, incorporando mudanças e melhorias no seu
Objetivo Específico:
desempenho institucional.
Produto:
Planejamento implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Jose Carlos Rodrigues Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Essa ação contemplava a programação de duas (02) sub ações que se desdobram em tarefas como forma de oportunizar a elaboração do
planejamento estratégico e a implementação do processo de planejamento e gerenciamento das ações.
A ação foi planejada contemplando 86% dos recursos na F-100 e 14% na F-262, porém a ocorrência de algumas restrições de ordem
administrativa e financeira resultou na indisponibilidade e/ou insuficiência de recursos financeiros nas respectivas fontes.
A insuficiência de recursos financeiros nas fontes 100 e 262 decorrentes da política de contenção dos gastos adotada pelo governo do
estado e pela não contratação do convênio em negociação com o MDA, levou à empresa à adoção de medidas que orientaram a
reprogramação das ações para adequação das despesas dentro da realidade do novo cenário financeiro e assim, o grupo estratégico
decidiu, em julho / 2017, pelo cancelamento do projeto em pauta, recomendando que o mesmo fosse reprogramado no PTA/LOA de 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

96.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262

15.750,00

15.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.920,00

15.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação disponibilizada na LOA era suficiente para atender a execução das despesas orçamentárias programadas, porém, em função da
decisão do grupo estratégico da Empresa pelo cancelamento do projeto, o saldo orçamentário decorrente na Fonte 100 foi disponibilizado
para outra ação prioritária e assim, registra-se a anulação do valor de R$ 96.170,00 através do decreto nº 268 (tipo 100) para suplementar
a atividade 2008 ¿ Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos com o objetivo de viabilizar parte da dotação necessária para atender
despesas com folha de pagamento de pessoal. Observa-se ainda que na F-262, não houve remanejamento da dotação não utilizada para
outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Projeto cancelado por decisão do grupo estratégico da empresa, considerando a insuficiência de recursos financeiros decorrente da
política de contenção de gastos adotada pelo governo do estado e da não contratação do convênio em negociação com o MDA em razão
da empresa não ter atendido toda documentação exigida pelo órgão financiador (falta da certidão negativa de regularidade fiscal junto ao
ministério da fazenda) e assim, a ação se apresenta sem execução orçamentária e financeira.

Alcance do Objetivo Específico:
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Conforme já descrito na analise do PPD e COFD, o projeto foi cancelado por decisão do grupo estratégico da Empresa e assim, a
execução da meta ficou inviabilizada e o objetivo não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2365-Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao agricultor familiar
Agricultor familiar assistido
Unidade
Carlos Antonio Branco Lopes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

40.210,00
Total:

40.210,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
25.000,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

24.500,00

40.210,00

Análise da Meta Física:

595

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
160,84

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
164,12

Estado de Mato Grosso
Quando da elaboração da LOA2017, a programação contemplava cinco sub ações e os recursos previstos não eram suficientes para
atender a demanda real, porém essa ação foi contemplada com um valor de R$ 3. 500.00,00 através de uma Emenda Parlamentar de
autoria do deputado José Domingos Fraga para complementar as despesas de custeio de 128 unidades operativas de ATER. Assim
sendo, a disponibilização de melhores condições de trabalho através do aporte de recursos via emenda, passou a se constituir a sexta sub
ação e propiciou, após programação das tarefas, um incremento de 44% da meta física programada, passando de 25.000 para 36.000
agricultores familiares assistidos com os serviços de ATER.
As ações de prestação de serviços de ATER desenvolvidas resultaram em 116.742 atendimentos prestados para um público assistido de
40.210 agricultores(as) familiares de 132 municípios do estado, o que correspondeu a um alcance de 111,69% da meta física programada.
O alcance da meta física superior em 11,69% ao planejado, deve-se principalmente a ampliação da nossa força de trabalho, onde em julho
de 2017, o governo do estado autorizou a contratação de 98 técnicos,o que representou um incremento de 30 por cento da força de
trabalho existente no segmento de ater, e todos eles, foram contratados no período de julho a outubro/17.
Para o cumprimento da meta, foram implantadas todas as sub ações programadas, cujos principais resultados são especificados a seguir,
observando-se um desempenho abaixo do desejado para as sub ações 03 (Apoio as Cadeias produtivas) e sub ação 04 (Prestar serviços
de ATER aos agricultores familiares) em função da necessidade de reprogramação de algumas tarefas inicialmente programada para
atender a política de contenção de gastos adotada pelo governo do estado e a defasagem dos recursos programados na fonte 262 em
relação os efetivamente arrecadados em decorrência dos convênios em negociação com o MDA e MAPA não terem sido efetivados por
falta do atendimento, por parte da empresa, de toda documentação exigida.
SubAção: 1 - DIVULGAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EXISTENTE PARA AGRICULTURA FAMILIAR: Divulgado em 126 municípios
do estado, conscientizando e informando 16.903 agricultores(as); SubAção: 2 - HABILITAÇÃO DO AGRICULTOR(A) FAMILIAR PARA
ACESSAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS: habilitados 10.195 agricultores em 131 municípios do estado, através da emissão de 10.195
DAP¿s e da elaboração de 1.814 projetos técnicos para captação de crédito de investimento e custeio - agrícola e pecuário; SubAção: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR: Apoiadas seis (06) cadeias produtivas de
30 municípios, com a capacitação de 5.615 agricultores(as) familiares através da realização de 224 eventos; SubAção: 4 - PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NOS ASPECTOS, ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL A
AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADOS E TRADICIONAIS: produzidas, em parceria com o instituto ação verde, 43.390 mudas de
espécies nativas para recuperação de mata ciliar e nascentes, assistidos com os serviços de ATER 40.210 agricultores(as) familiares em
132 municípios, viabilizadas a disponibilização de 100% do combustível para toda a frota de veículos (233 veículos e 30 motos) e as
ações de suporte para aquisição de aproximadamente 40% dos materiais e serviços de manutenção de 146 unidades operativas de ATER
e formalizado e mantido parcerias com 45 prefeituras municipais, através de termos de cooperação, dos quais 23 foram efetivados em
2017; SubAção: 5 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DO AGRICULTOR FAMILIAR: orientados 8.773 agricultores(as) de 48
municípios, destacando-se, entre outras metodologias, a realização de 116 demonstração de métodos com 1.298 participantes, de 41
ciclos de palestras com 2.784 participantes e 71 oficinas capacitando 942 agricultores(as); SubAção: 6 - EXECUÇÃO, DA EMENDA
PARLAMENTAR AO PROJETO DE LEI Nº 10.515 - LOA 2017, Nº 117, PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DE 137
UNIDADES OPERATIVAS DE ATER: mantidas, no período de junho a dezembro, as despesas referentes à manutenção dos serviços de
locação de 14 imóveis, dos serviços de energia, de água e de telefonia de 146 unidades e dos serviços de locação de 44 veículos
disponibilizados para 42 unidades e a disponibilização de combustível em quantidade suficiente para atender toda frota de veículos (266)
das unidades operacionais. Atendimento parcial, garantindo o pagamento das despesas de aquisição de parte dos materiais e dos
serviços de manutenção de 146 unidades, das despesas de conservação e reparo de 10 veículos e das despesas de manutenção e
conservação de 03 imóveis. Registra-se a realização da feira tecnológica da agricultura familiar com a participação de 2.167 beneficiários e
envolvimento direto de 102 técnicos a realização de 18 seminários municipais sobre agricultura familiar com 706 agricultores participantes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

4.655.878,63

3.948.089,66

3.517.117,82

0,00

75,54

89,08

131

0,00

400.000,00

395.451,80

0,00

0,00

98,86

240

50.000,00

90.260,08

56.660,08

0,00

113,32

62,77

245

1.551,39

1.551,39

153,45

1.397,94

9,89

100,00

262

820.568,43

820.568,43

21.254,07

0,00

2,59

2,59

662

0,00

868.557,51

1.409,58

0,00

0,00

0,16

5.527.998,45

6.129.027,07

3.992.046,80

1.397,94

72,22

65,15

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

596

Estado de Mato Grosso
Os recursos programados não eram suficientes para atender a demanda real, essa ação foi contemplada com o valor de R$ 3.500.000,00
através de uma Emenda Parlamentar ao Projeto de lei nº 10.515 - LOA 2017, nº 117, para complementar as despesas de custeio de 128
unidades operativas de ATER. Esse aporte de recursos orçamentário, disponibilizou as condições para a consolidação da reprogramação
das despesas inicialmente previstas com valores subestimados.
Da dotação prevista na LOA, após as suplementações no valor de R$ 2.858.991,16 e anulações de dotação no valor de R$ 2.356.423,45
ocorridas no decorrer do exercício, houve um incremento orçamentário de R$ 601.028,62 correspondente a cerca de 10,87% da dotação
inicial, decorrente da efetivação dos créditos adicionais a seguir:
Suplementado o valor de R$ 2.858.991,16 sendo: R$ 868.557.51 na F- 662, através do decreto nº151 (tipo160) por superávit financeiro
para atender o total de despesa referente a restituição de saldo financeiro do contrato de repasse MDA/Caixa Econômica, encerrado em
30/12/2015, R$ 1.590.433,65 através do decreto nº 334 (tipo 102) por transposição de recursos da UO ¿ Fundo de desenvolvimento da
indústria e comercio para a Empaer no valor de R$ 749.433,65 da F-240 em complementação a dotação existente para custear parte das
despesas de custeio das 128 unidades descentralizadas de ATER e do decreto nº 354 (tipo 102) por transposição de recursos da UO ¿
SECID para a Empaer no valor de R$ 841.000,00 da F-131 em complementação a dotação existente para viabilizar parte das despesas
programadas com locação de veículos nas unidades descentralizadas de ATER e R$ 400.000,00 na F-131, através do decreto nº 518 (tipo
100) por remanejamento de recursos entre PAOE da mesma U.O, anulados do projeto 3326 0600, para atender as despesas com a Feira
Tecnológica e com prestação de serviços de ATER.,
Anulado o valor de R$ 2.356.423,45 sendo: R$ 1.112.047,55 na F-100 através do decreto nº 366 (tipo 181) por reversão de economia
orçamentária e retenção financeira suplementando o orçamento do gabinete do governador com o valor de R$ 112.047,55 na F-100 e do
INDEA no valor de R$ 1.000.000,00 na F-10 e R$ 1.244.375,90 por remanejamento de recursos entre PAOE da mesma U.O através do
decreto nº 400 - tipo 100 (R$ 364.000,00), suplementando: R$ 40.000,00 ¿F.100 na ativ. 2007 9900 (atender despesas com COFINS), R$
10.000,00 ¿ F.100 na ativ. 2006 9900 (atender despesas com licenciamento e seguro da frota de veículos), R$ 114.000,00 ¿ F. 100 na
ativ. 2009 9900 (atender despesas de licença de uso de software e despesas dos serviços coorporativos ¿ MTI), R$ 200.000,00 ¿ F.100
na o. especial 8028 (atender despesa de amortiz. dívida); do decreto nº 367 - tipo 100, suplementando R$ 16,400,00 ¿ F. 240 no projeto
3327 0700 (atender despesas contrapartida de investimento ¿ contrato repasse nº 822379/2015 MDA/Caixa); do decreto nº 268 - tipo 100,
suplementando R$ 10.000,00 ¿ F.100 na ativ. 2008 9900 (atender despesa de encargos ¿ folha pessoal de julho); dos decretos nº 69 e nº
337 - tipo 100, suplementando R$ 161.202,33 ¿ F.100 na op.especial 8028 (atender despesa de amortiz dívida) e dos decretos nº 494 e nº
507 - tipo 100, suplementando de R$ 692.773,57 ¿ F.240 na op. especial 8028 (atender despesa de amortiz. dívida).
O atingimento regular do índice do PPD (72,44) se deve, principalmente, a execução da Fonte 262, que ficou inviabilizada na sua quase
totalidade (97,41%) pelo fato dos convênios em negociação com MDA e MAPA não terem sidos efetivados em razão da empresa não ter
atendido toda documentação exigida pelos órgãos financiadores pela impossibilidade, desde de maio/17, de apresentar a certidão negativa
de regularidade fiscal junto ao ministério da fazenda . Na Fonte 100 com um desempenho abaixo do desejado, a limitação na execução foi
devida a política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado, estabelecendo e disponibilizando cotas, cujos valores não
atenderam, na sua totalidade, a demanda da programação, principalmente nos 1º e 3º quadrimentre/2017.
Com relação às restrições mencionadas, registra-se que a Empresa após várias gestões junto ao governo do estado, foi autorizada para
realizar a negociação da adesão da inclusão da empresa no PERT do ano de 2017 e após a quitação das 05 parcelas iniciais (agosto a
dezembro) a certidão negatva deverá ser liberada. Especificamente com relação à disponibilização de recursos do tesouro (F-100), as
dificuldades foram devidamente providenciadas e atenuadas, através a negociação de recursos com governo com base nas
reprogramações das tarefas, estabelecidas em dois planos de trabalho, que foram devidamente aprovados pela SEFAZ, para execução
nos períodos de abril a junho e julho a dezembro.

Capacidade de Execução - COFD:
Registra-se que em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo Governo do estado, aliada a defasagem dos recursos
programados na F-262 ¿ Convênios em relação à receita efetivamente arrecadada nessa fonte, os recursos financeiros não foram
liberados ao longo do exercício, em fluxo compatível com a programação.
Com a programação ajustada após os créditos, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por
insuficiência de recursos registrada nos períodos de janeiro a março/17 e julho a dezembro/17, os recursos financeiros não foram liberados
de forma compatível com a programação, destacando-se que na F-100 a política de contenção de gastos adotada pelo Conselho
Econômico do Governo no 1º quadrimestre, limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira para execução de apenas as
despesas essenciais referentes a tarifas e contratos e para o período de abril a dezembro, a disponibilidade de recursos financeiros foi
com base na reprogramação das despesas, constantes nos Planos (PT¿s) negociados e aprovados pela SEFAZ, observando-se que para
o período de abril a junho a liberação de recurso ocorreu com fluxo de caixa suficiente para atender a quase totalidade da demanda das
despesas conforme programação. Porém, no período de julho a dezembro os recursos financeiros disponibilizados através das cotas
financeiras mensais, foram insuficientes para atender a demanda da programação, destacando-se entre aquelas sub ações / tarefas, cujas
execuções foram mais prejudicadas nesse período: a sub ação 03 ¿ tarefas 03, 04 e 06: correspondentes a capacitação de 60
representantes de organizações de agricultores de FLV em associativismo e cooperativismo, instalação de 25 unidades didáticas de
referência ¿ UDR e realização de 100 demonstração de resultados parciais obtidos nas UDSE; a sub ação 04 ¿ tarefas 06, 07 e 08 ¿
referentes a prestação de serviços de ater, disponibilização de materiais e serviços necessários para conservação e reparo de 30 veículos
e de manutenção de 136 unidades operacionais e realizar visitas técnica pedagógica às unidades operativas descentralizadas e na sub
ação 06 ¿ tarefa 05 - realizar a manutenção, reparo e conservação de 30 veículos.
Na Fonte 662: observa-se que os contratos financeiros geridos pela caixa e cuja conta corrente é na mesma instituição, só autoriza o
recolhimento da a restituição de saldo financeiro do contrato de repasse MDA/Caixa Econômica, mediante a aprovação prévia/
homologação do REA pelo MDA, que até o final do exercício de 2017 não tinha se manifestado, e dessa forma o recurso permanece
aplicado na caixa econômica, que através de carta reversal tem aditivado sistematicamente o contrato em evidência, e com isso a
execução orçamentária e financeira ficou totalmente comprometida
Registra-se ainda, que com o comprometimento da execução financeira de outras ações dessa U.O., algumas sub ações / tarefas dessas
outras ações ficaram prejudicadas e com isso, a Empresa estabeleceu medida de otimização de recursos de outras ações para realização
das tarefas priorizadas que se encontravam sem dotação financeira. No caso do projeto em pauta, que continha tarefas com objetivos
similares/interdependentes e dotação suficiente, a implementação dessa medida resultou a partir de julho/17, no atendimento de algumas
despesas de outras ações com recursos financeiros dessa atividade (2365 9900).
A ocorrência dessas restrições na execução orçamentária e financeira das fontes de recursos, resultaram no desempenho regular do
COFD aferido (65,35%).

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo de prestar os serviços de ATER aos agricultores familiares do estado de MT foi parcialmente alcançado, uma vez que todas as
as sub ações previstas foram implementadas, resultando em um alcance superior em 11,69% da meta programada, com o atendimento e
assistência a 40.210 agricultores(as) familiares, observando-se porém que o desenvolvimento das tarefas ficou comprometido, uma vez
que algumas delas foram canceladas e/ou parte delas tiveram sua execução de forma parcial, o que resultou um desempenho abaixo do
previsto.
Registra-se que a meta atingida foi decorrente da atuação em 94% dos municípios do estado, disponibilizando os serviços de ATER aos
agricultores familiares em 132 municípios através da operacionalização de 137 unidades operativas locais que contaram com uma força de
trabalho de 438 servidores (373 técnicos, 55 agentes administrativos e 10 agentes de serviço), coordenada por 09 regiões administrativas.
Ressalta-se que resultados da ação contribuem para o alcance do objetivo do programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, uma
vez que a prestação do serviço de ATER vem contribuindo para assegurar aos agricultores familiares o acesso às políticas públicas e
programas de governo para a agricultura familiar, a elaboração e execução de projetos de créditos, a organização e desenvolvimento das
principais cadeias produtivas, a segurança alimentar e nutricional das famílias, a inserção produtiva e renda com serviços de apoio técnico
e social, orientação e capacitação sobre tecnologias de produção, industrialização, comercialização de produtos, educação e legislação
ambiental, visando o incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental, no âmbito da agricultura familiar no Estado de Mato
Grosso.
Nas sub ações implementadas, dentro das diferentes tarefas realizadas, destacam-se como resultados:
NA DIVULGAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EXISTENTE PARA AGRICULTURA FAMILIAR - As tarefas desenvolvidas resultaram na
divulgação de políticas públicas para agricultura familiar em 126 municípios do estado, conscientizando e informando 10.994
agricultores(as) como acessar as políticas publicas de valorização e inclusão econômico e social existentes, com destaque para as
políticas públicas existente para mulheres rurais e políticas de crédito PRONAF, PAA (programa de aquisição de alimentos) e PNAE
(programa nacional de alimentação escolar).
NA HABILITAÇÃO DO AGRICULTOR(A) FAMILIAR PARA ACESSAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS: habilitados 10.195 agricultores para
acesso às políticas públicas existentes para agricultura familiar em 131 municípios do estado, através da emissão de 10.195 DAP¿s Declarações de Aptidão ao PRONAF para agricultores de 132 municípios e da elaboração de de 1.814 projetos técnicos para captação de
crédito de investimento e custeio - agrícola e pecuário.
NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR: As tarefas realizadas em apoio ao
desenvolvimento de seis (06) cadeias produtivas de 30 municípios, resultaram na capacitação de 5.615 agricultores(as) familiares através
da realização de 224 eventos, onde foram realizados 41 oficinas capacitando 657 agricultores(as), sendo em tecnologia de produção: de
leite - 289 agricultores(as) em 19 eventos, de frutas, legumes e verduras - 131 agricultores(as) em 08 eventos e em boas práticas de
manipulação e fabricação de alimentos derivados do leite, frutas e verduras - 237 agricultores(as) em 14 eventos, como também na
instalação de 17 e condução de 33 unidades de referência tecnológica onde foram realizadas 183 eventos de divulgação e capacitação de
4.958 agricultores(as) nas tecnologias utilizadas nessa unidades (33 dias especiais com 2.051 agricultores(as), 12 demonstração de
métodos com 323 agricultores(as), 138 reuniões técnicas com 2.392 agricultores(as), e 29 visitas técnicas com 192 agricultores(as)
capacitados.
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NOS ASPECTOS, ECONÔMICO, SOCIAL E
AMBIENTAL A AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADOS E TRADICIONAIS: produzidas, em parceria com o ministério público
estadual e instituto ação verde, 43.390 mudas de espécies nativas que foram distribuídas a 212 agricultores recuperando 207 ha matas
ciliares da bacia do rio Cuiabá; assistidos com os serviços de ATER 40.210 agricultores(as) familiares em 128 municípios , sendo em
parceria com o MDA, 1.050 agricultores(as) beneficiários de um (01) contrato de chamada pública em 11 municípios; Apoiadas e
assessoradas 176 entidades associativas (informais e formais) com 2.940 participantes, realizadas 11 visitas técnico-pedagógicas junto às
equipes técnicas (278 técnicos) lotadas em 103 unidades operativas municipais; realizadas 39 visitas de supervisão para monitorar e
avaliar os trabalhos realizados em 11 unidades operacionais municipais de ater, atuantes em um (01) contrato de chamada pública),
...CONTINUA NA ABA OUTROS ASPECTOS RELEVANTES ..

Outros aspectos relevantes:
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viabilizadas as ações de suporte para manutenção da frota de veículos ( 233 veículos e 30 motos) com a disponibilização de 100% da
demanda de combustível, e as ações de suporte para aquisição de aproximadamente 35% dos materiais e serviços de manutenção de 141
unidades operativas de ATER ( 09 regionais e 132 Locais), Participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural Sustentável de 78 municípios e Formalizado e mantido parcerias com 45 prefeituras municipais, através de
termos de cooperação, dos quais 23 foram efetivados em 2017 e 22 negociados em anos anteriores. Quanto a disponibilização de 100%
de combustível para a frota de veículos ( 233 veículos e 30 motos) e de parte dos materiais e serviços de manutenção de 141 unidades
operacionais, foi viabilizado nessa sub ação apenas o referente ao período de janeiro a maio, considerando que para o período de junho a
dezembro a disponibilização foi viabilizada através de uma tarefa complementar contemplada na reprogramação da sub ação 06
(emenda).
NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DO AGRICULTOR FAMILIAR: apoiadas ações de Bem Estar Social, difundindo a 8.773 pessoas
informações relativas a educação e segurança alimentar(2.668), educação sanitária (830), educação ambiental (1.458) saúde preventiva
(1.553), plantas medicinais (121), integração sócio econômica e cultural (919), Turismo Rural (86) e artesanato (1.140), destacando-se,
entre outras metodologias, a realização de 47 municípios, destacando-se, entre outras metodologias, a realização de 116 demonstração
de métodos com 1.298 participantes, de 41 ciclos de palestras com 2.784 participantes abordando temas que agregam conhecimentos
para promoção da inclusão social, assim como da capacitação de 942 agricultores(as) de 24 municípios, sendo: capacitação em educação
alimentar, diversificação e preparo de alternativas alimentares - 279 agricultores(as) capacitados através de 21 oficinas em 06 municípios,
capacitação em processamento de frutas e hortaliças - 81 agricultores(as) capacitados através de 08 oficinas em 04 municípios,
capacitação em boas práticas - 34 agricultores(as) capacitados através de 03 oficinas em 03 municípios e capacitação em artesanato ¿
548 agricultores(as) capacitados através de 38 oficinas em 17 municípios e a participação efetiva nos trabalhos realizados pelos
Conselhos Municipais de Saúde (39), Segurança Alimentar (39) e Outros (24) de 48 municípios..
SubAção: 6 - EXECUÇÃO, DA EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE LEI Nº 10.515 - LOA 2017, Nº 117, PARA COMPLEMENTAR
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE 128 UNIDADES OPERATIVAS DE ATER: As tarefas propostas foram executadas de forma total e ou
parcial, destacando-se que a execução parcial das tarefas se deve, principalmente, a defasagem ocorrida no cronograma de
disponibilização de recursos da emenda com atraso de um mês para sua inicialização, aliado ao fato do valor da maioria das cotas
mensais disponibilizadas não terem ocorridos em conformidade com o planejado.Dessa forma, foram mantidas, no período de junho a
novembro, as despesas referentes à manutenção dos serviços de locação de 14 imóveis, à manutenção dos serviços de energia, de água
e de telefonia de 139 unidades operacionais, à manutenção dos serviços de locação de 44 veículos disponibilizados para 42 unidades
operacionais e a disponibilização de combustível em quantidade suficiente para atender toda frota de veículos (266) das unidades
operacionais. Na tarefa de manutenção das unidades operacionais, a execução foi de forma parcial, garantindo o pagamento das
despesas de aquisição de parte dos materiais e dos serviços de manutenção de 139 unidades de ater. Quanto aos serviços de
conservação e reparo de veículo e conservação e manutenção de bens e imóveis as ações realizadas tiveram uma execução parcial das
despesas, garantindo a realização dos serviços em 10 veículos e em 03 unidades operacionais respectivamente. Registra-se a realização
da feira tecnológica da agricultura familiar com a participação de 2.167 beneficiários e envolvimento direto de 102 técnicos da Empaer.
Destaca-se ainda, a realização de 18 seminários municipais com 706 agricultores participantes, em parceria com o SINTERP e prefeituras
municipais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3326-Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT, com a construção e reforma de
Objetivo Específico:
unidades operacionais municipais e regionais.
Produto:
Obra concluída
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Sebastiao de Campos Filho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VII - SUDOESTE

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
6,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

23,00

2,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
33,33

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
8,70
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Essa ação foi programada inicialmente contemplando 20% dos recursos na F-208 e 80% na F-262. Registra-se que os recursos da F.262
foram previstos na total dependência da contratação de algumas propostas de convênios em negociação com o MAPA e EMBRAPA que
não foram efetivados, em razão da empresa não ter podido apresentar toda a documentação exigida pelos órgãos financiadores
(pendência referente à certidão negativa de regularidade fiscal junto a receita federal no período de abril a dezembro/17), fato que
inviabilizou 100% da programação de realização de 05 obras de reformas de melhorias em 05 unidades operacionais. Com relação a F208, a programação contemplava apenas um pequeno valor para conclusão da obra do regional de Barra do Garças, uma vez que a
mesma estava programada no PTA/LOA de 2016 e contava-se que com o processo licitatório concluído a nota de emissão de serviço seria
emitida ainda em 2016 e 90% das despesas seriam garantidas com a inscrição de restos a pagar utilizando recursos da LOA de 2016.
Porém, isso não aconteceu por problemas ocorridos na conclusão do projeto técnico, que inviabilizou a realização do processo de licitação
em 2016 e considerando o insignificante recurso programado inicialmente para 2017, a utilização de recursos da F-208 para conclusão da
obra ficou inviabilizada.
No decorrer da execução, houve um incremento de valor na programação resultante do ingresso de recurso, via crédito adicional, das
Fontes 662 e 131 e por essa razão, a meta inicial foi reprogramada.
Observa-se que na Fonte 662, mesmo com os recursos disponibilizados, a programação referente à construção das 10 obras com
recursos dos convênios PAC 2009, 2010 e 2012 foi comprometida em 90%, em função do bloqueio das contas específicas dos convênios
PAC/EMBRAPA 2009 e 2010, por determinação judicial, no período de junho a 13/12/2017, que inviabilizou a realização e/ou conclusão
dos processos licitatórios para a construção de 09 obras programadas nos respectivos convênios. Na Fonte 131 (FETHAB), a
programação referente a construção de 08 obras (construção de 01 obra e reforma de 07 unidades operativas) também ficou
comprometida, em função, da insuficiência de dotação orçamentária, no período de maio a agosto, resultante da anulação de 67,53% do
valor do orçamento (R$ 1.500.000,00) para atender outras U.O, valor este que só retornou ao nosso orçamento em setembro/2017, como
também pela indisponibilidade de recursos financeiros para atendimento da programação decorrente da política de contenção de gastos
que define investimento como a última das prioridades de despesa a ser atendida e dessa forma, a realização e/ou conclusão dos
processos licitatórios ficaram inviabilizados por falta de tempo hábil para sua conclusão (decreto
1.236/2017) e pela indisponibilidade de recursos financeiros (decreto 945/2012).
Ressaltamos que as restrições mencionadas, inviabilizaram e /ou limitaram na sua quase totalidade a realização das sub ações/tarefas
com o consequente comprometimento de 91% da meta programada, observando-se que das duas sub ações programadas, apenas uma
foi implementada, que resultou na construção de 02 obras, conforme descriminamos a seguir:
Sub ação de ampliação da estrutura física da EMPAER-MT com a construção de uma (01) unidade operacional descentralizada (Unidade
regional de Barra do Garças): sub ação não implementada, considerando o parecer desfavorável do CONDES (Decretos nº 1.047/2012, nº
415/2016, nº 675/2016 e nº 1.206/2017), fato esse que inviabilizou 100% da programação.
Sub Ação de Recuperação da Estrutura Física da EMPAER-MT com a realização de 23 obras de reformas em 15 unidades operativas:
Realizado a construção de 01 poço artesiano com recursos da F-662 e 01 caixa de água com capacidade para 30.000 litros com recursos
da F-131, totalizando 02 obras construídas no Centro Regional de Pesquisa e Transferência de Tecnologia de Cáceres, atingindo um
alcance de 9% da meta programada. O restante da programação (21 obras) foi inviabilizada, considerando que: # para as 05 obras
previstas com recursos da F- 262, os convênios não foram efetivados, comprometendo 22 % da programação, # das 10 obras previstas
com recursos da F- 662, apenas 01 obra foi construída, ficando a construção das nove (09) obras restantes totalmente comprometida pela
indisponibilidade de recursos decorrente do bloqueio das contas específicas dos convênios PAC/EMBRAPA 2009 e 2010 no período de
junho a 13/12/2017, comprometendo 38% da programação. # das 08 obras previstas com recursos da F-131 (FETHAB), 01 obra foi
construída e as 07 obras restantes tiveram sua construção totalmente comprometida, em função da insuficiência de dotação orçamentária
no período de 05 a 08/17, e a partir de setembro os fatores restritivos se limitaram não só a indisponibilidade de recursos financeiros, mas
também aos prazos limites estabelecido no cronograma de encerramento da execução orçam. e finac, comprometendo 30% da
programação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

131

0,00

1.304.152,20

35.900,00

0,00

0,00

2,75

208

50.001,59

50.001,59

0,00

0,00

0,00

0,00

262

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662

0,00

676.750,00

42.000,00

0,00

0,00

6,21

250.001,59

2.230.903,79

77.900,00

0,00

31,16

3,49

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Os recursos autorizados na LOA não fora suficiente para atender a demanda real da ação, considerando que o planejamento da ação ficou
limitado ao teto disponibilizado pelos gestores da Empresa nas fontes 208 e 262, representando respectivamente 20% e 80% da
programação inicial.
Da dotação prevista, após as suplementações no valor de R$ 5.763.575,15 e as anulações de dotação no valor de R$ 3.782,672,95
ocorridas no decorrer do exercício, houve um incremento orçamentário de R$ 1.980.902,20 correspondente a cerca de 692,35% da
dotação inicial, decorrente da efetivação dos créditos adicionais a seguir:
Suplementado, de maneira regionalizada, o valor de R$ $ 5.763.575,15 sendo: # Suplementação do valor de R$ 676.750,00 na F-662,
através do decreto nº151 (tipo160) por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2016, para atender as despesas de
investimento com a realização de 10 obras programadas nos convênios PAC 2009 (05 obras: 01 na R.100, 01 na R.700 e 03 na R.600),
PAC 2010 (04 obras: 01 na 0600, 02 na R.700 e 01 na R.1200) e PAC 2012 (01 obra na R.700); # Suplementação do valor de R$
5.086.825,15 na F-131, através dos decretos nº 70 e nº 354 (tipos 102) por transposição de recursos da UO SECID para U.O Empaer
para viabilizar o pagamento das despesas de ampliação da estrutura física com a construção de uma (01) unidade operativa regional de
Barra do Garças na região de planejamento 0400, assim como das despesas de recuperação da estrutura física com a realização de
reformas de melhoria de 07 unidades operativas descentralizadas localizadas nas regiões de planejamento 0600 (05 unidades), 0700 (01
unidades) e 0800 (01 unidade).
Anulado, de maneira regionalizada, o valor de R$ 3.782.672,95 sendo: # Anulação do valor de R$ 3.382.672,95 na F-100, através dos
decretos nº 144 e nº 544 (tipo 181) por reversão por economia orçamentária e retenção financeira suplementando: no orçamento da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) o valor de R$ 1.500.000,00 a fim de atender despesas com a realização
do evento festival de inverno de Chapada e no orçamento do INDEA o valor de R$ 1.882.672,95 a fim de atender parte das despesas de
custeio do instituto, e # Anulação do valor de R$ 400.000,00 através do decreto nº 518 (tipo 100) por remanejamento de recursos entre
PAOE da mesma U.O, suplementando a atividade 2365 para atender as despesas com a realização da feira tecnologia da agricultura
familiar.
Com o planejamento ajustado, observa-se que com relação à programação da obra de construção da unidade regional de Barra do
Garças, prevista dentro da sub ação de ampliação da estrutura física da EMPAER-MT, em razão da inviabilização da construção de 90%
dessa obra em 2016, quando da reprogramação decorrente do aporte de recursos do FETHAB, a mesma foi reprogramada contemplando
93,75% dos recursos na F-131 e 6,25% na F-208. Com a adequação do projeto técnico concluída, o processo de licitação só foi iniciado
em setembro, quando foi sanada a restrição de insuficiência orçamentária. Em função do valor da obra ser superior a R$ 80.000,00, para
dar continuidade ao processo era necessário a autorização do CONDES e dessa forma, o processo foi encaminhado a esse Conselho que
emitiu parecer desfavorável com a indicação de suspensão da continuidade do processo, atendendo aos Decretos nº 1.047/2012, nº
415/2016, nº 675/2016 e nº 1.206/2017, fato esse que inviabilizou 100% da programação.
O atingimento altamente deficiente do índice do PPD (31,16) se deve, principalmente, a execução das Fonte 262 e 208, que ficaram
inviabilizadas na sua totalidade, destacando-se como limitação da execução a impossibilidade da Empresa atender toda a documentação
exigida pelos órgãos financiadores (pendência referente à certidão negativa de regularidade fiscal junto a receita federal a partir de
abril/2017), inviabilizou a efetivação/contratação de todas as propostas de convênio em negociação com órgãos federais e dessa forma,
100% da programação com recursos da F-262 ficou comprometida (PPD: 0,00%). Com relação a F-208, não houve execução
orçamentária ( PPD: 0,0%), considerando que a programação contemplava apenas um pequeno valor em complementação ao valor
programado em outra fonte para construção da obra de Barra do Garças, porém a obra não foi nem iniciada, uma vez que 93,75% dos
recursos estava na dependência da F-131 e esses recursos não foram disponibilizados em decorrência da política de contenção de gastos
adotada pelo governo do estado. Registra-se que o saldo da dotação não utilizada nas Fontes 262 e 208 não foram remanejadas para
nenhuma outra ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira não foi compatível com a programação e o comprometimento da execução, com um alcance do COFD altamente
deficiente (3,49%), foi devido às restrições de ordem administrativa, licitatória e financeira, já mencionadas, nas diferentes fontes de
recurso, que inviabilizaram e/ou limitaram a realização da quase totalidade das obras programadas, cujo desempenho orçamentário e
financeiro ficou restrito a apropriação e pagamento das despesas referentes à construção de um (01) poço artesiano com recursos da F662 e de uma (01) caixa d¿água com capacidade para 30.000 litros com recursos da F-131, totalizando 02 obras construídas no Centro
Regional de Pesquisa e Transferência de Tecnologia de Cáceres.
O restante da programação (21 obras) foi inviabilizada, considerando que: # para as 05 obras de reformas previstas com recursos da F262, os convênios não foram efetivados, comprometendo 22 % da programação, # para as 10 obras de reformas previstas com recursos
da F- 662, apenas 01 obra de reforma foi construída, ficando a construção das nove (09) obras restantes totalmente comprometida pela
impossibilidade de realização e/ou conclusão dos processos licitatórios pela indisponibilidade de recursos decorrente do bloqueio das
contas específicas dos convênios PAC/EMBRAPA 2009 e 2010 por determinação judicial, no período de junho a 13/12/2017,
comprometendo 39% da programação. # Especificamente com relação as 08 obras de reformas previstas com recursos da F-131
(FETHAB), uma (01) obra foi construída e as 07 obras restantes tiveram sua construção totalmente comprometida, em função da
insuficiência de dotação orçamentária no período de maio a agosto, e a partir de setembro os fatores restritivos se limitaram não só a
indisponibilidade de recursos financeiros, mas também aos prazos limites estabelecido no cronograma de encerramento da execução
orçamentária e financeira (decreto nº 1.236/2017) e dessa forma, sem recursos financeiros e tempo hábil para execução, a realização e/ou
conclusão dos processos licitatórios das 09 obras foram inviabilizados comprometendo 30% da programação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT não foi atingido em função das restrições de ordem
administrativa, licitatória e financeira, já mencionadas, que inviabilizaram e/ou limitaram na sua quase totalidade a realização das sub
ações/tarefas com o consequente comprometimento de 91% da meta programada, observando-se que das duas sub ações programadas,
apenas uma foi implementada, que resultou na construção de 02 obras em uma (01) unidade operativa, quais sejam: realizado a
construção de um (01) poço artesiano com recursos da F-662 e uma (01) caixa de água com capacidade para 30.000 litros com recursos
da F-131, totalizando 02 obras construídas no Centro Regional de Pesquisa e Transferência de Tecnologia de Cáceres.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3327-Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Aquisição de equipamentos dotando a EMPAER-MT das condições necessárias para prestação de serviço de
Objetivo Específico:
ATER, pesquisa e fomento.
Produto:
Equipamento adquirido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Carlos Antonio Branco Lopes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

1,00

REGIÃO II - NORTE

5,00

REGIÃO III - NORDESTE

2,00

REGIÃO IV - LESTE

4,00

REGIÃO V - SUDESTE

2,00

REGIÃO VI - SUL

37,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

8,00

REGIÃO VIII - OESTE

1,00

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

1,00

REGIÃO X - CENTRO

1,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

3,00
Total:

65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
257,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

550,00

65,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
25,29

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
11,82

Estado de Mato Grosso
Essa ação foi programada inicialmente contemplando 22% dos recursos na F-208 (R$ 219.450,00) e 78% na F-262 (R$ 781.000,00). .
Informa-se que o recurso referente à F-100 (R$ 100.000,00) trata-se de uma emenda parlamentar que foi inserida indevidamente em
nosso PTA/LOA 2017.
Informamos que os recursos da F.262 foram previstos na total dependência da contratação de algumas propostas de convênios em
negociação com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER),
que não foram efetivados, fato que inviabilizou toda a programação de aquisição prevista (125 equipamentos). Na Fonte 208, registra-se
que o baixo desempenho da arrecadação com a consequente redução do financeiro para fazer frente às despesas programadas aliado a
política de contenção de gastos (decreto 945/2012) que define investimento como a última das prioridades de despesa a ser atendida,
resultou no comprometimento de 66% da programação nessa fonte (69 equipamentos). Dessa forma, com a programação de aquisição de
194 equipamentos inviabilizada, o que corresponde a 84,35% e 35,27% do total de aquisições de equipamentos programados inicialmente
e após os créditos respectivamente, o alcance da meta ficou comprometido.
No decorrer da execução, após algumas suplementações e anulações nessa ação, de forma regionalizada, resultou um incremento de
valor na programação, com a inserção das Fontes 662 e 131, no montante de R$ 995.982,56 e por essa razão, a meta inicial foi
reprogramada no decorrer do exercício.
Observa-se que mesmo com os recursos orçamentários disponibilizados, a programação decorrente da suplementação do superávit
financeiro referente à aquisição de parte dos investimentos programados dentro da F-662 - convênios PAC/EMBRAPA 2009 e 2010,
totalizando 111 equipamentos, foi comprometida em 78% em função da ocorrência de algumas restrições licitatória e administrativa,
destacando-se o insucesso do resultado de alguns lotes dentro de dois pregões realizados (desertos) e o bloqueio das contas específicas
dos convênios PAC/EMBRAPA 2009 e 2010 por determinação judicial em função de ações trabalhistas, no período de junho a 13/12/2017.
Registra-se ainda que a programação resultante da suplementação de Fonte 131 (FETHAB), referente à aquisição de 209 equipamentos
(05 veículos, 117 equipamentos de informática, 80 equipamentos de comunicação e 07 equipamentos diversos, também ficou
comprometida, na sua quase totalidade, em função da indisponibilidade de recursos dessa fonte para atender a demanda da programação
em decorrência da política de contenção de gastos (decreto 945/2012) que define investimento como a última das prioridades de despesa
a ser atendida. Diante dessa dificuldade, observa-se que a Empresa realizou algumas gestões junto a SEFAZ e SEPLAN para
disponibilização da capacidade de empenho / dos recursos financeiros do FETHAB para despesas de investimento no período de julho a
novembro, porém nossos pleitos não foram atendidos, inviabilizando 99% da programação de aquisição de equipamentos prevista, o que
corresponde a 37,45% do total de aquisições de equipamentos programados nessa ação.
As restrições acima mencionadas, limitaram a realização de algumas sub ações, registrando-se que todas as quatro (04) sub ações
programadas foram implementadas, porém, com relação à realização das tarefas, algumas foram canceladas e as demais tiveram
execução parcial, o que resultou um desempenho insignificante, alcançando apenas 11,82% da meta programada, ou seja: dos 550
equipamentos programados, só foram adquiridos 65 equipamentos que foram destinados para reaparelhar 29 unidades operacionais,
conforme descriminamos abaixo. Com relação à meta alcançada, observa-se que dos 65 equipamentos adquiridos, 27 deles (02 veículos e
25 projetores multimídia), recebidos e disponibilizados em 2017, foram viabilizados com recursos da LOA de 2016 que ficaram inscritos
como restos a pagar, daí a razão do desempenho da execução orçamentária e financeira não está condizente com a meta física realizada.
Na Sub Ação de disponibilização de 17 veículos dotando a EMPAER da infraestrutura necessária para atender o funcionamento do órgão:
desempenho de 12% da meta programada, que corresponde a aquisição de 02 veículos; #Na sub ação de disponibilização de 250
equipamentos de informática: adquiridos e recebidos oito (08) equipamentos de informática (04 computadores e 04 impressoras)
alcançando 3% da meta. # Na sub ação de disponibilização de 120 equipamentos de comunicação: alcance de 21% da meta, o que
corresponde a 25 equipamentos de comunicação (projetor multimídia) cuja aquisição foi viabilizada com recursos da LOA 2016 e recebidos
e disponibilizados em 2017, para 23 unidades operativas; # Na sub ação de disponibilização de 163 equipamentos diversos: desempenho
de 18% da meta, correspondendo à aquisição de 30 equipamentos sendo: 18 equip. de laboratório, 05 equip. agrícolas e 07 equipamentos
outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

0,00

517.105,00

12.105,00

0,00

0,00

0,00
2,34

208

219.450,00

219.450,00

29.142,00

170.756,02

13,28

59,85
100,00

240

0,00

16.400,00

16.400,00

0,00

0,00

262

781.000,00

781.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662

0,00

562.477,56

151.796,99

0,00

0,00

26,99

1.100.450,00

2.096.432,56

209.443,99

170.756,02

19,03

10,88

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

603

Estado de Mato Grosso
Os recursos autorizados na LOA não fora suficiente para atender a demanda real da ação, considerando que o planejamento da ação ficou
limitado ao teto disponibilizado pelos gestores da Empresa nas fontes 208 e 262, representando respectivamente 21,94% e 78,06% da
programação inicial.
Da dotação prevista, após as suplementações no valor de R$ 3.957.877,56 e as anulações de dotação no valor de R$ 2.961.895,00
ocorridas no decorrer do exercício, houve um incremento orçamentário de R$ 995.982,56 correspondente a 90,51% da dotação inicial,
decorrente da efetivação dos créditos adicionais a seguir:
Suplementado, de maneira regionalizada, o valor de R$ 3.957.877,56 sendo: # Suplementação do valor de R$ 562.477,56 na F- 662,
através do decreto nº151 (tipo160) por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2016, para atender parte das despesas de
investimento programadas com aquisição de equipamentos nos convênios PAC - EMBRAPA (PAC EMBRAPA 2009 / Conv. nº
718165/2009 e PAC EMBRAPA 2010/Conv. nº 752054/2010; # Suplementação do valor de R$ 3.379.000,00 na F-131, através do decreto
nº 329 (tipo 102) por transposição de recursos da UO SECID para U.O Empaer para viabilizar o pagamento das despesas de investimento
referente a aquisição de 119 equipamentos que oportunizarão melhores condições de trabalhos para 49% (68) das unidades operacionais
existentes no órgão e # Suplementação do valor de R$ 16.400,00 na F-240, através do decreto nº 367 (tipo 100) por remanejamento de
recursos entre PAOE da mesma U.O, anulado da atividade 2365 para viabilizar o pagamento das despesas de contrapartida de convênio.
Anulado, de maneira regionalizada, o valor de R$ 2.961.895,00 sendo: # Anulação do valor de R$ 2.861.895,00 na F-100, através dos
decretos nº 332, nº 482, nº 531 e nº 544 (tipo 181) por reversão por economia orçamentária e retenção financeira suplementando: no
orçamento da SEJUDH o valor de R$ 180.000,00 a fim de atender despesas com combustível, no orçamento da Casa Militar o valor de R$
859.000,00 a fim de atender despesas com manutenção de imóveis e dos serviços de transporte, no orçamento da CGE o valor de R$
538.800,00 a fim de atender despesas com pessoal - folha de pagamento e no orçamento do INDEA o valor de R$ 1.284.095,00 a fim de
atender despesas com pessoal - folha de pagamento, e # Anulação do valor de R$ 100.000,00 através do decreto nº 49 (tipo 102) por
transposição de recursos da EMPAER para SEAF para viabilizar a devolução do valor de uma emenda alocada indevidamente no
orçamento da EMPAER.
O índice apurado como altamente deficiente (19,03%) demonstra que a execução orçamentária não foi realizada em conformidade com o
planejado e o comprometimento da eficiência do planejamento se deve a ocorrência de algumas restrições que determinaram o
desempenho das diferentes fontes que compunham a programação, com destaque para Fontes 262, 208 e 662.
Na fonte F-262: a impossibilidade da Empresa atender toda a documentação exigida pelos órgãos financiadores (pendência referente à
certidão negativa de regularidade fiscal junto a receita federal a partir de abril/2017), inviabilizou a efetivação/contratação de todas as
propostas de convênio em negociação com órgãos federais e dessa forma, 100% da programação ficou comprometida (PPD: 0,00%).
Na Fonte 208: o baixo desempenho da receita arrecadada, aliada a política de contenção de gastos, que define investimento como a
última das prioridades de despesa a ser atendida, inviabilizou 87% das aquisições programadas, comprometendo a capacidade de
execução orçamentária, a qual ficou restrita a apropriação das despesas para aquisição de 11 equipamentos (10% da programação),
resultando em um desempenho altamente deficiente (PPD: 13,28%). Registra-se que o saldo de dotação não utilizada ficou na condição
de valor contingenciado.

Capacidade de Execução - COFD:
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A execução financeira não foi compatível com a programação e o comprometimento da execução, com um alcance do COFD altamente
deficiente (10,88%), foi devido às restrições de ordem administrativa, licitatória e financeira, já mencionadas, nas diferentes fontes de
recurso, que inviabilizaram e/ou limitaram a realização das aquisições da quase totalidade dos equipamentos programados, cujo
desempenho financeiro nas diferentes fontes viabilizou a aquisição de 38 equipamentos dos 64 equipamentos recebidos e disponibilizados
para 29 unidades operativas, sendo: 03 equipamentos adquiridos com recursos da Fonte 131 ( 01 ar condicionado, 01 moto poda e 01
escada), 11 equipamentos com recursos na Fonte 208 (04 computadores, 04 impressoras, 01 motor para portão eletrônico e 02 máquinas
de calcular) e 24 equipamentos adquiridos com recursos da Fonte 662 (18 equipamentos de laboratório, 05 equipamentos agrícolas e 01
gerador).
O restante da programação, referente a aquisição de 485 equipamentos, foi inviabilizada, conforme demonstra-se no detalhamento do
desempenho orçamentário e financeiro das diferentes fontes de recurso
Na Fonte 662: Com a programação ajustada após os créditos, mesmo com os recursos orçamentários disponibilizados, a programação
para aquisição de 107 equipamentos com recursos dos convênios PAC 2009 e 2010 foi comprometida em 78% em função de algumas
restrições licitatória e administrativa, destacando-se a realização de dois pregões para aquisição de 47 equipamentos, resultando alguns
lotes desertos em função da defasagem de preço entre os programados nos termos de referência e os praticados no mercado,
comprometendo a aquisição de 23 equipamentos e o bloqueio das contas específicas dos convênios PAC/EMBRAPA 2009 e 2010 por
determinação judicial em função de ações trabalhistas, no período de junho a 13/12/2017, que inviabilizou a realização e/ou conclusão dos
processos licitatórios de aquisição dos 60 equipamentos restantes, dentro do cronograma de fechamento do exercício. Dessa forma, com a
programação de aquisição de 83 equipamentos inviabilizada, a capacidade de execução orçamentária e financeira, com um desempenho
altamente deficiente, ficou restrita a apropriação e pagamento das despesas de aquisição de 24 equipamentos. Ressalta-se que os
equipamentos programados e não adquiridos em 2017 serão contemplados na reprogramação do PTA/LOA2018 na F-662, quando da
suplementação do superávit financeiro registrado no balanço de 2017.
Na fonte 131: com a programação ajustada, o desempenho altamente deficiente teve como limitação da execução a indisponibilidade de
recursos para atender a demanda da programação decorrente da política de contenção de gastos (decreto 1931/13), onde as despesas
com o grupo 04 (investimento) consta como último item a ser atendido dentro das prioridades estabelecidas, inviabilizando 98% das
aquisições programadas (206 equipamentos) e comprometendo a capacidade de execução orçamentária e financeira na sua quase
totalidade, cuja execução realizada corresponde a apropriação e pagamento das despesas de aquisição de 03 equipamentos.
Na fonte 262: toda a programação de aquisição de 125 equipamentos foi inviabilizada em decorrência dos convênios em negociação com
os órgãos federais não terem sido efetivados, em razão da empresa não ter podido atender toda documentação exigida pelo órgão
financiador (falta da certidão negativa) e na F-208, o baixo desempenho da receita arrecadada, aliada a política de contenção de gastos,
limitou a capacidade de execução orçamentária e financeira inviabilizando a aquisição de 95 equipamentos dos 105 equipamentos
programados.
Quanto aos 27 equipamentos (25 projetores e 02 veículos) que ficaram inscritos como restos a pagar, utilizando recursos da LOA de 2016,
especificamente com relação à aquisição dos 02 veículos (camionetas), registra-se que o empenho no valor de R$ 200.000,00 foi realizado
no exercício de 2016, ficando em restos a pagar para garantir a Adesão Carona da ATA Registro de Preço nº. 009/2016 referente ao
Pregão Eletrônico nº. 005/2016 proveniente da Aquisição de 02 Caminhonetes Pick-up Cabine dupla, ano 2016, no valor de R$
109.600,00 cada, que foram adquiridas e entregues no exercício de 2017 através da formalização do Contrato nº. 001/2017, sendo que
para a complementação do valor dos veículos foi necessário a apropriação e quitação do montante de R$ 19.200,00, que foi viabilizado
através da execução financeira da LOA/17, sendo R$ 16.400,00 na Fonte 240 e R$ 2.800,00 na fonte 208.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo de propiciar a aquisição de equipamentos para dotar a EMPAER-MT das condições necessárias para prestação dos serviços de
ATER, Pesquisa e Fomento não foi atingido, em função das restrições de ordem administrativa, licitatória e financeira já mencionada, que
inviabilizaram e /ou limitaram a realização de algumas sub ações com o consequente comprometimento de 88,55% da meta programada,
observando-se que todas as sub ações foram implementadas, porém com execução parcial das tarefas, o que resultou um desempenho
insignificante, conforme descriminamos abaixo, ou seja: dos 550 equipamentos programados para aquisição, só foram adquiridos 65
equipamentos, os quais oportunizaram algumas melhorias na disponibilização das condições da infraestrutura de 29 unidades
operacionais, contribuindo para que apenas 19% das unidades operacionais existentes no órgão possam melhorar a qualidade dos
serviços prestados e aumentar a capacidade de abrangência desses serviços.
A seguir, o detalhamento dos resultados por sub ação.
Na sub ação de disponibilização de 17 veículos dotando a Empaer da infra estrutura necessária para atender o funcionamento do órgão:
dos veículos programados, foram adquiridos apenas 02 veículos com recursos do contrato de repasse nº 822379/2015/MDA/CAIXA
ECONÔMICA (fonte 262), que foram recebidos e disponibilizados para as unidades operativas regionais de Barra do Garças (reg. 400) e
Cáceres (reg. 700), atingindo um alcance de 12% da meta reprogramada. O restante das aquisições programadas foi inviabilizado,
considerando que: # 09 veículos foram programados com recursos da F-262: recursos de convênios em negociação que não foram
efetivados em razão da empresa não ter atendido toda documentação exigida pelo órgão financiador (falta da certidão negativa), # 03
veículos programados na F-208 e inviabilizados em razão do baixo desempenho da receita arrecadada que resultou na decisão do grupo
estratégico do órgão de priorizar a utilização dos recursos efetivamente arrecadados para aquisição de outros equipamentos programados
em outras sub ações e # 05 veículos programados na fonte 131 e inviabilizados em função da indisponibilidade de 100% dos recursos
financeiros dessa fonte que estavam planejados para o período de julho a novembro/17.
Na sub ação de disponibilização de 250 equipamentos de informática: dos equipamentos programados, foram adquiridos 08 equipamentos
com recursos da Fonte 208, que foram disponibilizados para 02 unidades, sendo: quatro (04) computadores disponibilizados para a
unidade central do órgão, localizada no município de Cuiabá ( reg. 0600) e 04 impressoras, das quais 03 impressoras foram
disponibilizadas para a unidade central do órgão, localizada no município de Cuiabá ( reg. 0600) e 01 impressora disponibilizada para a
unidade operativa municipal de Araputanga (reg. 0700), atingindo um alcance de 3% da meta programada.
O restante das aquisições programadas (242 equipamentos) foi inviabilizado, considerando que: # 116 estavam previstos para aquisição
com recursos em negociação junto ao governo federal, através da celebração de 02 convênios com o MAPA e ANATER que não foram
efetivados, em razão da empresa não ter podido apresentar toda a documentação exigida pelos órgãos financiadores (pendência referente
a certidão negativa de regularidade fiscal junto a receita federal), comprometendo 43 % da programação, # 121 estavam previstos com
recursos do FETHAB, cujas aquisições foram inviabilizadas em função da indisponibilidade de 100% dos recursos financeiros dessa fonte
planejado e acordado para o período de julho a novembro/17, comprometendo 50% da programação e # 05 equipamentos com recursos
próprio do órgão (f-208)com aquisição inviabilizada em função do baixo desempenho da receita efetivamente arrecadada aliada a política
de contenção de gastos adotada pelo governo.
Sub ação: 3 - Disponibilização de 120 equipamentos de comunicação as unidades da EMPAER: dos equipamentos de comunicação
programados, foram adquiridos 25 equipamentos, cuja aquisição foi viabilizada com recursos da F-208, inscrito em restos a pagar ¿ LOA
2016 e recebidos e disponibilizados em 2017, para 23 unidades operativas, sendo: # 01disponibilizado para 01 unidade da região de
planejamento 0100, # 05 disponibilizados para 05 unidades da região 0200, # 02 disponibilizados para 02 unidades da região 0300, # 03
disponibilizados para 03 unidades da região 0400, # 02 disponibilizado para 02 unidades da região 0500, # 05 disponibilizados para 03
unidades da região 0600, # 02 disponibilizados para 02 unidades da região 0700, # 01 disponibilizado para 01 unidade da região 0800, #
01 disponibilizado para 01 unidade da região 0900, # 01 disponibilizado para 01 unidade da região 1000 e # 02 disponibilizados para 02
unidades da região 1200, atingindo um alcance de 21% da meta programada........................... CONTINUA NA ABA DE OUTROS
ASPECTOS RELEVANTES.

Outros aspectos relevantes:
CONTINUAÇÃO ...............
Sub ação: 3 - Disponibilização de 120 equipamentos de comunicação as unidades da EMPAER: dos equipamentos de comunicação
programados, foram adquiridos 25 equipamentos, cuja aquisição foi viabilizada com recursos da F-208, inscrito em restos a pagar ¿ LOA
2016 e recebidos e disponibilizados em 2017, para 23 unidades operativas.
O restante das aquisições programadas (97 equipamentos) foi inviabilizado, considerando que: # 80 estavam previstos para aquisição com
recursos da F-131 (FETHAB), cujas aquisições foram inviabilizadas em função da indisponibilidade de 100% dos recursos financeiros
desta fonte, os quais estavam planejados e acordados para execução no período de julho a novembro/17, comprometendo 73% da
programação e # 40 equipamentos previstos com recursos próprio do órgão na fonte 208 (alienação de bens imóveis), dos quais 25
equipamentos foram adquiridos e o restante, correspondente a 37% (15 equipamentos) foram inviabilizados por conta do baixo
desempenho da receita efetivamente arrecadada na fonte 208.
subação: 4 - Disponibilização de 163 equipamentos diversos (laboratório, agrícolas, eletrodoméstico e outros) e de mobiliários as unidades
da EMPAER: dos equipamentos diversos programados, foram adquiridos 30 equipamentos sendo: # 18 equipamentos de laboratório
disponibilizados para 01 unidade operacional da região 0600 (centro regional de pesquisa de várzea grande), # 05 equipamentos
agrícolas, dos quais três (03) foram disponibilizados para três (03) unidades da região 0600 (Acorizal, Rosário e N. S. do Livramento, um
(01) equipamento para uma unidade da região 0700 (Cáceres) e 01 equipamento para uma unidade da região 1200 (Sinop) e 07
equipamentos outros, sendo 01 ar condicionado, 02 máquinas de calcular e 01 motor de portão eletrônico disponibilizados para uma
unidade da região 0600 (Cuiabá), e um (01) grupo gerador, uma (01) moto poda e uma (01) escada disponibilizada para uma unidade da
região 0700(Cáceres), atingindo um alcance de 18% da meta programada.
O restante das aquisições programadas (133 equipamentos) foi inviabilizado, considerando que: # 25 (vinte e cinco) equipamentos de
laboratório, 04 equipamento diversos e 05 kits de mobiliários, totalizando 20 itens foram programados com recursos da F-208, dos quais
foram adquiridos 03 equipamentos e a aquisição dos 46 restantes, em função do baixo desempenho da receita arrecadada nessa fonte, foi
inviabilizada, # 07 equipamentos outros foram programados com recursos da Fonte 131 (FETHAB), dos quais foram adquiridos 03
equipamentos e a aquisição dos 04 restantes foram inviabilizadas em função da indisponibilidade dos recursos financeiros dessa fonte
planejado e acordado para execução no período de julho a novembro e # 107 equipamentos, quais sejam: 27 (vinte e sete) equipamentos
agrícolas, 19 (dezenove) equipamentos de laboratório, 26 (vinte e seis) equipamentos outros e 35 (trinta e cinco) mobiliários foram
programados com recursos da fonte 662, sendo adquiridos 24 equipamentos (05 agrícolas, 18 de laboratório e 01 diverso) e os 26
restantes, correspondente a 24% foram inviabilizados por conta dos pregões não terem viabilizados todos os itens do termo de referência
(desertos) e do bloqueio das contas específicas dos convênios PAC/EMBRAPA 2009 e 2010 por determinação judicial em função de
ações trabalhistas, no período de junho a 13/12/2017, que inviabilizaram a realização e ou conclusão dos processos licitatórios para
aquisição de 57 equipamentos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

4351-Pesquisa tecnológica para agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para a agricultura familiar
Experimento divulgado
Unidade
Sebastiao de Campos Filho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

94,00
Total:

94,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
85,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

85,00

94,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
110,59

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
110,59

Estado de Mato Grosso
O Projeto foi executado nos Centros de Pesquisa e Transferência de Tecnologia de Várzea Grande, Cáceres e Sinop e nos Campos
Experimentais e Produção de Nossa Senhora do Livramento, Acorizal, Rosário Oeste, Tangará da Serra, Juina, São José dos Quatro
Marcos e em propriedades rurais de produtores localizados em mais sete municípios do estado.
Para a execução da ação de Pesquisa no ano de 2017, a Empresa contou com uma força de trabalho de 83 servidores (30 Pesquisadores,
29 técnicos agrícolas e 24 operários rurais) e teve, além de recursos da EMPAER através de Recursos do Tesouro do estado (F-100) e
recursos Próprios arrecadados pelo órgão (F-240), suporte financeiro das seguintes instituições: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT (15 projetos - R$ 166.964,92), MRV Engenharia (01 projeto R$ 19.000,00), entre outras,
parcerias essas viabilizadas por meio de editais e com utilização de recursos na condição extra orçamentária.
Foram implementados 42 projetos de pesquisa com a implantação, condução e divulgação de 94 unidades experimentais de pesquisa e de
validação de tecnologia e dessa forma, a meta física realizada obteve um alcance de 10,59 além do valor programado.
Registra-se que das 94 unidades experimentais realizadas, 77 foram implantadas, conduzidas e divulgadas com recursos da FAPEMAT e
06 com recursos da MRV Engenharia, totalizando 83 experimentos realizados, que representam cerca de 88% da meta física realizada
com recursos na condição extra orçamentária.
Para o cumprimento da meta acima especificada, foram implantadas todas as sub ações programadas, cujos desempenhos são
especificados a seguir, observando-se um desempenho abaixo do desejado para uma das subações (Viabilização dos meios para
implementação das ações de suporte para manutenção das unidades operacionais), em função da necessidade de reprogramação de
algumas tarefas inicialmente programada para atender a política de contenção de gastos adotada pelo governo do estado e pelo grupo de
gestores do órgão.
SubAção 1 - GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS DEMANDADAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR - 100% das tarefas
realizadas, registrando-se a Implantação, condução e divulgação de 94 unidades experimentais de pesquisa e validação de tecnologia,
das quais 61 são enquadrados na categoria de experimentos de pesquisa e 33 na categoria de unidades de validação de tecnologia.
SubAção 2 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA - Para divulgação dos resultados de Pesquisa e Transferência de
Tecnologia, foram realizados: 07 eventos beneficiando 2.528 participantes de municípios de todo estado, quais sejam: # 06 visitas técnicas
com 361 participantes de 10 municípios do estado; #01 feira Tecnológica para a agricultura familiar com participação de 2.167
participantes de municípios de todo Estado e publicados 01 livro, 01 boletim técnico, 01 artigo científico e 04 artigos técnicos.
SubAção 4 - VIABILIZAÇÃO DOS MEIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SUPORTE PARA OPERACIONALIZAÇÃO/
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DE PESQUISA E FOMENTO. - A ocorrência de algumas restrições de ordem
financeira e administrativa no decorrer da execução, comprometeu a execução plena das tarefas programadas e dessa forma, 60% das
ações de suporte para operacionalização / manutenção das 09 unidades de pesquisa e fomento foram providas, garantindo basicamente a
execução da demanda total das despesas de aquisição de combustível da frota (22 veículos, 06 tratores médios e 07 micro tratores, assim
como de parte da demanda das despesas com aquisição de outros materiais e serviços, necessários para manutenção das unidades.
Quanto as despesas de manutenção da frota, no que se refere a aquisição de peças e serviço de oficina, registra-se que as mesmas foram
totalmente inviabilizadas em função de restrições administrativa (demora na consolidação do processo de adesão da ata) e financeira
(insuficiência de recurso para atender a demanda da programação).
Com relação às restrições mencionadas, as dificuldades foram devidamente providenciadas e/ou atenuadas através da negociação de
recursos com o governo do estado com base nas reprogramações de tarefas a serem realizadas, estabelecidas em planos de trabalho
(PT) que foram devidamente negociados e renegociados e aprovados pela SEFAZ para execução nos períodos de abril a junho e de julho
a dezembro de 2017, o que oportunizou a disponibilização das condições necessárias para suporte à realização das despesas
reprogramadas no período de abril a junho, porém, no período de julho a dezembro as condições disponibilizadas não atenderam, na sua
totalidade, a demanda prevista no plano acordado para esse período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

128.320,32

68.731,04

68.731,04

0,00

53,56

100,00

240

0,00

9.675,00

9.675,00

0,00

0,00

100,00

128.320,32

78.406,04

78.406,04

0,00

61,10

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
Os recursos autorizados na Lei Orçamentária anual - LOA - não eram suficientes para atender as necessidades da ação e assim, houve a
necessidade de suplementação para complementar a disponibilização de melhores condições de aquisição de parte dos materiais
necessários e dos serviços de manutenção de 09 unidades operacionais de pesquisa.
Da dotação prevista na LOA, após a suplementação no valor de R$ 218.616,35 e anulação de dotação no valor de R$ 268.530,63
ocorridos no decorrer do exercício, houve uma redução orçamentária de R$ 49.913,96 correspondente a cerca de 38,90% da dotação
inicial, decorrente da efetivação dos créditos adicionais a seguir:
Esse aporte de recursos orçamentário, viabilizado através do crédito adicional - decreto nº 334 (tipo 102) no valor de R$ 218.616,35 na
Fonte 240 por transposição de recursos da UO - Fundo de Desenvolvimento da Industria e Comercio para U.O Empaer, disponibilizou as
condições para a consolidação da reprogramação da maioria das despesas, que inicialmente haviam sido programadas com valores sub
estimados em função da limitação de recursos disponibilizado para essa ação, quando da elaboração do PTA.
Por outro lado, registra-se uma anulação no montante de R$ 268.530,63 sendo R$ 59.589,28 na F. 100 e R$ 208.941,35 na F.240, através
do decreto nº 268 (tipo 100) no valor de R$ 59.589,28 - F.100 para suplementar a Atividade 2008 9900 com o objetivo de viabilizar parte da
dotação necessária para atender despesas obrigatórias com folha de pagamento de pessoal e dos decretos nº 494 e nº 507 (tipos 100)
para atender despesas com o pagamento das parcelas mensais, no período de agosto a dezembro, referente a adesão da empresa ao
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT.
Observa-se ainda, que a política de contenção de gastos adotada pelo governo e gestores do órgão, resultou na necessidade de
reprogramações das despesas no decorrer do exercício e no caso do projeto em pauta, as tarefas previstas na subação 4 (Prover os
meios para manutenção das unidades) foram reprogramadas, contemplando as despesas prioritárias, as quais foram estabelecidas em
dois planos de trabalho negociados e renegociados com a SEFAZ para execução nos períodos de abril a junho e julho a dezembro de
2017, cujo suporte orçamentário de parte das despesas, em função da redução do valor programado, foi orientado, por decisão do grupo
estratégico, para execução em outra ação.
Dessa forma, o comprometimento da eficiência do planejamento, com um desempenho de 61,10%, foi decorrente não só da redução do
valor da dotação orçamentária, mas também da política de contenção de gastos adotada pelo governo e gestores do órgão, que resultou
na necessidade de reprogramações das despesas no decorrer do exercício para adequação ao cenário orçamentário e financeiro vigente.

Capacidade de Execução - COFD:
Com a programação ajustada após os créditos, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por
insuficiência de recursos registrada nos períodos de janeiro a março/17 e agosto a dezembro/17, os recursos financeiros não foram
liberados de forma compatível com a programação, observando-se que na F-100 a política de contenção de gastos adotada pelo Conselho
Econômico do Governo no 1º quadrimestre, limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira para execução de apenas as
despesas essenciais referentes a tarifas e contratos e para o período de abril a dezembro, a disponibilidade de recursos financeiros foi
com base na reprogramação das despesas, constantes nos Planos (PTAs) negociados e aprovados pela SEFAZ, destacando-se que para
o período de abril a junho a liberação de recurso ocorreu com fluxo de caixa suficiente para atender a demanda das despesas conforme
programação, porém no período de julho a dezembro os recursos financeiros disponibilizados não atenderam, na sua totalidade, a
demanda prevista no plano acordado para esse período.
Dessa forma, nos períodos referentes ao 1º e 3º quadrimestres foi priorizada a disponibilidade financeira para execução das despesas
essenciais de custeio (combustível e lubrificantes e algumas demandas pontuais de aquisição de material agropecuário (insumos -adubos,
defensivos, substrato), de serviços de internet e de serviços emergenciais de manutenção dos equipamentos agrícolas e de laboratório,
em detrimento do atendimento da demanda de manutenção e reparo da frota de veículos e de parte da demanda de aquisição de material
de expediente e suprimento de informática, material de limpeza e higiene, material de copa e cozinha e de aquisição de serviços de
manutenção de equipamentos de gêneros alimentícios. Com relação ao período de maio a agosto (2º quadrimestre) a disponibilidade de
recursos foi suficiente para oportunizar a realização das despesas em conformidade com o cronograma de execução programado no PT
negociado e aprovado pela SEFAZ.
Assim sendo, a disponibilidade de caixa da F-100, foi suficiente para oportunizar a realização de cerca de 60% das tarefas/despesas
programadas e/ou reprogramadas, ressaltando-se que a realização de parte dessas despesas foi viabilizada com recursos financeiros de
outras ações (2365 9900 e 2007 9900). Destaca-se entre as tarefas que tiveram a sua execução prejudicada, a de manutenção, revisão e
reparo da frota de veículo (peças e oficinas) e a de aquisição de materiais e serviços de manutenção das 09 unidades operacionais de
pesquisa.
Registra-se ainda, que não houve execução na F.240, em função da priorização da receita dessa fonte ter sido canalizada para o
atendimento de despesas obrigatórias.

Alcance do Objetivo Específico:
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Estado de Mato Grosso
Com base na meta física realizada, o objetivo foi alcançado, resultando na condução de 42 projetos de pesquisa com a implantação /
condução de 94 unidades experimentais de pesquisa e/ou validação de tecnologia, voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar do
Estado de Mato Grosso.
Ressalta-se que os resultados dos trabalhos de pesquisa e validação de tecnologia vêm disponibilizando, ao segmento da agricultura
familiar, conhecimento e informações tecnológicas que propiciam o aumento da produtividade das culturas e criações, a melhoria da
qualidade dos produtos, a oferta estável, o aumento da diversificação agropecuária, a sustentação econômica e a inserção da produção de
alimentos nos mercados consumidores para garantia da segurança alimentar, e dessa forma, têm contribuído para o incremento da
sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar de Mato Grosso - objetivo do Programa de Organização do Sistema
de Produção da Agricultura familiar.
Dentre os principais resultados de pesquisa e validação de tecnologia para o fortalecimento da agricultura familiar, destacam-se:
Implantados e conduzidos 61 experimentos de pesquisa, sendo: 06 com a cultura do arroz (nas áreas de melhoramento genético,
fertilidade de solos, tecnologia de produção de sementes e fitopatologia nos municípios de Sinop, Cáceres e tangará da serra); 10 com a
cultura do feijoeiro (avaliação de genótipos e fertilidade de solos nos municípios de Sinop, tangará da serra, e Cáceres); 05 com a cultura
da mandioca (avaliação de genótipos de variedades de mesa e industria, adubação e manejo nos municípios de Acorizal, e Cáceres); 03
com a cultura do abacaxizeiro (determinação da sazonalidade de produção nos municípios de tangará da serra e Sinop); 05 com espécie
de flores tropicais e plantas ornamentais (comportamento fisiológico e produtividade nos municípios de Acorizal e várzea grande); 01 com
alface (comportamento de cultivares de alface fresca em hidroponia no município de várzea grande); 06 com a cultura da bananeira
(avaliação de cultivares do subgrupo terra e fertilidade em cultivo orgânico no município de Cáceres e Tangará da Serra, produção e
qualidade de bananeira ( farta velhaco) em diferentes doses de N e K no município de Cáceres); 01 com milho ( consorcio com
leguminosas para formação de palhada no município de Cáceres); 01 com espécies florestais de rápido crescimento no município de
Rosário Oeste; 02 com capim elefante (fins energético no município de Cáceres), 04 com frutos de clima temperado (avaliação de
espécies nos municípios de chapada dos Guimarães e campo verde), 01 com pitaya ( introdução de cultivares no município de tangará da
serra); 02 com burití ( avaliação de cultivares no município de várzea grande e superação de dormência e seu efeito na qualidade
morfológica e fisiológica de sementes e mudas no município de várzea grande); 04 com bovinocultura de corte (modulação da deposição
dos tecidos corporais, desempenho e avaliação econômica do uso de ácidos graxos protegidos nos municípios de Colina e Botucatú, no
estado de São Paulo em parceria com a nutricop/apta); 01 de fertilidade de solo (reutilização de gesso da construção civil na agricultura no
município de Sinop) ; 09 de orquídeas (Avaliação da viabilidade produtiva de orquídeas pela seleção de fungos micorrízicos de ocorrência
natural no Estado de Mato Grosso por meio da micropropagação simbiótica ) no município de Várzea Grande.
Implantadas e conduzidas 33 unidades de validação de tecnologia, sendo: 06 com a cultura do feijoeiro (municípios: Diamantino, Rosário
Oeste, Juina, Confresa e Cáceres); 06 com cultura do trigo (municípios:Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Campo Verde, Rondonópolis,
Alto Taquari e Itiquira ); 04 com espécie de flores tropicais e plantas ornamentais (município: Acorizal); 04 com a cultura da bananeira
(municípios: Cáceres e Tangará da Serra ); 02 com espécies florestais (município: Rosário Oeste e Cáceres); 03 de citrus (município:
Tangará da Serra, Acorizal e São José dos Quatro Marcos); 02 com capim elefante para fins energético (municípios:Cáceres e Santo
Antonio de Leverger); 04 com produtos biofortificados (municípios: Tangará da Serra, Diamantino, Várzea Grande e Cáceres) e 02 com
arroz de terras altas (municípios: Cáceres e São José dos Quatro Marcos).
Para divulgação dos resultados de Pesquisa e Transferência de Tecnologia, foram realizados: 07 eventos beneficiando 2.528 participantes
de municípios de todo estado, quais sejam: # 06 visitas técnicas com 361 participantes de 10 municípios do estado; # 01 feira Tecnológica
para a agricultura familiar com participação de 2.167 participantes de municípios de todo Estado e publicados 01 livro, 01 boletim técnico,
01 artigo científico e 04 artigos técnicos.
60% das ações de suporte para operacionalização / manutenção das 09 unidades de pesquisa e fomento... (continua na aba - outros
aspectos relevantes)

Outros aspectos relevantes:
...
60% das ações de suporte para operacionalização / manutenção das 09 unidades de pesquisa e fomento foram providas, garantindo
basicamente a execução da demanda total das despesas de aquisição de combustível da frota de veículos existentes nessas unidades (15
veículos tipo passeio, 07 camionetas, 06 tratores médios e 07 micro tratores), assim como de parte da demanda das despesas com
aquisição de materiais e serviços, necessários para manutenção de 09 unidades operacionais (materiais de expediente, de informática, de
copa e cozinha, de higiene e limpeza, material agropecuário, gêneros alimentícios, serviços de manutenção de equipamentos e outros).
Quanto as despesas de manutenção da frota, no que se refere à aquisição de peças e serviço de oficina, registra-se que as mesmas foram
totalmente inviabilizadas em função de restrições administrativas e financeiras.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4352-Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, fungos entomopatogênicos, análises
Objetivo Específico:
laboratoriais, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares
Produto:
Insumo disponibilizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Sebastiao de Campos Filho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

601.119,00
Total:

610

601.119,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

574.600,00

Meta Física Ação Realizada

574.600,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

601.119,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

104,62

104,62

Análise da Meta Física:
Esta ação contempla cinco (05) subações que se desdobram em tarefas como forma de disponibilizar insumos agropecuários (mudas,
alevinos, matrizes e reprodutores de suínos, fungos entomopatogênicos e Análises Laboratoriais) para comercialização, a preços
acessíveis, aos agricultores familiares de MT.
Dentre os fatores restritivos na execução, destacamos a restrição orçamentária para atender o déficit de pessoal, conforme decreto nº
835/2017, resultando na redução de 45% do orçamento programado.
Das cinco (05) subações programadas, apenas 01 delas (produção de fungos) não foi implantada,por restrição administrativa. As demais
sub ações foram implementadas, porém a realização de algumas tarefas foram, em parte, prejudicadas em função de restrições
orçamentárias, financeiras, administrativa e estrutural e o desempenho ocorreu conforme o discriminado abaixo, resultando um atingimento
de 98% da meta total programada com a produção e disponibilização de 601.119 insumos que foram comercializados para 2.433
agricultores de 109 municípios do estado.
Sub-ação 1: Produção e disponibilização de mudas de boa qualidade - produzidas e comercializadas 33.117 mudas de espécies frutíferas,
florestais e ornamentais, nas unidades de pesquisa e fomento de Cáceres, Sinop, Várzea Grande e Rosário Oeste, beneficiando 363
agricultores de 32 municípios do estado. A meta física não foi alcançada, atingido um índice de 41,40% em relação ao programado (80.000
mudas), principalmente em função de restrições administrativas, caracterizadas pela insuficiência de mão de obra (operários rurais) para
realização das tarefas de enxertia, enviveiramento, enchimento de sacolas etc nas unidades de produção, além de restrição técnica pela
contaminação de grande parte do material vegetal (explantes) oriundos do Centro de Pesquisa de Cáceres, que se apresentam com
elevado índice de doenças endógenas e excesso de oxidação, comprometendo drasticamente a produção de mudas "in vitro", restrições
essas que contribuíram substancialmente para a redução da capacidade de execução das atividades e comprometimento do alcance da
meta programada;
Sub-ação 2: Produção e disponibilização de alevinos - 528.000 alevinos produzidos e comercializados para 251 agricultores de 20
municípios, com atingimento de 110,18 por cento em relação à meta programada de produção e disponibilização de 480.000 alevinos no
campo experimental de Nossa Senhora do Livramento.
Sub Ação 3: Produção de matrizes. e reprodutores suínos - 303 matrizes e reprodutores suínos produzidos e comercializados para 87
agricultores de 19 municípios, com atingimento de 202 por cento em relação à meta programada de disponibilização de 150 matrizes e
reprodutores suínos no campo experimental de Nossa Senhora do Livramento.;
Sub Ação 4: Realização de análises laboratorial - 38.859 análises laboratoriais realizadas no centro regional de pesquisa e transferência
de tecnologia de Várzea Grande, sendo 36.364 análises de solo, 2.417 análises de nutrição animal e 78 análises fitopatológicas, as quais
foram disponibilizadas para 1.732 agricultores familiares de 109 municípios mato-grossenses, com atingimento de 97,15% da meta
programada de realização e disponibilização de 40.000 análises.
Sub Ação 5: Produção e disponibilização de fungos entomopatogênicos - sub ação não implementada, tendo em vista a interdição do
laboratório de produção de fungos pelo ministério da agricultura, devido a não legalização documental (registro) do laboratório para
atender a legislação de agrotóxicos e afins e dessa forma, não foi possível iniciar o processo de produção, comprometendo assim, 100%
da realização da meta programada
Observa-se que o desempenho da meta realizada não está compatível com o desempenho da execução orçamentária e financeira do
planejamento ajustado, tendo em vista que para sub ação de produção e disponibilização de alevinos, responsável por cerca de 88% da
meta alcançada, grande parte do processo de produção foi iniciado e conduzido em 2016 e dessa forma, a redução de 45% do valor
programado inicialmente vai refletir, principalmente na insuficiência de recursos para custear as despesas programadas para instalação e
condução desse processo de produção de alevinos, a partir de outubro/2017, com o consequente comprometimento da produção a ser
disponibilizada em 2018.
Com relação às restrições mencionadas, as maiores dificuldades foram devidamente providenciadas e atenuadas através da negociação
de recursos com o governo do estado com base nas reprogramações de tarefas a serem realizadas, estabelecidas em dois planos de
trabalho (PT) que foram devidamente negociados e aprovados pela SEFAZ para execução nos períodos de abril a junho e julho a
dezembro de 2017, oportunizando as condições necessárias para suporte à realização das despesas reprogramadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

82.325,00

45.477,86

45.477,86

0,00

55,24

100,00

82.325,00

45.477,86

45.477,86

0,00

55,24

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
Os recursos disponibilizados na LOA eram suficientes para atender a demanda do órgão, porém em atendimento ao Decreto nº 835 artigos 11, 17 e 20, observa-se a anulação de 44,76% do valor programado inicialmente (R$ 36.847,14 - F. 100), através do decreto nº 268
(tipo 100) no valor de R$ 36.847,14 para suplementar a Atividade 2008 9900 com o objetivo de viabilizar parte da dotação necessária para
atender despesas obrigatórias com folha de pagamento de pessoal.
Registra-se que a política de contenção de gastos adotada pelo governo e gestores do órgão, resultou na necessidade de reprogramações
das despesas no decorrer do exercício e no caso do projeto em pauta, as tarefas previstas nas diferentes sub ações foram reprogramadas
e estabelecidas em dois planos de trabalho negociados e renegociados com a SEFAZ para execução nos períodos de abril a junho e julho
a dezembro de 2017, respectivamente.
Observa-se que o comprometimento da eficiência do planejamento se deve, principalmente, a redução da dotação orçamentária, que
limitou a capacidade de execução orçamentária comprometendo o planejamento da ação, cujo desempenho alcançou um índice de
55,24%, classificado como deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Em decorrência da política de contenção de gastos adotada pelo Governo (Portaria nº 044/GSF/SEFAZ/2017), que dispõe sobre a
execução financeira (cotas financeiras mensais) e as modalidades de despesas prioritárias, os recursos financeiros não foram liberados
ao longo do exercício, em fluxo compatível com a programação, destacando-se como período mais crítico o 1º trimestre de 2017.
Com a programação ajustada após os créditos, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa, que por
insuficiência de recursos registrada nos períodos de janeiro a março/17 os recursos financeiros não foram liberados de forma compatível
com a programação, observando-se que a política de contenção de gastos adotada pelo Conselho Econômico do Governo no 1º trimestre,
limitou quase que exclusivamente a disponibilidade financeira para execução de apenas as despesas essenciais referentes a tarifas e
contratos. Ressalta-se que no período de abril a dezembro, a disponibilidade de caixa foi suficiente para oportunizar a realização das
tarefas previstas nos Planos de Trabalho, em conformidade com o cronograma de execução programado para o período.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi parcialmente alcançado, resultando na produção de insumos (mudas, alevinos, matizes e reprodutores suínos e análises
laboratoriais) disponibilizados para comercialização aos agricultores familiares, que contribuem para o apoio ao processo de diversificação
de atividades no setor agropecuário, principalmente na agricultura familiar, através da introdução de novos materiais genéticos mais
produtivos e resistentes às doenças e da disponibilização de mudas frutíferas para a formação de pomares caseiros e de mudas de
espécies nativas para a recuperação de áreas degradadas; produção de reprodutores suinos de raças adaptadas as condições do
agricultor familiar e da disponibilização de alevinos para o favorecimento da criação em tanque, contribuindo para reduzir a pesca
predatória.
O projeto foi executado nos Centros Regionais de Pesquisa e Transferência de Tecnologia de Várzea Grande, Cáceres e Sinop, nos
Campos Experimentais e de Produção de Rosário Oeste e Nossa Senhora do Livramento e foram produzidos e disponibilizados 601.119
insumos, a preços acessíveis, aos agricultores familiares, sendo: sendo: 33.117 mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais),
528.840 alevinos, 303 matrizes e reprodutores suínos e realizados 38.859 análises laboratoriais.
Dessa forma, o resultado dessa ação, vem de encontro com o objetivo do programa de Organização do Sistema de Produção da
Agricultura Familiar, uma vez que contribuem para fomentar a diversificação e a melhoria da produção, da produtividade e da qualidade
dos produtos da agricultura familiar, assim como para a recuperação de áreas degradadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4353-Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

382-Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Promover o processo de capacitação dos servidores, visando a melhoria da qualidade da prestação de
Objetivo Específico:
serviços para agricultura familiar
Produto:
Curso realizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fatima Perfeito da Silva Campos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8,00
Total:

612

8,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

160,00

200,00

Análise da Meta Física:
Essa ação contemplava a programação de duas (02) sub ações que se desdobravam em tarefas como forma de oportunizar a capacitação
de técnicos EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, com a realização de 01 curso em políticas públicas capacitando 35 técnicos e 04cursos cursos
de capacitação continuada, em parceria com a SEAF e EMBRAPA dentro de 04 cadeias produtivas, capacitando 80 técnicos, assim como
a capacitação de técnicos na área gerencial com a realização de 01 curso capacitando 30 técnicos.
Observa-se que toda a programação dessa ação fora prevista com recursos do tesouro - Fonte 100, porém por determinação do grupo
estratégico do órgão, em atendimento ao Decreto nº 835 - artigos 11, 17 e 20, para assegurar a de forma continua a realização de algumas
despesas obrigatórias, o total de dotação orçamentária inicialmente prevista foi anulada.
Consciente da importância dessa ação, a Empresa adotou medida que orientou a mudança de estratégia preconizando a otimização de
recursos orçamentários de outros projetos/atividades com objetivos similares e/ou interdependentes para viabilizar a implementação de
sub ações e realização de tarefas priorizadas, cujas programações estavam contidas em projetos e/ou atividades com restrição
orçamentária total e/ou parcial. A implementação dessa medida, aproveitando a execução orçamentária e financeira da atividade 2365,
viabilizou a realização da tarefa 01 - capacitação de técnicos em políticas públicas e a realização de parte da tarefa referente capacitação
continuada de técnicos, em parceria com a SEAF e EMBRAPA, nas principais cadeias produtivas da agricultura familiar e assim sendo,
sem inferir no uso de dotação e custo do projeto em pauta, justifica-se a realização da meta física sem execução orçamentária e financeira
compatível.
Das duas sub ações programadas, a sub ação 02 referente a promoção do desenvolvimento da capacitação gerencial foi cancelada, por
decisão do grupo estratégico, em função da insuficiência de recursos financeiros, decorrente da política de contenção de gastos adotada
pelo governo do estado, a partir de junho de 2017. Dessa forma, o alcance da meta é resultado da realização das tarefas constantes na
sub ação 01 - capacitação de técnicos em áreas estratégicas, destacando-se a realização de 08 cursos capacitando 173 técnicos, sendo:
01 (um) curso de atualização em políticas
públicas para a agricultura familiar, para 37 extensionistas sociais, com representantes de 32 municípios e em parceria com a SEAF e
EMBRAPA, 07 cursos capacitando 173 técnicos nas tecnologias de produção das principais cadeias produtivas da agricultura familiar de
93 municípios do estado.
Registra-se ainda, que dos cursos realizados, dois deles referentes à Cadeia de Fruticultura abordando tecnologias de produção das
culturas de limão e banana, foram custeados com recursos da SEAF, alocados na atividade 2169 de responsabilidade dessa Secretaria.
Para realização dos demais cursos, as despesas foram garantidas na atividade 2365 constante no PTA/LOA da EMPAER.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109.830,00

4,19

0,00

0,00

0,00

0,00

109.830,00

4,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos disponibilizados na LOA eram suficientes para atender a necessidade da ação, porém por determinação do grupo estratégico,
para assegurar de forma continua a realização de algumas despesas obrigatórias, o total de dotação orçamentária inicialmente prevista foi
anulada, correspondendo um montante de R$ 109.825,81 para viabilizar três (03) créditos adicionais por remanejamento de recursos
dentro da mesma U.O, quais sejam: Anulação do valor de R$ 66.722,43 através do decreto nº 268 (tipo 100) para suplementar a atividade
2008 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos com o objetivo de viabilizar parte da dotação necessária para atender despesas com
folha de pagamento de pessoal e Anulação de R$ 43.103,38 através dos decretos nº 359 e nº 1438 (tipos 100) para suplementar a
Operação Especial 8028 - Amortização da Dívida, a fim de viabilizar parte do pagamento das parcelas da dívida referente ao REFIZ e
dessa forma, com a redução de 100% do orçamento programado, a execução orçamentária ficou totalmente comprometida.
O redirecionamento da estratégia onde a Empresa em função da restrição orçamentária, estabeleceu a medida de otimização de recursos
orçamentários de outros projetos/atividades com objetivos similares e/ou interdependentes para viabilizar a realização de tarefas
priorizadas, cujas programações estavam contidas em projetos e/ou atividades com insuficiência orçamentária total e/ou parcial,
orientando que as mesmas fossem contempladas nas reprogramações estabelecidas nos Planos de Trabalho negociados e aprovados
pela SEFAZ e assim sendo, a realização das despesas previstas no projeto em análise foram oportunizadas por meio de recursos
orçamentários alocados na atividade 2365 constante no PTA/LOA da U.O EMPAER e na atividade 2169 prevista no PTA/LOA da U.O
SEAF, daí a razão dessa atividade se apresentar sem execução orçamentária (PPD - 0,00%).

Capacidade de Execução - COFD:
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Estado de Mato Grosso
A capacidade de execução das despesas ficou totalmente prejudicada, em função do redirecionamento da estratégia onde a Empresa
considerando as restrições orçamentária e financeira decorrentes da anulação de 100% dos recursos programados, estabeleceu a medida
de otimização de recursos orçamentário e financeiro de outras projetos e/ou atividades com objetivos similares e ou interdependentes
para viabilizar a realização de tarefas priorizadas e contempladas nas reprogramações estabelecidas nos Planos de Trabalho aprovados
pela SEFAZ e assim sendo, a realização das despesas previstas (diárias e combustível) no projeto em análise foram asseguradas com
recursos da atividade 2365 constante no PTA/LOA da U.O EMPAER, que propiciou a realização e 06 cursos, cujas despesas estavam
contempladas nas reprogramações estabelecidas nos Planos de Trabalho e na atividade 2169 prevista no PTA/LOA da U.O SEAF, que
viabilizou a realização de 02 cursos.

Alcance do Objetivo Específico:
A parceria estabelecida com a EMBRAPA / SEAF / EMPAER e o empenho dos gestores do órgão no sentido de viabilizar recursos para
assegurar a realização de 08 cursos capacitando 173 servidores de 93 municípios, foi fundamental para o atingimento do objetivo dessa
ação no sentido de garantir a melhoria da qualidade da prestação dos serviços aos agricultores familiares do estado.
Foram realizados, em parceria com a EMBRAPA / SEAF / EMPAER, 07 cursos capacitando 183 técnicos para atuarem como
multiplicadores de tecnologia para o desenvolvimento das cadeias produtivas prioritárias da agricultura familiar, quais sejam: ==> 03
cursos capacitando 29 técnicos de 28 municípios na cadeia produtiva da piscicultura, ==> 01 curso capacitando 38 técnicos de 38
municípios na cadeia produtiva do leite, ==> 01 curso capacitando 19 técnicos de 15 municípios na cadeia produtiva da olericultura e ==>
02 cursos capacitando 50 técnicos de 47 municípios na cadeia produtiva da fruticultura com foco nas culturas de banana e limão.
Registra-se ainda, a realização de 01 curso de atualização em políticas públicas para a agricultura familiar, capacitando 37 técnicas (
extensionistas sociais) de 32 municípios.
Ressalta-se que para que a empresa possa melhorar a qualidade dos serviços das ações de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) é necessário, além de recursos financeiros suficientes, que ela disponha de técnicos capacitados e nesse sentido, os
resultados alcançados nessa ação, contribuem para que o objetivo do programa de organização do sistema de produção da agricultura
seja alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
002-Estado Parceiro e Empreendedor
007-Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.
383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Finalístico
Dificuldade de acesso dos produtos de produção familiar ao mercado
Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor
Agricultores Familiares
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Suelme Evangelista Fernandes

INDICADORES
Descrição
Taxa de crescimento das contratações da agricultura familar
no PAA em Mato Grosso

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

30,00

65,91

Apurado
2017
26,00

Data
Apuração
28/02/2017

Fonte: CONAB/MDS

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

300.000,00

843.287,28

630.131,60

0,00

210,04

74,72

105

200.085,30

35.874,51

28.425,59

7.066,55

14,21

98,67

131

0,00

546.819,94

531.548,30

0,00

0,00

97,21

161

0,00

149.999,00

85.999,89

0,00

0,00

57,33

361

0,00

4.146.225,95

350.747,49

0,00

0,00

8,46

500.085,30

5.722.206,68

1.626.852,87

7.066,55

325,32

28,47

Total

Execução:
O resultado do Planejamento PPD, foi classificado como altamente deficiente em 325,32%, devido a alteração na legislação estadual da
Lei 7.263/2000, que em final de dezembro destinou 7% do recurso do FETHAB para agricultura familiar. Isso provocou uma anulação de
R$ 4.843.044,89 da Secretaria de Estado de Cidades e suplementou o orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos Fundiários.
No momento da elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA), que deu origem a Lei Orçamentaria Anual (LOA 2017) não havia esse
cenário, portanto não foi possível prever este recurso.
A execução COFD, apresentou desempenho altamente deficiente 24,47%. A execução poderia ser melhor, só não foi possível, por conta
do contingenciamento orçamentário que atingiu principalmente os recursos das fontes vinculadas ao FETHAB.

Resultados:

615

Estado de Mato Grosso
O amadurecimento institucional qual a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários têm presenciado, possibilitou
um desempenho razoável com relação à eficiência, eficácia dos gastos públicos. Com relação a efetividade, como a maior parte das
politicas publicas trabalham o desenvolvimento humano e da agricultura, a efetividade das ações não é possível de ser avaliada
completamente no período de um ano da execução dos gastos públicos. Porém as ações de elaboração do Plano Estadual da Agricultura
Familiar e a implantação do Programa de Revitalização da cadeia produtiva do Café tem apresentado uma boa efetividade.
Existe o receio da falta de resiliência desses resultados haja vista que este bom desempenho da SEAF está diretamente relacionada ao
conhecimento e capacidade dos técnicos lotados na atual Secretaria, porém como a maioria dos servidores possui vínculo efetivo, é
possível que isso não se repita caso não haja investimento contínuo no capital humano, em especial nas carreiras finalísticas.
Além disso, precisam ser implantadas mais ações voltadas à comercialização dos produtos da agricultura familiar e também a agregação
de valor a estes, com investimentos tanto em infraestrutura quanto em ações correlatas e no suporte técnico aos agricultores.
Nessa linha de ação a SEAF criou em 2017 o Núcleo Técnico em Mercados Institucionais. Este Núcleo tem por objetivo potencializar o
alcance e a eficiência dos programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar no âmbito do Estado de Mato Grosso. Trata-se de
um novo serviço que garantirá melhor retaguarda técnica e especializada aos agricultores familiares, a rede de apoio local e também as
instituições executoras dos programas de compra. Desta forma, todos se beneficiam: os agricultores que vendem mais, as instituições que
compram melhor e a população que consome alimentos mais saudáveis.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2156-Apoio à revitalização das feiras livres

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Articular a instalação de equipamentos em feiras livres
Feira revitalizada
Unidade
Leonardo Ribeiro Albuquerque

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

200,00

40,00

Análise da Meta Física:
Os recursos foram utilizados para o custeio de diárias com vistas à participação do Secretário da SEAF/MT e técnicos em eventos,
reuniões e visitas técnicas relacionadas a Feiras da Agricultura Familiar (liquidadas); para contratação de pessoa jurídica especializada em
locação de estrutura de Feiras da Agricultura Familiar temporárias (estandes) realizadas em paralelo/no âmbito de diversos eventos
(liquidado); descentralização de recursos para aquisição de terreno que comportará a Feira da Agricultura Familiar (fixa) do município de
Nova Brasilândia (liquidado); descentralização de recursos para revitalização da Feira da Agricultura Familiar (fixa) do município de
Poxoréo (liquidado); estruturação da Feira da Agricultura Familiar (fixa) do município de Conquista D'oeste (somente empenhado); e
aquisição de barracas para Feiras da Agricultura Familiar (livres) (somente empenhado). Das cinco Feiras da Agricultura Familiar previstas
para serem revitalizadas/estruturadas (meta física), entre livres e fixas, apenas as fixas de Poxoréo e Nova Brasilândia de fato foram
apoiadas em 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

262.631,60

112.631,60

0,00

0,00

105

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

0,00

525.073,54

509.801,90

0,00

0,00

97,09

161

0,00

149.999,00

85.999,89

0,00

0,00

57,33

361

0,00

610.295,78

350.747,49

0,00

0,00

57,47

50.000,00

1.547.999,92

1.059.180,88

0,00

2.118,36

68,42

Total

42,89

Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente uma meta física baixa/subestimada e o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na
ocasião da elaboração da LOA, desse modo, os recursos inicialmente previstos não traduziram a real necessidade da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Anulações, contingenciamentos e liberação dos recursos incompatível com o cronograma de execução causaram transtornos à realização
da ação. Houve eficiência regular na execução do recurso que consta na dotação final, apesar de esse ter sido insuficiente para atingir a
meta física.
A dificuldade/demora de algumas Prefeituras Municipais em elaborarem os projetos das feiras fixas e/ou se regularizarem junto ao
SIGCON para celebração de convênios também contribuíram para a frustração da meta física. Com a demora, os recursos disponíveis
para tal acabaram sendo contingenciados.
Os recursos empenhados das fontes 161 e 361 são de convênios federais referentes a emendas parlamentares para aquisição de
barracas visando padronizar feiras livres que serão entregues em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo específico refere-se, de forma incoerente, somente às feiras livres, porém a ação também contempla as feiras fixas.
Considerando o objetivo específico ora posto que necessita de adequação, a ação não o alcançou.
As reuniões, articulações e visitas técnicas dos servidores da SEAF/MT (utilização de diárias pagas com recursos da ação), os estandes
com exposição de produtos da Agricultura Familiar custeados pela SEAF/MT em vários eventos e o apoio financeiro da Secretaria às feiras
fixas dos municípios de Nova Brasilândia e Poxoréo contribuíram para ampliar a participação dos produtos da Agricultura Familiar no
mercado consumidor, objetivo do Programa 383.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez
que o Fundo deve ser o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT que possui um eixo
com diretrizes e ações prioritárias para ampliar a agregação de valor e a comercialização dos produtos da Agricultura Familiar matogrossense.

Ação:

2157-Comercialização dos produtos da agricultura familiar por meio dos
programas institucionais federais

Programa de Governo:

383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Ampliar a comercialização dos produtos da agricultura de produção familiar no Programa Nacional de
Objetivo Específico:
Alimentação Escolar e no Programa de Aquisição de Alimentos
Produto:
Novo contrato firmado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Leonardo da Silva Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O produto e a unidade da ação não foram definidos de forma coerente. O mais adequado é o produto ser "aumento do índice de
participação" e a unidade de medida ser "percentual", há dados disponíveis para tal mensuração, no caso, os valores comercializados pela
Agricultura Familiar nos mercados institucionais. Não houve entrega de produtos com os recursos previstos na LOA por conta da não
disponibilização financeira do FETHAB.
A SEAF/MT instituiu em 2017 o "Núcleo Técnico em Mercados Institucionais" com o objetivo de ampliar a participação dos produtos da
Agricultura Familiar nos mercados institucionais. A lógica de atuação do Núcleo parte da necessidade de organizar uma rede capaz de
responder as necessidades do seu próprio território, atuando como centro articulador e organizador das ações intra e interinstitucionais de
mercados institucionais.
O Núcleo, apenas com a expertise dos recursos humanos da SEAF/MT, com custo extra zero, desenvolveu uma ferramenta on-line que
disponibiliza informações e orientações diversas referentes aos mercados institucionais, possui um sistema de cadastro para que os
agricultores familiares recebam os editais de aquisição de alimentos da Agricultura Familiar, um sistema para cadastro de oferta e
demanda de produtos e disponibiliza, também, ferramentas de gestão, como o painel de desempenho dos mercados institucionais e
oportunidades de comercialização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

105

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.005,77

1.005,77

450,00

173,40

0,90

54,06

50.005,77

1.005,77

450,00

173,40

0,90

54,06
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente uma meta física baixa/subestimada e o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na
ocasião da elaboração da LOA, desse modo, os recursos inicialmente previstos não traduziram a real necessidade da ação. Não foi
empenhado/disponibilizado nem 1% do recurso previsto inicialmente por conta da anulação/contingenciamento, impedindo a realização de
qualquer atividade no âmbito da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A anulação/contingenciamento de 98% do recurso inviabilizou a execução da ação (dotação inicial versus dotação final), do valor ínfimo
restante, menos da metade foi empenhado para custear diárias de uma visita técnica.
A SEAF/MT criou o "Núcleo Técnico em Mercados Institucionais", apenas com a expertise dos recursos humanos da SEAF/MT, com custo
extra zero, visando ampliar a participação dos produtos da Agricultura Familiar nesses mercados. A equipe do Núcleo desenvolveu uma
ferramenta on-line, interativa, que disponibiliza informações e orientações diversas referentes aos mercados institucionais, cadastro para
recebimento de editais, cadastro de oferta e demanda de produtos e ferramentas de gestão, como o painel de desempenho dos mercados
institucionais e oportunidades de comercialização.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação vem sendo atingido timidamente, mas há necessidade da disponibilização dos recursos do FETHAB para
que o Núcleo Técnico em Mercados Institucionais desenvolva as suas atividades como os seminários e oficinas previstos. A atuação do
Núcleo, apesar de ainda não mensurada, tem contribuído tanto para atingir o objetivo da ação, quanto do Programa 383, ampliando a
comercialização dos produtos da Agricultura Familiar principalmente no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez
que o Fundo deve ser o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT que possui um eixo
com diretrizes e ações prioritárias para ampliar a agregação de valor e a comercialização dos produtos da Agricultura Familiar matogrossense.

Ação:

2158-Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Verticalizar e agregar valor a produção familiar
Agroindústria implantada
Unidade
Corgésio Ribeiro Alburquerque

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

300,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
150,00

Análise da Meta Física:
Definiu-se inicialmente uma meta física baixa/subestimada por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA. A
definição da meta física após os créditos continuou baixa já prevendo as anulações e contingenciamentos. Foi apoiada uma agroindústria
além das duas previstas na meta física ajustada.
Foram descentralizados recursos para instalação de agroindústrias (processamento de polpa de frutas, leite e babaçu) nos municípios de
Comodoro, Tabaporã e Santo Antônio do Leverger. Os produtos entregues não foram suficientes para atingir o objetivo da ação, a
necessidade de implantação e estruturação de agroindústrias para agregar valor à produção da agricultura familiar é muito maior.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

523.155,68

480.000,00

0,00

0,00

91,75

105

50.010,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

0,00

3.535.930,17

0,00

0,00

0,00

0,00

50.010,50

4.059.085,85

480.000,00

0,00

959,80

11,83

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Definiu-se inicialmente o valor mínimo para "abrir a ação" por conta do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA,
desse modo, os recursos inicialmente previstos não traduziram a real necessidade da ação, por isso foram realizadas suplementações,
culminando num valor empenhado maior que a dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice COFD "altamente deficiente" se deve às anulações e aos contingenciamentos realizados no orçamento após os créditos que
indisponibilizaram a utilização do recurso. As três agroindústrias foram apoiadas com recursos de emendas parlamentares estaduais (fonte
100), não foram disponibilizados recursos da fonte 131 (FETHAB).
A SEAF/MT, no tocante à agroindustrialização, realizou em 2017 gestão sobre agroindústrias disponibilizadas por meio do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário (Prodesa) em gestões passadas que estavam paralisadas (apoio técnico na
regularização em geral, apoio técnico para construção de bases físicas e remanejamentos). O Prodesa é um Programa do Governo
Federal que visa viabilizar a infraestrutura pública aos agricultores para o aumento da produção e da produtividade e para a melhoria da
qualidade dos produtos agropecuários e de sua comercialização, por meio dele foram entregues mais de 500 agroindústrias em Mato
Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi parcialmente atingido que reflete em média contribuição ao alcance do objetivo do Programa,
considerando na análise a atuação junto às agroindústrias disponibilizadas pelo Prodesa. Como a demanda é grande, não se atinge o
objetivo da ação num ano, o trabalho deve ser contínuo. A não disponibilização de recursos advindos da fonte 131 (FETHAB) forçou o
subdimensionamento da ação nos ajustes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez
que o Fundo deve ser o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT que possui um eixo
com diretrizes e ações prioritárias para ampliar a agregação de valor e a comercialização dos produtos da Agricultura Familiar matogrossense.

Ação:

2159-Operacionalização de Central de Comercialização de Produtos da Agricultura
Familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Instrumentalizar a Central de Comercialização como entreposto entre a produção e a comercialização de
Objetivo Específico:
produtos da agricultura familiar
Produto:
Central de comercialização em funcionamento
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Waly Robert Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
2,00

2,00

1,00

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
O produto da ação mais coerente seria "volume comercializado" na Central de Comercialização da Agricultura Familiar "José Carlos
Guimarães", vinculada à SEAF/MT, com a adequação da unidade de medida para "toneladas". Considerando o atual produto "Central de
Comercialização em funcionamento", a meta física "2" está inadequada, pois, nesse caso, só existe uma Central.
Os recursos da ação foram utilizados para pagamento de diárias a técnicos que realizaram visitas técnicas e participaram de reuniões
concernentes à comercialização, pagamento de adiantamento que foi utilizado para divulgação via carro de som do projeto "Atacadão da
Agricultura Familiar" que ocorre na Central, aquisição de balança digital com impressora e locação de veículo para atender as atividades
da Central.
Os produtos entregues foram insuficientes. Faltou manutenção predial (revisão na rede de distribuição de água e na rede elétrica,
instalação de para-raios, pintura e reformas em geral) e aquisição de móveis de escritório e equipamentos de informática.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

300.000,00

57.500,00

37.500,00

0,00

12,50

65,22

105

50.069,03

34.868,74

27.975,59

6.893,15

55,87

100,00

0,00

21.746,40

21.746,40

0,00

0,00

100,00

350.069,03

114.115,14

87.221,99

6.893,15

24,92

81,35

131

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos inicialmente previstos não foram suficientes para atender as necessidades da ação e, após anulações e contingenciamentos,
ficaram ainda menores, culminando no empenho de menos de 25% da dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve eficiência na execução do recurso que consta na dotação final, apesar de esse ter sido insuficiente para atender as necessidades
da ação.
A SEAF/MT realiza a gestão da Central de Comercialização da Agricultura Familiar "José Carlos Guimarães" de forma compartilhada com
a Cooperativa Central da Agricultura Familiar da Baixada Cuiabana (CBC) que congrega dez cooperativas singulares da região. A CBC
realiza o transporte da produção familiar, as transações comerciais junto aos agricultores familiares e aos diversos segmentos de mercado
institucional e convencional e apoia a manutenção predial, das câmaras frias e a limpeza do espaço. Já a Secretaria cedeu caminhões
para a CBC realizar o transporte referido, custeia o combustível, energia, limpeza e segurança do local, a manutenção predial e das
câmaras frias e disponibiliza apoio técnico.
De forma conjunta, as duas instituições desenvolvem dois projetos principais na Central: a "Feira da Agricultura Familiar" e o "Atacadão da
Agricultura Familiar", além da comercialização para a alimentação escolar (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE). São
realizadas reuniões de condução periódicas entre as instituições e a CBC encaminha relatórios mensais das suas atividades na Central
que são analisados pela equipe técnica da SEAF/MT e embasam mudanças de rumo na gestão.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi parcialmente alcançado, pois faltaram recursos para atender todas as necessidades da ação, que reflete numa contribuição
média para atingir o objetivo do Programa. A Central de Comercialização é um espaço público vinculado à SEAF/MT destinado à
comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar de Mato Grosso. Comercializa frutas, legumes, verduras, doces, compotas,
conservas, chips, farinhas, mel, queijo e produtos processados em geral para diversos segmentos de consumidores, como bares,
restaurantes, hotéis, mercados, supermercados, sacolões, atacadistas e alimentação escolar. O diferencial são os produtos frescos e de
qualidade, preços mais baixos e a venda direta do produtor ao consumidor, além de possuir praça de alimentação e espaço coberto com
estacionamento amplo e banheiros. A Central atende 174 famílias de 10 municípios da Baixada Cuiabana que produzem e comercializam
um mix de 24 produtos entre frutas, legumes e verduras.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez
que o Fundo deve ser o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT que possui um eixo
com diretrizes e ações prioritárias para ampliar a agregação de valor e a comercialização dos produtos da Agricultura Familiar matogrossense.

Ação:

2162-Promoção da classificação e padronização dos produtos da agricultura
familiar

Programa de Governo:
Exercício:

383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Estimular a classificação e padronização dos produtos da agricultura familiar
Produto com padronização definida
Unidade
George Luiz de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve previsão de recursos para a ação em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA.
A classificação e a padronização agregam valor aos produtos da Agricultura Familiar, melhoram a qualidade, garantem a competitividade,
proporcionam pagamentos diferenciados e justos e diminuem as perdas desses produtos. Por falta de repasse dos recursos do FETHAB
não foi possível executar a ação 2162. Foram pleiteadas parcerias com o SENAR e SEBRAE para desenvolver ações de orientação junto
aos agricultores familiares no tocante à classificação e padronização da sua produção, mas sem avanços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve previsão de recursos para a ação em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA.
A classificação e a padronização agregam valor aos produtos da Agricultura Familiar, melhoram a qualidade, garantem a competitividade,
proporcionam pagamentos diferenciados e justos e diminuem as perdas desses produtos. Por falta de repasse dos recursos do FETHAB
não foi possível executar a ação 2162. Foram pleiteadas parcerias com o SENAR e SEBRAE para desenvolver ações de orientação junto
aos agricultores familiares no tocante à classificação e padronização da sua produção, mas sem avanços.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve previsão de recursos para a ação em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA.
A classificação e a padronização agregam valor aos produtos da Agricultura Familiar, melhoram a qualidade, garantem a competitividade,
proporcionam pagamentos diferenciados e justos e diminuem as perdas desses produtos. Por falta de repasse dos recursos do FETHAB
não foi possível executar a ação 2162. Foram pleiteadas parcerias com o SENAR e SEBRAE para desenvolver ações de orientação junto
aos agricultores familiares no tocante à classificação e padronização da sua produção, mas sem avanços.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve previsão de recursos para a ação em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA.
A classificação e a padronização agregam valor aos produtos da Agricultura Familiar, melhoram a qualidade, garantem a competitividade,
proporcionam pagamentos diferenciados e justos e diminuem as perdas desses produtos. Por falta de repasse dos recursos do FETHAB
não foi possível executar a ação 2162. Foram pleiteadas parcerias com o SENAR e SEBRAE para desenvolver ações de orientação junto
aos agricultores familiares no tocante à classificação e padronização da sua produção, mas sem avanços.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez
que o Fundo deve ser o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT que possui um eixo
com diretrizes e ações prioritárias para ampliar a agregação de valor e a comercialização dos produtos da Agricultura Familiar matogrossense.
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Ação:

2491-Operacionalização da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso CEASA/MT.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Instrumentalizar e operacionar a Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT
Central de abastecimento em funcionamento
Unidade
Corgésio Ribeiro Alburquerque

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A CEASA/MT possui ações próprias. Não cabe essa análise.
Por ausência de recursos provenientes do FETHAB não foi possível implementar o Sistema de Comercialização da Agricultura Familiar SISCAF que prevê a construção de entrepostos regionais em municípios polos.
Com vistas a diferenciar a atuação da SEAF/MT e da CEASA/MT em relação à comercialização, segue: "(...) Art. 1° À Secretaria de Estado
de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF compete gerir as políticas públicas de todos os assuntos relacionados ao
abastecimento, armazenamento e distribuição, em pequena escala. (...)" (Decreto nº 1.229, de 18 de outubro de 2017).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A CEASA/MT possui ações próprias. Não cabe essa análise.
Por ausência de recursos provenientes do FETHAB não foi possível implementar o Sistema de Comercialização da Agricultura Familiar SISCAF que prevê a construção de entrepostos regionais em municípios polos.
Com vistas a diferenciar a atuação da SEAF/MT e da CEASA/MT em relação à comercialização, segue: "(...) Art. 1° À Secretaria de Estado
de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF compete gerir as políticas públicas de todos os assuntos relacionados ao
abastecimento, armazenamento e distribuição, em pequena escala. (...)" (Decreto nº 1.229, de 18 de outubro de 2017).

Capacidade de Execução - COFD:
A CEASA/MT possui ações próprias. Não cabe essa análise.
Por ausência de recursos provenientes do FETHAB não foi possível implementar o Sistema de Comercialização da Agricultura Familiar SISCAF que prevê a construção de entrepostos regionais em municípios polos.
Com vistas a diferenciar a atuação da SEAF/MT e da CEASA/MT em relação à comercialização, segue: "(...) Art. 1° À Secretaria de Estado
de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF compete gerir as políticas públicas de todos os assuntos relacionados ao
abastecimento, armazenamento e distribuição, em pequena escala. (...)" (Decreto nº 1.229, de 18 de outubro de 2017).

Alcance do Objetivo Específico:
A CEASA/MT possui ações próprias. Não cabe essa análise.
Por ausência de recursos provenientes do FETHAB não foi possível implementar o Sistema de Comercialização da Agricultura Familiar SISCAF que prevê a construção de entrepostos regionais em municípios polos.
Com vistas a diferenciar a atuação da SEAF/MT e da CEASA/MT em relação à comercialização, segue: "(...) Art. 1° À Secretaria de Estado
de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF compete gerir as políticas públicas de todos os assuntos relacionados ao
abastecimento, armazenamento e distribuição, em pequena escala. (...)" (Decreto nº 1.229, de 18 de outubro de 2017).
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Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3175-Criação de banco de dados do mercado de produtos da agricultura familiar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

383-Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
2017
Projeto
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Fornecer informações sobre o mercado de produtos (demanda, oferta e preço) da agricultura familiar
Banco de dados implantado
Percentual
George Luiz de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Não houve previsão de recursos para a ação em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA. A meta física
¿1¿ (por cento) foi definida equivocadamente, está extremamente subestimada, definição justificável pela ausência de recursos. O objetivo
específico (fornecer informações sobre o mercado de produtos da agricultura familiar - demanda, oferta e preço) e o produto (banco de
dados implantado) foram atingidos sem a utilização de recursos: a equipe do Núcleo Técnico em Mercados Institucionais da SEAF/MT
desenvolveu uma ferramenta on-line que possibilita o cadastro de oferta e demanda de produtos da agricultura familiar; a Secretaria aderiu
ao Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) que realiza a cotação e divulgação de preços de frutas, legumes e
verduras, servindo como parâmetro para a negociação entre os agricultores familiares e os comerciantes; e desenvolveu a Plataforma da
Agricultura Familiar de Mato Grosso em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) que reúne informações sobre
os mais diversos temas ligados à agricultura familiar do Estado, auxiliando o poder público e o público em geral na tomada de decisões
sobre ações voltadas ao desenvolvimento do segmento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve previsão de recursos para a ação em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA. A meta física
¿1¿ (por cento) foi definida equivocadamente, está extremamente subestimada, definição justificável pela ausência de recursos. O objetivo
específico (fornecer informações sobre o mercado de produtos da agricultura familiar - demanda, oferta e preço) e o produto (banco de
dados implantado) foram atingidos sem a utilização de recursos: a equipe do Núcleo Técnico em Mercados Institucionais da SEAF/MT
desenvolveu uma ferramenta on-line que possibilita o cadastro de oferta e demanda de produtos da agricultura familiar; a Secretaria aderiu
ao Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) que realiza a cotação e divulgação de preços de frutas, legumes e
verduras, servindo como parâmetro para a negociação entre os agricultores familiares e os comerciantes; e desenvolveu a Plataforma da
Agricultura Familiar de Mato Grosso em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) que reúne informações sobre
os mais diversos temas ligados à agricultura familiar do Estado, auxiliando o poder público e o público em geral na tomada de decisões
sobre ações voltadas ao desenvolvimento do segmento.

Capacidade de Execução - COFD:
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Não houve previsão de recursos para a ação em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA. A meta física
¿1¿ (por cento) foi definida equivocadamente, está extremamente subestimada, definição justificável pela ausência de recursos. O objetivo
específico (fornecer informações sobre o mercado de produtos da agricultura familiar - demanda, oferta e preço) e o produto (banco de
dados implantado) foram atingidos sem a utilização de recursos: a equipe do Núcleo Técnico em Mercados Institucionais da SEAF/MT
desenvolveu uma ferramenta on-line que possibilita o cadastro de oferta e demanda de produtos da agricultura familiar; a Secretaria aderiu
ao Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) que realiza a cotação e divulgação de preços de frutas, legumes e
verduras, servindo como parâmetro para a negociação entre os agricultores familiares e os comerciantes; e desenvolveu a Plataforma da
Agricultura Familiar de Mato Grosso em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) que reúne informações sobre
os mais diversos temas ligados à agricultura familiar do Estado, auxiliando o poder público e o público em geral na tomada de decisões
sobre ações voltadas ao desenvolvimento do segmento.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve previsão de recursos para a ação em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA. A meta física
¿1¿ (por cento) foi definida equivocadamente, está extremamente subestimada, definição justificável pela ausência de recursos. O objetivo
específico (fornecer informações sobre o mercado de produtos da agricultura familiar - demanda, oferta e preço) e o produto (banco de
dados implantado) foram atingidos sem a utilização de recursos: a equipe do Núcleo Técnico em Mercados Institucionais da SEAF/MT
desenvolveu uma ferramenta on-line que possibilita o cadastro de oferta e demanda de produtos da agricultura familiar; a Secretaria aderiu
ao Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) que realiza a cotação e divulgação de preços de frutas, legumes e
verduras, servindo como parâmetro para a negociação entre os agricultores familiares e os comerciantes; e desenvolveu a Plataforma da
Agricultura Familiar de Mato Grosso em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) que reúne informações sobre
os mais diversos temas ligados à agricultura familiar do Estado, auxiliando o poder público e o público em geral na tomada de decisões
sobre ações voltadas ao desenvolvimento do segmento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos diálogo imediato entre a equipe econômica do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado, órgãos de controle e
com as instâncias de controle social da Agricultura Familiar para discutir estratégias visando o cumprimento do repasse previsto na alínea
c, inciso I, Art. 15, da Lei nº 10.480, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 (FETHAB), uma vez
que o Fundo deve ser o grande financiador das ações previstas no Plano Estadual da Agricultura Familiar - PEAF MT que possui um eixo
com diretrizes e ações prioritárias para ampliar a agregação de valor e a comercialização dos produtos da Agricultura Familiar matogrossense.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
001-Promover com rigor o enfrentamento à corrupção.
355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
Gestão de Políticas Públicas
Corrupção na administração publica estadual
Enfrentar com rigor a corrupção na administração pública estadual
Administração Pública e sociedade em geral
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Carlos Corrêa Ribeiro Neto

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Outros

Percentual

7,60

8,00

Semestral

Índice

8,33

10,00

Anual

Percentual

10,00

40,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Índice de Transparência
Fonte: Associação Contas Abertas
Escala Brasil Transparente
Fonte: Controladoria-Geral da Uniao - CGU
Taxa de redução do número de registros de atos e práticas
ilícitas
Fonte: CGE, Conselho de Ética Pública, Delegacia Fazendár

Análise de Indicadores do Programa:
Conforme Ofícios enviados nos Exercícios de 2016 e 2017 à SEPLAN e o registro realizado no RAG 2016/2017, enfatizamos que o
Indicador ¿escala Brasil Transparente¿ seja revisto uma vez que sua construção envolve elementos fora da governabilidade do GTCC, tais
como: 25% referem-se à regulamentação da Lei de Acesso à Informação e 75% referem-se à existência e atuação do serviço.
Em Mato Grosso o Decreto 1.973 de 25.10.2013 e Decreto 084 de 05.05.2015 disciplinam o acesso à informação, sendo que estes
dispositivos envolvem a Informação Ativa (competência do GTCC) e a informação passiva (Competência da Controladoria Geral do Estado
- CGE). Em relação ao segundo componente do indicador (o que representa 75%) é composto: exposição da legislação no site avaliado
(competência dos órgãos de governo); Regulamentação do SIC (competência CGE); Regulamentação de classificação de Sigilo
(CGE/PGE); Regulamentação da Responsabilização do Servidor; Regulamentação de instâncias recursais.
Quanto ao indicador ¿Taxa de Redução do número de registros e atos ilícitos¿, sua elaboração depende da Controladoria Geral do Estado
¿ CGE, a qual não fornece as informações necessárias a sua elaboração e divulgação.
Em relação ao ¿índice de transparência¿, cumpre destacar que a análise não deve considerar a pontuação absoluta e sim, levar em
consideração o desempenho em relação a outros estados brasileiros. Este índice é apurado pela ONG ¿contas abertas¿. Em 2016 não
houve apuração, pois a metodologia passa por revisão. No ranking Nacional de Transparência (MPF), o Governo do Estado de Mato
Grosso está entre os 5 estados da federação com a nota de 9,58.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

406.069,18

33.580,00

22.580,00

0,00

5,56

67,24

406.069,18

33.580,00

22.580,00

0,00

5,56

67,24

Execução:
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A Transparência e Combate à Corrupção na Administração Pública é matéria sinuosa, complexa, polêmica e até mesmo conflituosa. Em
que pese essas dificuldades, o grande desafio do século XXI continua sendo o de minimizar a prática histórica, cultural e muito grave de
dilapidação e assalto dos recursos públicos. Temos a convicção de que a criação de novos mecanismos e ferramentas de controle e
transparência, o engajamento dos servidores públicos com o Código de Ética e Conduta Profissional, avanço nas legislações e o
fortalecimento das instituições no combate à corrupção, contribuirão significativamente na minimização da prática da corrupção.
Assim, o GTCC trabalha no desenvolvimento e aprimoramento das estratégias de envolvimento da sociedade nos negócios e nos assuntos
de interesses públicos. Tais estratégias desenvolvidas, de forma sistêmica e continua, possuem o condão de minimizar os desvios
garantindo assim maiores recursos para a concretização dos direitos, especialmente, os sociais.
Sobre o peso do tema na agenda pública, o IBOPE divulgou em dezembro de 2017, o resultado de uma pesquisa realizada em 2016 sobre
o tema combate à Corrupção. 40% dos entrevistados elegeram o tema como prioridade na agenda pública, seguida pela Saúde e
Segurança Pública. Tal dado, por si só, reforça a necessidade de maiores investimentos na prevenção e combate à Corrupção pela
administração pública. Neste sentido, o principal fator que restringiu a potencialização dos resultados em 2.017 foi a crise econômica, as
restrições de ordem orçamentárias/financeiras . Em termos práticos a Dotação Inicial de R$ 406.069,18 transformou em uma dotação final
de R$ 33.580,00 e uma liquidação de R$ 22.580,00.

Resultados:
Em que pese à restrição orçamentário-financeira, o GTCC atingiu excelentes resultados no exercício de 2.017 com a entrega e
aprimoramento de diversos produtos à sociedade matogrossense que contribuirão, significativamente, com a consolidação da política
estadual de prevenção à corrupção ao longo da vigência do Plano Plurianual - PPA. Em que pese à restrição orçamentário-financeira, o
GTCC atingiu excelentes resultados no exercício de 2.017 com a entrega e aprimoramento de diversos produtos para a sociedade
matogrossense que contribuirão, significativamente, com a consolidação da política estadual de prevenção à corrupção ao longo da
vigência do Plano Plurianual - PPA.
Como alguns exemplos citamos: 1. Transparência: oferta de novas bases informacionais, proporcionando o aumento do número de
visualizações do Portal. 2. Canal de Denúncia: aumento do número de denúncias em função da credibilidade conquistada pelo tratamento
célere e impessoal. 3. Código de Ética e Conduta: adequações na legislação visando à revitalização das comissões de éticas,
intensificação dos treinamentos (marco educativo) impactando no número reduzido de processos instaurados em 2.017. 4. Controle Social:
intensificação das parcerias com o MPE, MPF, TCE, TRE. Certificação de Projeto, em curso, pelo Programa Nacional de Prevenção
Primária. 5. Programa de Integridade: realidade no DETRAN e SEDUC.

Principais restrições e providências adotadas:
Gerenciais : 1. Aprimoramento da Política de Comunicação; 2. Maior garantia do plano com a definição efetiva do teto
Orçamentária/financeira. 3. Celeridade no processo de elaboração das cotas financeiras.

Outros aspectos relevantes:
Rever indicadores do programa. Incorporar a avaliação do RAG anterior no processo orçamentário e financeiro.

Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Incorporar as avaliações no Processo orçamentário e financeiro. Maior celeridade no processo de adequações qualitativas do programa.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3043-Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Elaborar e implementar a Política Estadual de Transparência e Combate a Corrupção
Política estadual TCC elaborada
Unidade
Carlos Corrêa Ribeiro Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A transparência, prevenção e combate à corrupção é matéria complexa que envolve desafios permanentes e incessantes, pois envolvem
aspectos culturais e comportamentais. Neste sentido, a política (conforme descrita na meta física), compreendida em seu sentido mais
amplo, envolve um processo de construção mais duradouro que ultrapassa os parâmetros contábeis do exercício financeiro. Em seu
sentido mais restrito, ou seja, a política entendida como linha de ação do governo, em que pese o contingenciamento orçamentário e
financeiro, o GTCC conseguiu realizar diversas entregas ao longo de todo o exercício. Tais produtos contribuirão significativamente para a
continuidade da política estadual de transparência e de prevenção à corrupção. Como exemplo desses produtos, entre outros citamos: 1.
Consolidação da Cláusula anticorrupção nos contratos. 2. Identificação e mapeamento de rotinas estruturantes para consolidação do
Portal. 3. Massificação da divulgação do Canal de Denúncias nos sites da Adm direta e Indireta. 4. Adequações realizadas na Minuta do
Decreto de Proteção ao Denunciante de Boa Fé. 5. Incorporação nas rotinas do GTCC de Visitas Institucionais. 6. Reformulação do
Conselho de Transparência e Combate à Corrupção (Minuta do Novo Decreto encontra-se na Casa Civil. 7. Readequações normativas na
legislação das Comissões de Éticas, visando sua revitalização. 7. continuidade do Workshop: Práticas Exitosas. 8. Realização do V
Encontro de Gestão da Ética e Comemoração do Dia Internacional de Combate à Corrupção. 8. Encaminhamento da Minuta do Decreto
que cria o Programa de Integridade na Administração Pública Estadual - PGIP/MT (atualmente na Casa Civil). Este Projeto foi selecionado
pelo Programa Nacional de Prevenção Primária (Categoria: organizações Públicas).9. Disponibilização de Novas bases informacionais no
Portal Transparência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Política materializa através da junção de diversos esforços e medidas contempladas também em outras ações do Programa 355.
Cumpre destacar que ao longo do exercício o GTCC buscou diversas parcerias visando potencializar os recursos orçamentários e
financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:
A não realização do orçamento da ação dificultou exponencialmente a potencialização dos resultados pretendidos, conforme descrito no
objetivo especifico e na meta física.

Alcance do Objetivo Específico:
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A descrição do objetivo especifico dessa ação, equivale ao alcance da política compreendida em seu sentido amplo. No entanto, se a
análise considerar o alcance do ¿objetivo especifico¿ na perspectiva restrita, o GTCC o realizou plenamente. Importante destacar que a
concepção das ações desse programa considerou a perspectiva dialógica entre si, em que pese o alcance ter sido prejudicado pela não
realização dos recursos. Em relação a Ação 3043, a somatória dos Produtos entregues por essa ação no exercicio 2016 e 2017 permite
afirmarmos que o objetivo da da formulação foi plenamente atendido, contudo ainda precisamos avançar mais na implementação.

Outros aspectos relevantes:
Vale ressaltar que o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção no exercicio de 2017, pela qualidade e resultados de seus
projetos, aumentou o portfólio de parcerias. Em 2017 o GTCC teve um de seus projetos, na área de Controle Social, certificado pelo
Programa Nacional de Prevenção Primária com o selo Pró Integro.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Reforço da equipe com um profissional de Tecnologia da Informação, reforço da equipe do Conselho Estadual de Ética Pública,revisão da
legislação que criou o GTCC conferindo-lhe um poder normativo maior, aporte orçamentário e financeiro que viabilize o desenvolvimento
de novos produtos, especialmente, os voltados para Tecnologia da Informação e Treinamentos.

Ação:

3060-Implementação da legislação na área da transparência e combate à
corrupção

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Assegurar a implementação da legislação
Legislação implementada
Percentual
Bianka Borges Sampaio

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A implementação da legislação na área da transparência e combate à corrupção em sua plenitude ficou prejudicada devido aos seguintes
fatores: 1. 100% de restrição orçamentária e financeira. 2. Precariedade da Infraestrutura do prédio que impediu a realização, sem
custo,da capacitação para os conselhos. 3. Déficit de servidores. Diante de tais dificuldades, o Gabinete de Transparência e Combate à
Corrupção procurou estratégias alternativas no sentido de mitigar as dificuldades e viabilizar a entrega dos subprodutos, tais como:
1.Mapeamento dos atos ilícitos e revisão da legislação vigente. 2. Realização e Participação em eventos. Cumpre enfatizar que fatores de
ordem orçamentário, financeiro e administrativa, fora da governabilidade do GTCC, prejudicaram a potencialização dos resultados da ação,
no entanto, graças ao empenho da equipe, a gestão responsável e intensiva sobre as ações deste gabinete e a realização e apoio das
parcerias permitiram minimizar os efeitos das restrições orçamentárias, financeiras e administrativas (vide também os produtos entregues
na ação 3043).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

21.542,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.542,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Cumpre destacar que o planejamento materializado no PTA/LOA, objeto de análise do Relatório Anual da Ação Governamental ¿ RAG é
de concepção e execução normativa, ou seja, não considera a ingerência de outros atores e muito menos de fatores intangíveis, tais como
resistências advindas dos aspectos culturais e o mosaico de interesses que permeiam o plano, especialmente, a matéria polêmica e
complexa de ¿Transparência e Prevenção à Corrupção¿. Neste sentido, o planejamento normativo é um obstáculo a ser superado na
realização da meta física, a medida que impõem restrições orçamentário/financeiro que dificultam a potencialização dos resultados,
evidenciando o hiato entre o discurso e a realidade. Em termos práticos o GTCC, motivados por fatores restritivos, externo e fora de sua
governabilidade, buscou-se estratégias alternativas visando atingir seus objetivos institucionais através das entregas já mencionadas.

Capacidade de Execução - COFD:
A não realização do orçamento da ação (desde o começo do exercício financeiro), ou seja, seu contingenciamento total e posterior
anulação impediram a potencialização dos resultados pretendidos, conforme descrito no objetivo especifico e na meta física.

Alcance do Objetivo Específico:
A descrição do objetivo especifico dessa ação, equivale ao alcance da política compreendida em seu sentido amplo. No entanto, se a
análise considerar o alcance do ¿objetivo especifico¿ na perspectiva restrita, o GTCC o realizou plenamente. Importante destacar que a
concepção das ações desse programa considerou a perspectiva dialógica entre si, em que pese o alcance ter sido prejudicado
substancialmente pela não realização do mínimo, orçamentariamente necessário. Temos a convicção de que a partir dos subprodutos
entregues nesta e em outras ações avançamos muito em relação aos anos anteriores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Melhores condições de infraestrutura, reforço da equipe, maior suporte institucional, compreensão de toda administração pública estadual
do verdadeiro papel do GTCC, maior comprometimento dos Dirigentes dos órgãos e entidades, revisão da legislação que criou o GTCC
conferindo-lhe um poder normativo maior, aporte orçamentário e financeiro que viabilize o desenvolvimento de novos produtos.

Ação:

3063-Realização e participação de eventos de educação e conscientização para
prevenção e combate à corrupção

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Promover a educação e conscientização no âmbito da administração estadual e sociedade.
Evento realizado
Percentual
Bianka Borges Sampaio

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
20,00

Análise da Meta Física:
A Unidade conseguiu realizar apenas 20% da meta prevista devido ao contingenciamento total do orçamento previsto. Diante de tais
dificuldades, o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção procurou estratégias alternativas no sentido de viabilizar a entrega dos
subprodutos, tais como: 1. Estreitamento do Programa de trabalho com a Rede de Controle sob a coordenação do TCE. 2. Parceria com o
SEBRAE através do Programa SER EMPRESA. 3. Participações em eventos e fóruns: na Caravana da Transformação (vide ação 3080).
Cumpre enfatizar que fatores de ordem orçamentário, financeiro e administrativa, fora da governabilidade do GTCC, prejudicaram a
potencialização dos resultados da ação, no entanto, graças ao empenho da equipe, a gestão responsável e intensiva sobre as ações deste
gabinete e, a realização e apoio das parcerias permitiram minimizar os efeitos das restrições orçamentárias, financeiras e administrativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

40.545,80

8.580,00

8.580,00

0,00

21,16

100,00

40.545,80

8.580,00

8.580,00

0,00

21,16

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Cumpre destacar que o planejamento materializado no PTA/LOA, objeto de análise do Relatório Anual da Ação Governamental RAG é de
concepção e execução normativa, ou seja, não considera a ingerência de outros atores e muito menos de fatores intangíveis, tais como
resistências advindas dos aspectos culturais e o mosaico de interesses que permeiam o plano, especialmente, a matéria polêmica e
complexa de Transparência e Prevenção à Corrupção. Neste sentido, o planejamento normativo é um obstáculo a ser superado na
realização da meta física, a medida que impõem restrições orçamentário/financeiro que dificultam a potencialização dos resultados,
evidenciando o hiato entre o discurso e a realidade. Em termos práticos o GTCC, motivados por fatores restritivos, externo e fora de sua
governabilidade, buscou estratégias alternativas visando atingir seus objetivos institucionais através das entregas já mencionadas.

Capacidade de Execução - COFD:
A não realização do orçamento da ação, ou seja, seu contingenciamento total e posterior anulação impediram a potencialização dos
resultados, conforme descrito no objetivo especifico e na meta física.

Alcance do Objetivo Específico:
A descrição do objetivo especifico desta ação, equivale ao alcance da política compreendida em seu sentido amplo. No entanto, se a
análise considerar o alcance do objetivo especifico, apenas na perspectiva restrita, o GTCC o realizou plenamente. Importante destacar
que a concepção das ações desse programa considerou a perspectiva dialógica entre si, em que pese o alcance ter sido prejudicado
substancialmente pela não realização do mínimo orçamentário necessário. Temos a convicção de que a partir dos subprodutos entregues
nesta e em outras ações avançamos muito em relação aos anos anteriores (vide ações 3043 e 3060).

Outros aspectos relevantes:
Cumpre enfatizar que fora do Estado de Mato Grosso o GTCC tem o reconhecimento de diversas entidades respeitáveis, tais como:
Transparência Internacional, CGU, Ministério da Transparência, Revistas Técnicas etc. Não raro são os convites de visitas técnicas ao
nosso Estado a fim de conhecer o modelo do Governo do Estado. Destacamos também que o GTCC encaminhou diversas denúncias e
respostas a pedidos de esclarecimentos a CGE, DEFAZ e ao Ministério Público. Outro aspecto relevante que merece ser destacado é que
o GTCC, por sua credibilidade, recebe denúncias oriundas de diversos órgãos da esfera federal e municipal que por estar fora de sua
competência são encaminhadas aos órgãos competentes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Melhores condições de infraestrutura, reforço da equipe, maior suporte institucional, compreensão de toda administração pública estadual
do verdadeiro papel do GTCC, maior comprometimento dos Dirigentes dos órgãos e entidades no que tange as informações necessárias
para o Portal de Transparência, revisão do marco legal de criação do GTCC conferindo-lhe um poder normativo maior, aporte orçamentário
e financeiro que possa viabilizar o desenvolvimento de novos produtos para a sociedade.

Ação:

3071-Realização da semana internacional de combate à corrupção

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Realizar o evento anual em comemoração ao dia internacional de combate à corrupção
Evento realizado
Unidade
Carlos Corrêa Ribeiro Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

1,00

631

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
O Brasil é o 79º colocado no ranking sobre a percepção de corrupção no mundo, segundo estudo divulgado pela Organização
Transparência Internacional em Janeiro de 2.017. A divulgação deste resultado provocou a efervescência da discussão em torno do
problema. Tais debates evidenciaram a importância do trabalho independente de organismos responsáveis pela aplicação da lei, da
modernização e celeridade da legislação, de maior rigor nas punições, da participação e controle social e, sobretudo, da necessidade de
ações propositivas, ajustes coletivos e individuais de comportamentos. Neste sentido, capacitações e participações em eventos que
fomentam a intolerância a cultura de corrupção além de estar alinhado com a essência da existência deste Gabinete são estratégias
eficazes na implantação de uma cultura íntegra e saudável para os negócios públicos. Comungando com essas correntes de pensamentos
o GTCC na semana em que se comemorou o ¿Dia Internacional de Combate à Corrupção¿ realizou 02 eventos, a saber: 1. O V Encontro
de Ética Pública. 2. Comemoração do Dia Internacional de Combate à Corrupção. Em função do contingenciamento dos recursos
orçamentário e financeiro o evento precisou ter seu escopo reduzido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105.000,00

25.000,00

14.000,00

0,00

13,33

56,00

105.000,00

25.000,00

14.000,00

0,00

13,33

56,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Cumpre registrar que a potencialização positiva dos efeitos desta ação foi limitada pelo contingenciamento e pelo Decreto que limitou a
execução das despesas. Assim, o custo total no valor aproximado de R$ 90 mil desta ação precisou ser compartilhado com outra
Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
A Meta Fisica não seria realizada se não fossem adotadas estratégias de parcerias.

Alcance do Objetivo Específico:
Importante destacar que o objetivo especifico da ação foi realizado e seus efeitos foram potencializados pelos convidados parceiros
(CONSEP, MPE, TRE, CONSEP MG, TJ).

Outros aspectos relevantes:
Considerando a perspectiva dialógica do Programa 355, destacamos que a realização, anual, do objetivo especifico e da meta física desta
ação potencializará os demais produtos entregues visando a gerar uma perspectiva de crescimento social equilibrada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Reforço da equipe, maior suporte institucional, compreensão de toda administração pública estadual do verdadeiro papel do GTCC, maior
aporte orçamentário e financeiro que viabilize o desenvolvimento de novos produtos.

Ação:

3078-Realização de eventos para a promoção da ética

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Promover e difundir a ética
Evento realizado
Unidade
Jefferson Maciel Batista

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

1,00

632

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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Análise da Meta Física:
Mesmo com a anulação total dos recursos previsto para esta ação o GTCC procurou alternativas no sentido de viabilizar a entrega dos
produtos, especialmente, através da realização de parcerias. Mesmo diante desse contexto, para fins de análise formal do plano,
conseguimos realizar 100% das entregas previstas: 1. Seminário de Ética Pública Realizado nos dias 14 e 15 de Setembro do corrente
ano, o Seminário contou com a presença de palestrantes renomados como o Prof. Leandro Karnal, Marco Simioni, Conselheiro Moisés
Maciel, dentre outros. O evento foi sucesso de público e críticas e foi realizado em parceria com a SETAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

9.885,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.885,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Cumpre destacar que o planejamento materializado no PTA/LOA, objeto de análise do Relatório Anual da Ação Governamental RAG é de
concepção e execução normativa, ou seja, não considera a ingerência de outros atores e muito menos de fatores intangíveis, tais como
resistências advindas dos aspectos culturais e o mosaico de interesses que permeiam o plano, especialmente, a matéria polêmica e
complexa de Transparência e Prevenção à Corrupção e o Código de Ética. Neste sentido, o planejamento normativo é um obstáculo a
ser superado na realização da meta física, à medida que impõem restrições orçamentário/financeiro que dificultam a potencialização dos
resultados, evidenciando o hiato entre o discurso e a realidade. Em termos práticos o GTCC, motivados por fatores restritivos, externo e
fora de sua governabilidade, buscou estratégias alternativas visando atingir seus objetivos institucionais.

Capacidade de Execução - COFD:
Em que pese às restrições orçamentárias/financeira, a meta física foi plenamente realizada, no entanto seus efeitos, em virtude das
restrições, fora da governabilidade deste Gabinete, não foram potencializados em sua plenitude.

Alcance do Objetivo Específico:
A descrição do objetivo especifico desta ação, equivale ao alcance da política compreendida em seu sentido amplo. No entanto, se a
análise considerar o alcance do ¿objetivo especifico¿ na perspectiva restrita, o GTCC o realizou plenamente. Importante destacar que a
concepção das ações desse programa considerou a perspectiva dialógica entre si, em que pese o alcance ter sido prejudicado
substancialmente pela não realização do mínimo orçamentariamente necessário. Temos a convicção de que a partir dos subprodutos
entregues nesta e em outras ações avançamos muito em relação aos anos anteriores.

Outros aspectos relevantes:
Considerando a perspectiva dialógica do Programa 355, destacamos que a realização do objetivo especifico e da meta física desta ação
potencializará os demais produtos entregues, pavimentando o terreno para a prática da política de prevenção à corrupção e a
aplicabilidade do Código de Conduta na Administração Pública.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Melhores condições de infraestrutura, reforço da equipe, maior suporte institucional, compreensão de toda administração pública estadual
do verdadeiro papel do GTCC, maior comprometimento dos Dirigentes dos órgãos e entidades no que tange a alimentação do Portal de
Transparência, revisão da legislação que criou o GTCC conferindo-lhe poder normativo maior, aporte orçamentário e financeiro que
viabilize o desenvolvimento de novos produtos.

Ação:

3079-Realização de pesquisa de percepção da corrupção

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Desenvolver um indicador de percepção de corrupção
Pesquisa realizada
Unidade
Jefferson Maciel Batista

META FÍSICA

633

Estado de Mato Grosso
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível realizar esta ação devido ao contingenciamento total do orçamento previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

61.365,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.365,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foi possível realizar esta ação devido ao contingenciamento total do orçamento previsto. Os recursos desta ação foram anulados e/ou
remanejados para atender outra UO (folha ou VI).

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos desta ação foram anulados e/ou remanejados para atender outra UO (folha ou VI).

Alcance do Objetivo Específico:
Nenhum objetivo foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos considerar a redução nas metas previstas para os próximos exercícios, caso persistam as condições que resultaram na
anulação dos recursos neste exercício.

Ação:

3080-Ampliação da Participação e Controle Social

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Fortalecer os canais de participação e controle social no âmbito da administração estadual
Canal estruturado
Percentual
Jefferson Maciel Batista

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

634

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
100,00

100,00

60,00

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
A Unidade conseguiu realizar apenas 60% da meta prevista devido ao contingenciamento total do orçamento previsto.
Mesmo com a anulação total dos recursos previsto para esta ação o GTCC realizou parcerias com outros órgãos e em 2017 conseguiu
capacitar 5.900 pessoas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

84.631,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.631,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar da anulação total dos recursos destinados para esta ação o GTCC implementou o PROJETO JOVEM MULTIPLICADOR: A NOVA
GERAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL cujo o é construir um processo cultural de formação de consciência e de responsabilidade dos jovens
por meio do estímulo à ética, à moralidade e à honestidade, visando instigar os alunos a analisar e debater os diferentes aspectos da
corrupção, desenvolvendo raciocínios que vão além dos escolares. Número de alunos atingidos: 2.020 e este mesmo projeto foi executado
na Caravana da Transformação e o número de alunos atingidos foram 3.880.

Capacidade de Execução - COFD:
A Unidade precisou rever o planejamento devido a anulação dos recursos. Realizou parcerias com outros órgãos e mesmo sem recursos
conseguimos capacitar 5.900 crianças
através do Projeto Jovem Multiplicador: a Nova Geração do Controle Social.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação é construir um processo cultural de formação de consciência e de responsabilidade dos jovens/sociedade por meio do
estímulo à ética, à moralidade e à honestidade, visando instigar os alunos/sociedade a analisar e debater os diferentes aspectos da
corrupção, desenvolvendo raciocínios que vão além dos escolares.
Dessa forma, a ação pretende contribuir com a prevenção da ocorrência de novos atos de corrupção por meio da educação das gerações
futuras, estimulando, ainda, a curiosidade na busca de informações dos investimentos e recursos do dinheiro público, bem como alertar
sobre a importância da diuturna participação da sociedade por meio do encaminhamento de denúncias, visando à efetiva punição de
corruptos e corruptores.

Outros aspectos relevantes:
Projeto ¿Jovem Multiplicador: A Nova Geração do Controle Social¿*, desenvolvido pelo GTCC, recebeu o selo ¿Pró Integro 2018" e foi
destaque no Programa Nacional de Prevenção Primária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos considerar a redução nas metas previstas para os próximos exercícios, caso persistam as condições que resultaram na
anulação dos recursos neste exercício.

Ação:

3081-Implementação da lei de acesso à informação - LAI

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Assegurar a gestão da transparência
Lei de acesso à informação implementada
Percentual
Jefferson Maciel Batista

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

635

70,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
A realização da meta física desta ação em sua plenitude ficou prejudicada devido a 100% de restrição orçamentária e financeira durante o
exercício de 2017 (contingenciamento e anulação). Diante de tais dificuldades, o GTCC procurou estratégias alternativas no sentido de
viabilizar a entrega dos subprodutos.
Durante o exercício 2017 a Unidade realizou diversas ações para atender a Lei de acesso a informação:
- Elaboração do decreto que disciplina a gestão da Transparência no âmbito da administração publica estadual;
- Participação junto a Secretaria de Transparência e participação Social da CGU do processo de implementação e difusão Plano de Ação
Nacional para Governo Aberto, na administração estadual;
- Participação junto a SEPLAN-MT, na implementação do projeto DADOS ABERTOS;
- Avaliação da transparência na administração estadual;
- Atualização e inovação do portal transparência;
- Detalhamento dos dados referente às diárias dos servidores públicos, tais como: localidade, motivo, metas previstas, resultados obtidos,
data de liberação, data de partida, data de retorno, prestação de contas, quantidade de diárias e valor.
- Incremento da base informacional dos contratos no sistema coorporativo de aquisições (módulos)-SIAGC.
- Incremento de novos dados: detalhamento por rubrica da remuneração dos servidores ativos e inativos, relação dos conselhos de
políticas públicas, Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial ¿ PRODEIC, contratos, dados abertos e transferência entre estado
e municípios.
- Criação, em conjunto com a Rede de Controle, da nova metodologia de avaliação do Portal Transparência do Estado e dos 141
municípios do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

65.097,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.097,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos desta ação foram anulados e/ou remanejados para atender outra UO (folha ou VI).

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos desta ação foram anulados e/ou remanejados para atender outra UO (folha ou VI).

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da anulação dos recursos previstos para esta ação a Unidade conseguiu assegurar a gestão da transparência realizando diversas
parcerias com outros órgãos para implementação e manutenção da LAI. Em 2017, a parceria com a SEPLAN, SEGES e MTI o GTCC
conseguiu desenvolver alguns subprodutos para esta ação, tais como:
- Elaboração do decreto que disciplina a gestão da Transparência no âmbito da administração publica estadual;
- Participação junto a Secretaria de Transparência e participação Social da CGU do processo de implementação e difusão Plano de Ação
Nacional para Governo Aberto, na administração estadual;
- Participação junto a SEPLAN-MT, na implementação do projeto DADOS ABERTOS;
- Avaliação da transparência na administração estadual;
- Atualização e inovação do portal transparência
- Detalhamento dos dados referente às diárias dos servidores públicos, tais como: localidade, motivo, metas previstas, resultados obtidos,
data de liberação, data de partida, data de retorno, prestação de contas, quantidade de diárias e valor.
- Incremento da base informacional dos contratos no sistema corporativo de aquisições (módulos)-SIAGC.
- Incremento de novos dados: detalhamento por rubrica da remuneração dos servidores ativos e inativos, relação dos conselhos de
políticas públicas, Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial ¿ PRODEIC, contratos, dados abertos e transferência entre estado
e municípios.
- Criação, em conjunto com a Rede de Controle, da nova metodologia de avaliação do Portal Transparência do Estado e dos 141
municípios do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Melhores condições de infraestrutura, reforço da equipe, maior suporte institucional, compreensão de toda administração pública estadual
do verdadeiro papel do GTCC, maior comprometimento dos Dirigentes dos órgãos e entidades, revisão da legislação que criou o GTCC
conferindo-lhe um poder normativo maior, aporte orçamentário e financeiro que viabilize o desenvolvimento de novos produtos.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
001-Promover com rigor o enfrentamento à corrupção.
360-Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção
Gestão de Políticas Públicas
Existência de desvios de recursos públicos e de conduta de agentes públicos e pessoas privadas no Poder
Executivo Estadual
Fortalecer as ações de controle interno voltadas à prevenção e combate à corrupção
Servidores públicos, fornecedores, órgãos e entidades públicas e privadas e a sociedade
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
José Alves Pereira Filho

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

20,00

50,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Percentual de penalidades com aplicação efetiva
Fonte: SEAP/Corregedoria Geral

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador não foi apurado devido às dificuldades operacionais para seu levantamento.

Execução:
Não foram programados recursos orçamentários e financeiros para realização das ações vinculadas ao programa.

Resultados:
Em 2017 foi sedimentado o sistema de correição do Poder Executivo, ficando constituído com 10 Unidades Setoriais de Correição, 16
Comissões Permanentes de Processos Administrativos, com 110 e 69 servidores lotados, respectivamente, e os órgãos menores com
Comissões Provisórias para exercer a função correicional em todos os órgãos e entidades. As estruturas obedecem ao que preceitua a Lei
Complementar n° 550/2014. Ainda é importante ressaltar que a implantação da gratificação impulsionou a sedimentação do sistema, que
reteve e estimulou servidores a atuarem na função de correição.
Neste exercício, a Corregedoria Geral produziu 456 atos de correição, onde foram realizados 187 pareceres de admissibilidade,
instaurados 99 procedimentos, 125 encaminhados para diligências, 06 para serem formalizados Termos de Ajuste de Conduta e 39
arquivados. Dos instaurados, 74 foram concluídos. Destes, foram incluídas 19 empresas no cadastro de empresas inidôneas e suspensas
e 55 processos administrativos disciplinar contra servidores finalizados, tendo como resultado: 5 absolvição, 12 arquivados, 2 repreensão,
3 suspensão, 12 demissões, 2 destituição, 1 exoneração de ofício, 15 anulados e 3 pareceres de legalidade. Também foram realizadas
capacitações a 146 servidores de 26 órgãos sobre teoria e prática sobre processos administrativos, bem como realizada, nos dias 18 e
19/10/2017, a Conferência de Controle Disciplinar: por um Estado Íntegro e Eficiente, tudo isso, objetivando melhorar o desempenho no
julgamento dos procedimentos administrativos.
No período, foi intensificada a responsabilização de pessoa jurídica, após a regulamentação da Lei n° 12.846/2013, impulsionando os
devidos processamentos de pessoas jurídicas que supostamente cometam atos de corrupção ou que deixam de atender as exigências
contratuais, resultando na aplicação de R$ 679.436,36 em multas e ressarcimento ao erário público de R$ 333.000.000,00 proveniente de
ação articulada com o Ministério Público Estadual. E ainda estão em andamento cerca de 81 processos administrativos e processos de
responsabilização de pessoa jurídica, envolvendo cerca de 121 pessoas jurídicas processadas. E já constam registradas no Cadastro de
Empresas Inidôneas ou Suspensas cerca de 148 pessoas condenadas por meio de processos administrativos ou processos judiciais e que
se encontram impedidas de contratar com a Administração Pública.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3195-Ampliação da parceria com outros Poderes e entidades para o combate à
corrupção

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

360-Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Aumentar a eficiência no combate à corrupção
Parceria formalizada
Unidade
Cristiane Laura de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

3,00

Meta Física Ação Realizada

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foram realizadas parcerias:
1. Rede de Controle, na qual a Controladoria Geral do Estado é membro atuante.
2. Ministério Público Estadual: acordos de leniência, restituição de recursos ao erário (fruto de atos de corrupção).
3. Poder Judiciário: compartilhamento de provas em processos administrativos disciplinares e de responsabilização de pessoa jurídica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não havia recursos orçamentários e financeiros exclusivos para a atividade.

Capacidade de Execução - COFD:
Não havia recursos orçamentários e financeiros exclusivos para a atividade.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo foi alcançado com sucesso, pois permite que a instrução dos processos administrativos disciplinares e de responsabilização de
pessoa jurídica sejam devidamente instruídos e perseguida a verdade real dos fatos. Ainda, ações coordenada com outros órgãos de
controle, permitindo ações preventivas à ocorrência da Corrupção e, por fim, a cooperação com o Ministério Público Estadual permite que
seja interrompida a ação de corrupção, reparado o dano e punidos os responsáveis.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3197-Implantação de mecanismo para o acompanhamento da evolução patrimonial
dos agentes públicos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

360-Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Detectar indícios de enriquecimento ilícito.
Sistema elaborado
Unidade
Cristiane Laura de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta não foi cumprida. Registre-se que a atribuição foi redesignada para a Secretaria Adjunta de Ouvidoria e Inteligência, por meio de
Decreto que alterou o regimento interno do órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não havia recursos orçamentários e financeiros exclusivos para a atividade. Registre-se que a atribuição foi redesignada para a Secretaria
Adjunta de Ouvidoria e Inteligência, por meio de Decreto que alterou o regimento interno do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:
Não havia recursos orçamentários e financeiros exclusivos para a atividade. Registre-se que a atribuição foi redesignada para a Secretaria
Adjunta de Ouvidoria e Inteligência, por meio de Decreto que alterou o regimento interno do órgão.

Alcance do Objetivo Específico:
Registre-se que a atribuição foi redesignada para a Secretaria Adjunta de Ouvidoria e Inteligência, por meio de Decreto que alterou o
regimento interno do órgão. A meta não foi cumprida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3199-Intensificação da apuração dos desvios de conduta de servidores e
fornecedores

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

360-Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
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Apurar com rapidez e eficiência os indícios de desvios de conduta de servidores e fornecedores e aplicar as
penalidades cabíveis.
Produto:
Processo instaurado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Cristiane Laura de Souza
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

91,00
Total:

91,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

91,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

455,00

455,00

Análise da Meta Física:
A meta foi superada em razão dos seguintes motivos:
a) consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo;
b) implantação da gratificação;
c) regulamentação da Lei federal n° 12.846/2013;
d) fortalecimento nos controles das contratações e execuções contratuais;
e) investimento na estrutura da Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral, com lotação de mais Auditores do Estado, realização de
capacitações, elaboração e execução de planejamento estratégico, estabelecimento de fluxos, padronização de procedimentos, dentre
outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não havia recursos orçamentários e financeiros exclusivos para a atividade.

Capacidade de Execução - COFD:
Não havia recursos orçamentários e financeiros exclusivos para a atividade.

Alcance do Objetivo Específico:
No exercício de 2017 verificou-se a intensificação das instaurações, que ultrapassou a meta prevista, ms também se verificou o
aperfeiçoamento do Sistema de Correição, a tal ponto que 19 processos de responsabilização de pessoa jurídica foram instaurados no
período e aproximadamente 55 processos administrativos disciplinares foram julgados no período.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
001-Promover com rigor o enfrentamento à corrupção.
374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
Finalístico
Face as inúmeras denúncias que aportam ao Ministério Público noticiando o descumprimento dos princípios
constitucionais e uso indevido de verbas públicas.
Defender a probidade administrativa e o patrimônio público
Sociedade mato-grossense
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

INDICADORES
Descrição
Índice de Interatividade Social em Procedimentos
Investigatórios

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

35,20

37,00

9,90

31/12/2017

Anual

Percentual

6,25

25,00

22,90

31/12/2017

Anual

Unidade

6,25

25,00

11,70

31/12/2017

Fonte: MPE/MT
Índice de resolutividade de inquéritos civis e procedimentos
preparatórios
Fonte: PGJ/MPMT
Número de medidas extrajudiciais e judiciais
Fonte: PGJ/MPMT

Análise de Indicadores do Programa:
De início, cumpre relatar que o índice inicial indicado no PPA de 35,80%, para Índice de Interatividade Social em Procedimentos
Investigatórios previsto para 2017 encontra-se equivocado, isso se deve ao fato de que após a aprovação do Planejamento Estratégico em
vigor, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso criou e está utilizando o aplicativo denominado Sistema de Análise Estratégica ¿
SAE, também chamado de Business Intelligence, ferramenta gerencial que possibilita a avaliação da atuação ministerial, que gera
automaticamente os indicadores metaindividuais, dentre os quais os indicadores do programa em comento, utilizando dados extraídos do
SIMP e outros sistemas para obtenção dos indicadores.
Desse modo, a divergência entre o percentual apurado e o previsto para 2017 nos indicadores do Programa não se deu em decorrência de
ausência de ações ministeriais, mas sim em virtude da mudança de sistema utilizado, que, consequentemente, alterou a forma de coleta
de dados no sistema atual para obtenção dos indicadores.
Em decorrência da mudança de sistema para obter os indicadores do Programa, para os próximos anos, haverá uma adequação do órgão
ministerial no acompanhamento desses indicadores e, em momento oportuno, será realizado eventual ajuste nos indicadores previstos no
Planejamento Estratégico 2016/2023.
No que tange, ao número de Medidas judiciais e extrajudiciais, verifica-se o cumprimento da meta elencada para o exercício.
Já o indicador do índice resolutividade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios demonstra o fiel cumprimento da meta
estabelecida para o exercício de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

150.000,00

48.669,00

0,00

32,45

32,45

150.000,00

150.000,00

48.669,00

0,00

32,45

32,45

Execução:
Analisando a dotação orçamentária prevista para 2017, observa-se a não utilização do total previsto na LOA, contudo, isso não foi
empecilho para a realização do planejado no programa.
O curso de atualização promovida pela Procuradoria de Justiça Especializada, Workshop - Práticas Investigativas - Apuração Improbidade Administrativa, realizado nos dias 11 e 12 de maio (turma 01) e 29 e 30 de junho de 2017 (Turma 02), foi realizado pelo
membro desta instituição (Dr. Marcos Brant Gambier Costa) que ministrou o curso sem qualquer custo, o que sobremaneira diminuiu o
gasto de realização do evento, ficando restrito a basicamente diárias aos membros e servidores e materiais de apoio do curso.
Dessa forma, constata-se que a não utilização da integralidade dos valores não reflete na atuação dos órgãos de execução do Ministério
Público, já que os recursos foram devidamente liberados em fluxo compatível com a programação, sem atrasos nem contingências.
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Resultados:
As ações executadas neste programa permitiu melhorar a eficácia das ações ministeriais, principalmente na seara extraprocessual, onde o
objetivo primário é preservar o patrimônio público de possíveis atos ímprobos praticados pelos gestores públicos.
Assim, a realização de cursos como o realizado no ano de 2017 visa prioritariamente o aperfeiçoamento humano, tanto dos Promotores de
Justiça como dos servidores da instituição, através dos cursos de capacitação na área especializada de defesa do patrimônio público e da
probidade administrativa, ministrados por especialistas na área. Esse aperfeiçoamento vem proporcionando uma significativa atuação
extrajudicial, resultando em uma fiscalização mais eficiente do patrimônio público e na responsabilização daqueles que não geriram com
acuidade necessária a res publica.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3332-Transparência na administração pública

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Exigir do ente público a aplicação da lei de transparência e acesso à informação.
Medida ministerial adotada
Percentual
Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

12,50

Meta Física Ação Realizada

12,50

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

160,00

160,00

Análise da Meta Física:
Para o cumprimento da meta de 12,50% estabelecida para o ano de 2017 focou-se na fiscalização da aplicação da lei de transparência e
de acesso à informação, tendo a meta inicialmente estabelecida sido superada, obtendo um resultado no decorrer do ano de 16,25%, sem
qualquer contratempo externo e/ou interno.
Os membros do Ministério Público para o cumprimento da meta estabelecida no planejamento provocaram os órgãos públicos cobrando o
cumprimento da lei de acesso à informação e de transparência, como por exemplo: instauração de procedimentos preparatórios, inquéritos
civis, Notificação Recomendatórias, Termos de Ajustamento de Conduta, dentre outros.
Por fim, não houve necessidade de utilização de outros recursos (humanos, material, serviço) não previstos para realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento previsto foi alcançado no decorrer do ano, não houve problemas em contemplar as medidas extrajudiciais e judicias
implementadas pelos membros do Ministério Público.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho na execução financeira foi realizado dentro dos prazos estabelecidos, todavia justifica-se a não utilização do valor total
inicialmente previsto em virtude das ações iniciais planejadas que envolviam o levantamento dos órgãos públicos que encontravam-se em
desconformidade com a lei de transparência e de acesso à informação, além da notificação daqueles em situação irregular, e o ingresso
de ações judicias pleiteando o cumprimento da lei, atividades essas não geraram custos aos cofres públicos do Ministério Público, mas
que cumpriram com eficiência o objetivo traçado inicialmente.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar de todo recurso financeiro disponível não ter sido utilizado, a meta inicialmente estabelecida foi alcançada com as atividades
exercidas internamente pelos membros do Ministério Público.

Outros aspectos relevantes:
Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3333-Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação, visando o controle da aplicação das verbas
Objetivo Específico:
destinadas à infraestrutura das escolas.
Produto:
Medida ministerial adotada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
No ano de 2017 foi proposto elevar a interatividade social nos procedimentos investigatórios em 25% , de modo a fiscalizar a aplicação
correta dos recursos destinados à educação, visando o controle da aplicação das verbas destinadas à infraestrutura das escolas estaduais
e municipais. No decorrer do ano, diversas ações foram promovidas pelos Promotores de Justiça visando cobrar das autoridades
constituídas a correta aplicação do dinheiro público destinado à infraestrutura das escolas.
O curso de atualização promovido pela Procuradoria de Justiça Especializada teve como objetivo demonstrar de forma prática, o modus
operanti dos administradores públicos em desviar o dinheiro destinado à educação, principalmente o dinheiro destinado á construção e
reforma de escolas e creches públicas, além de apresentar novas técnicas mais eficientes para elucidar os desvios de dinheiro público.
Em suma, o planejamento inicial foi cumprido com êxito, tendo superado a meta estabelecida para o ano de 2017, sendo que os produtos
entregues foram suficientes, necessários e adequados para atingir o objetivo da ação. Não houve necessidade de utilização de outros
recursos (humanos, material, serviço) não previstos para realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

60.000,00

60.000,00

18.169,00

0,00

30,28

30,28

60.000,00

60.000,00

18.169,00

0,00

30,28

30,28

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Ministério Público atingiu de forma satisfatória o objetivo proposto, visto que instaurou procedimentos investigatórios e ingressou com
respectivas ações civis públicas cobrando dos entes públicos e seus responsáveis legais a correta destinação do dinheiro reservado à
educação, sem contudo utilizar o total da dotação orçamentária destinada para tal fim.

Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade de execução restou altamente deficiente, apesar da meta ter sido superada sem a utilização da totalidade dos créditos
disponíveis, isso se deve a capacidade de executar o que foi planejado com os recursos disponibilizados, tais como: Ofícios Requisitórios,
Notificação Recomendatórias, Reuniões, ou seja, ações extrajudiciais que geram baixo custo à instituição, aplicando de forma criteriosa e
responsável o orçamento implementando medidas de fiscalização de verba destinada à educação, mostrando assim, eficiência na
execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos da ação foram alcançados na totalidade, visto que a fiscalização efetiva do Ministério Público obrigou os governantes a terem
mais cuidado e zelo pelo dinheiro público destinado à educação, principalmente os recurso oriundos do Governo Federal e Estadual,
através de convênios, sendo estes os mais desviados por agentes ímprobos.
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Outros aspectos relevantes:
Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4313-Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

374-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
2017
Atividade
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Elevar o índice de resolutividade nos procedimentos extrajudiciais.
Procedimento concluído
Percentual
Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

12,50

Meta Física Ação Realizada

12,50

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta inicial fixada anual era elevar em 12,50% a eficiência das ações ministeriais realizadas extrajudicialmente e judicialmente, motivo
que levou a implementar ações no decorrer do ano visando qualificar os membros e servidores do Ministério Público para prestar um
serviço de eficiência e excelência aos jurisdicionados, como por exemplo, curso de capacitação proporcionado por essa Procuradoria de
Justiça Especializada, fatores esses que elevaram os índices de resolução dos procedimentos extrajudiciais (tais como: procedimento
preparatório, inquérito civil, dentre outros), bem como, o ingresso de ações judiciais buscando proteger e preservar o Erário.
Dentre elas podemos cita-se que no ano de 2017, houve 64 (sessenta e quatro) Termos de Ajustamento de Conduta
firmados/homologados, sendo que 35 (trinta e cinco) foram cumpridos, perfazendo um percentual de 54,69%
Em relação a atuação judicial na primeira instância, somente em 2017 foram propostas 514 (quinhentos e catorze) ações civis públicas,
sendo 51 (cinquenta e um) somente na Capital, com o objetivo de salvaguardar o patrimônio público dos gestores públicos que infringiram
à lei. Houve ainda julgamento de 227 (duzentos e vinte e sete) ações civis públicas, sendo 119 (cento e dezenove) ACP favoráveis, 34
(trinta e quatro) ACP desfavoráveis, 36 (trinta e seis) ACP parcialmente favoráveis e 35 (trinta e cinco) ACP extintas.
Não há dúvida que os dados acima comprovam que os resultados planejados foram, em tese, alcançados pelo órgão, com um aumento
significativo na eficiência das ações ministeriais nas áreas judiciais e extrajudiciais.
E bem verdade, com base nas informações da meta física não se conseguiu executar a meta física definida para respectiva ação,
porquanto o planejamento visava aumentar os índices de resolutividades dos procedimentos investigatórios instaurados até 2013. Todavia,
a ferramenta que possibilitaria analisar a eficiência da ação não permitiu delimitar os procedimentos instaurados até 2013, sendo
impossível apresentar resultados reais e confiáveis ao planejamento e ao objetivo buscado, fatores esses que deverão ser alterados em
momento oportuno.
Em suma, resta claro que a meta física não foi dimensionada, por problemas internos, mais precisamente na coleta de dados de
informática. Não obstante isso, verifica-se um aumento significativo na resolutividade como um todo, sendo desnecessária de utilização de
outros recursos não previstos para realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

60.000,00

60.000,00

30.500,00

0,00

50,83

50,83

60.000,00

60.000,00

30.500,00

0,00

50,83

50,83

Capacidade de Planejamento - PPD:
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A meta inicial fixada anual era elevar em 12,50% a eficiência das ações ministeriais realizadas extrajudicialmente e judicialmente, motivo
que levou a implementar ações no decorrer do ano visando qualificar os membros e servidores do Ministério Público para prestar um
serviço de eficiência e excelência aos jurisdicionados, como por exemplo, curso de capacitação proporcionado por essa Procuradoria de
Justiça Especializada, fatores esses que elevaram os índices de resolução dos procedimentos extrajudiciais (tais como: procedimento
preparatório, inquérito civil, dentre outros), bem como, o ingresso de ações judiciais buscando proteger e preservar o Erário.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos foram devidamente liberados em fluxo compatível com a programação, sem atrasos e contingências.
As ações realizadas nesse exercício foram compatíveis com as dotações autorizadas na LOA, não havendo casos de contingenciamento
ou anulações. As medidas/tarefas foram adequadas, inclusive economicamente, para o fim proposto, sendo ainda desnecessária a
utilização total dos valores disponibilizados.
Ao final cumpre dizer que, houve eficiência na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Observa-se que Procuradoria de Justiça Especializada utilizou mais da metade do montante dispendido para execução da ação, o que
demonstra um elevado índice de procedimentos solucionados, tanto extrajudicialmente como judicialmente, o que diretamente influencia
uma melhor prestação de serviços públicos dispostos a toda sociedade, não obstante a impossibilidade de demonstrar efetivamente os
resultados concretos executados.

Outros aspectos relevantes:
Nada a observar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
002-Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão
362-Governo Transparente, Sociedade Participativa
Gestão de Políticas Públicas
Baixo nível de transparência das informações e de acessibilidade do cidadão ao Governo.
Aumentar a transparência e a acessibilidade do cidadão ao Governo
Sociedade, entidades privadas sem fins lucrativos, órgãos e entidades públicas
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
José Alves Pereira Filho

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

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

86,00

90,00

85,00

12/12/2017

Anual

Percentual

10,00

25,00

24,47

12/12/2017

Anual

Percentual

86,00

90,00

63,00

12/12/2017

Fonte: Ouvidoria Geral do Estado
Taxa de crescimento dos registros de participações do
cidadão no fale cidadão
Fonte: Ouvidoria Geral do Estado
Percentual de informações passivas atendidas em até 20
dias corridos
Fonte: CGE

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores apresentaram os seguintes resultados: O indicador no tocante à ampliação do Controle Social é medido conforme
quantidade de registros acumulados nos anos de referência do PPA, administrados pela Ouvidoria Geral do Estado no sistema Fale
Cidadão onde são registradas as demandas das naturezas de registro DENUNCIA, RECLAMAÇÃO, SUGESTÃO, ELOGIO E
SOLICITAÇÃO, recebidos diretamente através dos canais virtuais, e também através de outros meios de contato, como telefone, cartas e
atendimento presencial. O indicador atingiu 24,47% (vinte e quatro vírgula quarenta e sete por cento), praticamente a totalidade da meta
final do PPA.
O indicador de tempo de resposta de Informações Passivas, considerando a Lei 12.527/2011(Lei de Acesso à Informação), é definido pelo
percentual de pedidos de informação respondidos no prazo legal, de 20 dias corridos. Em 2017 apuramos um índice de 63% (sessenta e
três por cento) de mensagens respondidas no prazo, não atendendo a meta estabelecida no PPA.
Em relação ao percentual do Tempo de Resposta às demandas da ouvidoria, considerando o tempo de Resposta definido pela política de
Ouvidoria do Poder Executivo e nas leis correlatas, o tempo de resposta está definido em percentual, representando a quantidade de
registros da ouvidoria respondidos no prazo mínimo legal, de 15 dias, chegando ao índice de 85% (oitenta e cinco por cento) de demandas
atendidas, dois pontos percentuais abaixo da meta estabelecida no PPA.

Execução:
Não foram programados recursos orçamentários e financeiros para realização das ações vinculadas ao programa.

Resultados:
A atividade de ouvidoria no Poder Executivo Estadual, cujo órgão central é a Controladoria Geral do Estado, tem como objetivo a
promoção do diálogo entre o Estado e a Sociedade, orientando o acesso aos serviços e as informações públicas. Nesse sentido, foi
registrado no sistema Fale Cidadão 19.726 manifestações dos cidadãos, sendo que 85% delas foram respondidas dentro do prazo legal
(30 dias), bem como registrado no Serviço de Informação ao Cidadão (E-SIC) 370 pedidos de informação, cujo índice de respostas atingiu
63%, no prazo de até 30 dias. Nesse percurso, visando melhorar esse diálogo com o cidadão, foram capacitados 40 servidores, de 19
órgãos, na Gestão e Prática em Ouvidoria e Práticas de Atendimento ao Cidadão.
Neste exercício, como forma de ampliação da transparência e fortalecimento do controle social, foi lançada a plataforma de informações
Mira Cidadão, cujo objetivo é disponibilizar informações de fácil compreensão, em tempo real, na web (WWW.miracidadao.mt.gov.br),
sobre gastos públicos, a fim de fomentar a fiscalização das despesas públicas. Nessa ferramenta, o cidadão pode fazer análises
comparativas das despesas por ano, mês, secretaria, ação estratégica, fornecedores e destinação dos recursos.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3216-Modernização da Rede de Ouvidoria

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

362-Governo Transparente, Sociedade Participativa
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Implantar melhorias com base nos registros de ouvidoria em serviços públicos do Governo.
Produto de ouvidoria modernizado
Unidade
Leliane Ferreira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Rede de Ouvidoria do Estado de Mato Grosso criada a partir da Lei Complementar nº 162/2004 possui como principal objetivo promover
um diálogo entre o Estado e a Sociedade ouvindo o cidadão principalmente em relação ao funcionamento dos serviços públicos.
Como principal item de modernização citamos o funcionamento das ouvidorias setoriais com base em uma instrução normativa que visa
promover a padronização dos fluxos, definir responsabilidades e garantir o tratamento efetivo das demandas do cidadão por meio de
respostas tempestivas e efetivas as manifestações registradas.
Também registra-se a elaboração de produtos específicos que nortearam a atuação das ouvidorias e dos órgãos do Poder Executivo na
promoção do acesso à informação e aperfeiçoamento do serviço público, com base em relatórios demonstrando os níveis de insatisfação
do cidadão em relação aos serviços postos à disposição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para execução da ação não foi necessária programação de recursos orçamentário e financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:
Para execução da ação não foi necessária programação de recursos orçamentário e financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação é proporcionar aos gestores de órgãos públicos, por meio de relatórios e estatísticas de ouvidoria, direcionar os
esforços no aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados. O resultado efetivo da ação dependerá da disponibilidade e adesão das
pessoas envolvidas no saneamento das condições negativas apontadas em relatórios, bem como, disponibilidade financeira e de pessoal
para implantação de ações com o fim de efetivar a melhoria da prestação de serviço.

Outros aspectos relevantes:
...

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
...
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Ação:

3217-Ampliação da disponibilização de informações à sociedade

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

362-Governo Transparente, Sociedade Participativa
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Promover o aumento da disponibilização de informações da LAI à sociedade pelos Órgãos do Poder
Objetivo Específico:
Executivo
Produto:
Informação disponibilizada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Leliane Ferreira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

65,00
Total:

65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

65,00

Meta Física Ação Realizada

65,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

65,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação definida pela Controladoria Geral do Estado era determinada apenas pela apuração e indicação da necessidade de se
disponibilizar informações públicas por meio de fácil acesso seja pelo Portal Transparência, seja por qualquer meio público.
Considerando a aplicabilidade de ferramentas já utilizadas pela Controladoria Geral do Estado, seja no aspecto de responsabilidade sobre
a Transparência Passiva seja pelo acesso à dados de execução orçamentária e financeira, bem como, de gestão de pessoas, promoveuse a disponibilidade dos dados em tempo real a partir da aplicação "Mira Cidadão".
Com base nessa aplicação passou-se a atender mais de 35% (trinta e cinco por cento) do conteúdo de pedidos de informação requeridos
pela sociedade, conforme dados dos pedidos de acesso por meio de Lei de Acesso à Informação.
Em relação direta aos tipos de informação, que somou 25 classificação de dados, o "Mira Cidadão" atendeu 40% das demandas
registradas.
Além dessa grande evolução na promoção da transparência, a Controladoria Geral do Estado promove junto aos órgãos e entidades o
fomento à transparência pública, o que gerou ampliação de informações junto ao Portal Transparência de itens de maior interesse, como:
contratos, convênios e obras públicas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para execução da ação não foi necessária programação de recursos orçamentário e financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:
Para execução da ação não foi necessária programação de recursos orçamentário e financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:
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%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00
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A função da Controladoria Geral do Estado está atrelada principalmente a promoção da transparência dos atos públicos em geral que
envolvam principalmente utilização de recursos, sejam financeiros ou materiais, a partir do interesse do cidadão demonstrado através dos
pedido de acesso registrados no E-SIC.
Nesse sentido os pedidos de informação é consolidado por meio de relatórios publicados dos tipos de informações requeridas e o
resultado dessas solicitações.
Considerando a disponibilidade de dados e a expertise da CGE na análise desses dados compreendeu-se a necessidade de apresentar os
principais itens requeridos pelo cidadão de uma forma clara e em linguagem apropriada que encontra-se efetivado por meio do "Mira
Cidadão", uma aplicação disponível que trata os dados financeiros e orçamentários do estado e apresenta de forma mais clara.
Além da ação direta da Controladoria na disponibilidade de informações, também é função recomendar aos gestores de órgãos públicos e
sistemas de controle a promoção de ações que visam ampliar o acesso irrestrito de dados de interesse públicos, especificamente ligados à
administração de recursos, patrimônio e ações governamentais.

Outros aspectos relevantes:
...

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
...

Ação:

3218-Modernização do sistema Fale Cidadão

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

362-Governo Transparente, Sociedade Participativa
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Facilitar o acesso do cidadão ao Governo
Funcionalidade entregue
Unidade
Leliane Ferreira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O sistema de Ouvidoria é o principal ferramental para execução das atividades da Controladoria Geral do Estado na coordenação da Rede
de Ouvidorias.
Entre as funcionalidades existentes está o trâmite de informações, registro de demandas e respostas que visam promover o efetivo
atendimento das demandas e esclarecimento de dúvidas em relação aos serviços e funcionamento da Administração.
Considerando que entre os principais objetivos é o fornecimento de estatísticas com base nos registros de demandas dos cidadãos que
demonstrem o grau de insatisfação com os serviços públicos o sistema de Ouvidoria deve ser objeto de constantes melhorias afim de
permitir a geração de informações à alta gestão.
Entre as principais melhorias do sistema podemos identificar a definição das novas "tipificações" que permitem a efetiva classificação da
demanda e a execução de ações relacionadas à identificação dos serviços e políticas públicas que são objeto de registros de ouvidoria,
com o objetivo de fomentar seu aperfeiçoamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

0,00

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

0,00

0,00
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Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para execução da ação não foi necessária programação de recursos orçamentário e financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:
Para execução da ação não foi necessária programação de recursos orçamentário e financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:
A promoção do acesso ao cidadão das políticas públicas governamentais é um dos principais objetivos da Ouvidoria que realiza através de
ações que visam identificar riscos e dificultadores relacionados aos serviços públicos postos à disposição.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial nos últimos anos do interesse do cidadão pela Administração Pública, a Ouvidoria
tem como tarefa promover junto aos órgãos públicos mudanças efetivas que visam proporcionar meios cada vez mais simples para
obtenção de serviços.
Para tanto o sistema de ouvidoria utilizados na execução de atividades deve evidenciar de forma mais rápida e constante o
comportamento do cidadão em relação as demandas ali registradas fazendo-se necessária aperfeiçoamento constante de sua tecnologia.
Esse objetivo foi efetivamente alcançado considerando principalmente o nível de detalhes evidenciado entre os anos de 2015 e 2016, que
permitirá o mapeamento dos serviços públicos mais reclamados e sua evolução.

Outros aspectos relevantes:
...

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
...
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
Gestão de Políticas Públicas
Gestão pública deficiente
Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos
fiscalizados.
Governo e Sociedade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gonçalo Domingos de Campos Neto

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

60,00

60,00

83,00

31/12/2017

Anual

Percentual

100,00

100,00

98,01

31/12/2017

Anual

Percentual

73,00

73,00

0,00

31/12/2017

Anual

Percentual

4,54

4,97

6,69

31/12/2017

Anual

Percentual

3,70

3,70

0,00

31/12/2017

Anual

Percentual

73,00

74,00

0,00

31/12/2017

Nível de satisfação da sociedade
Fonte: SECOM
Percentual de pareceres prévios e acórdãos sobre contas
anuais emitidos
Fonte: TCE
Nível de satisfação dos fiscalizados
Fonte: SECOM
Taxa de incentivo ao controle social
Fonte: Ass de Articulação Institucional e Desenv
Percentual de práticas ,experiências e melhorias de gestão
pública
Fonte: ESCOLA DE GOVERNO
Nível de satisfação do jurisdicionado
Fonte: Vetor Pesquisa

Análise de Indicadores do Programa:
A Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do TCE-MT mede o nível de satisfação da sociedade por meio
da avaliação que aplica nos eventos realizados anualmente. Em 2017, a média de satisfação atingiu o percentual de 83%.
A meta de incentivo ao controle social foi superada em 40% devido ao aumento do número de eventos realizados.
Não foram realizadas pesquisas de satisfação e conhecimento da ótica do jurisdicionado e fiscalizado no exercício de 2017.
Os processos foram julgados em quase sua totalidade resultando em 98,01% de processos julgado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

68.048.699,15

68.898.699,15

57.209.038,85

0,00

84,07

83,03

131

8.299.651,26

8.299.651,26

6.658.558,75

0,00

80,23

80,23

201

300.000,00

300.000,00

275.316,50

0,00

91,77

91,77

300

0,00

4.167.786,96

4.160.999,72

0,00

0,00

99,84

76.648.350,41

81.666.137,37

68.303.913,82

0,00

89,11

83,64

Total

Execução:
A execução do Programa 146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos foi compatível com planejamento ajustado, mesmo afetado
pelo não repasse dos recursos financeiros originados do Tesouro do Estado. A administração optou pela prudência na gestão das finanças
da instituição, de forma a garantir que as atividades fossem minimamente afetadas e os compromissos devidamente honrados.

654

Estado de Mato Grosso
Resultados:
A missão do TCE-MT é controlar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso, mediante orientação,
avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da
sociedade. Para cumpri-la, a instituição tem a atuação voltada para a qualificação técnica dos gestores públicos estaduais e municipais.
As metas físicas alcançadas nas ações componentes do Programa tiveram bom desempenho, atendendo às expectativas das partes
interessadas, à programação prevista e aos resultados propostos para os fiscalizados e para a sociedade, considerando, inclusive, a
participação do TCE-MT na melhoria da gestão pública.

Principais restrições e providências adotadas:
Financeiras : As principais dificuldades estiveram relacionadas ao não repasse de recursos financeiros pelo Tesouro do Estado.

Outros aspectos relevantes:
Sem comentários.

Outros produtos entregues:
Não houve entrega de outros produtos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Recomenda-se alinhar os indicadores e a execução do orçamento aos estabelecidos no plano estratégico, de forma a propiciar
visualização abrangente desse inter-relacionamento e efetiva compatibilidade entre a execução orçamentária e financeira e as
metas/indicadores pertinentes ao planejamento
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2002-Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Publicos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos.
Fiscalizado orientado e auditado
Unidade
Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

530,00
Total:

530,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

530,00

Meta Física Ação Realizada

530,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

530,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme o planejamento estabelecido. O Tribunal PLeno, 1ª e 2ª Câmaras do TCE/MT emitira 4203 processos
dos quais 4.063 Acordãos Estaduais e Municipais e 140 pareceres de contas anuais de gestão e governo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

30.516.410,71

31.609.993,80

30.011.418,94

0,00

98,35

94,94

131

8.299.651,26

8.299.651,26

6.658.558,75

0,00

80,23

80,23

300

0,00

4.167.786,96

4.160.999,72

0,00

0,00

99,84

38.816.061,97

44.077.432,02

40.830.977,41

0,00

105,19

92,63

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução foi compatível com o planejamento. Houve suplementação de crédito na fonte 300 (Superavit Financeiro) devido ao não
repasse de recursos do tesouro (fonte 100 e 131).

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado. Os recursos da fonte 100 e 131
não foram totalmente liberados conforme programação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de assegurar o bom emprego e probidade na aplicação dos recursos públicos das Unidades Gestoras foi alcançado. As
demandas estiveram adequadas aos gastos realizados. É a principal ação de incentivo ao cumprimento das metas relacionadas ao
sistema de controle externo na instituição

Outros aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto dessa ação foi o pagamento de Verbas Indenizatórias destinado à fiscalização dos jurisdicionados. Houve
restrições nas despesas devido à descontinuidade no recebimento dos recursos provenientes do Tesouro do Estado (repasses)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação:

2053-Aperfeiçoamento do Sistema de Controle Externo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a integração dos procedimentos do controle externo de forma a propiciar qualidade e celeridade na
Objetivo Específico:
emissão de pareceres, acórdãos e julgamentos.
Produto:
Procedimentos do controle externo sistematizados e integrados
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

52,00
Total:

52,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

52,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

52,00

52,00

Análise da Meta Física:
O cumprimento da meta física foi prejudicado pela descontinuidade no recebimento dos recursos provenientes do Tesouro do Estado
(repasse). Mesmo assim foram realizados serviços de consultoria, realizações de cursos para servidores e pagamentos de inscrições em
congressos (IRB e XXXI congresso Brasileiro de Direito Administrativo).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

600.000,00

600.000,00

307.963,00

0,00

51,33

51,33

600.000,00

600.000,00

307.963,00

0,00

51,33

51,33

Capacidade de Planejamento - PPD:
A variação em relação à dotação inicial deveu-se a descontinuidade no recebimento dos recursos provenientes do Tesouro do Estado (
repasse).

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução, mas não foram utilizados em sua totalidade. Os
serviços de treinamento foram utilizados com mão de obra do quadro permanente do TCE-MT.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de garantir a integração dos procedimentos do controle externo de forma a propiciar qualidade e celeridade na emissão de
pareceres, acórdãos e julgamentos foi alcançado. As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados.

Outros aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto dessa ação foi o pagamento de consultoria. Houve restrições nas despesas devido à descontinuidade no
recebimento dos recursos provenientes do Tesouro do Estado (repasses).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
657

Estado de Mato Grosso
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação:

4221-Gestão de Tecnologia de Informação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar a manutenção, ampliação, desenvolvimento, modernização, racionalização e a qualidade dos
Objetivo Específico:
sistemas de tecnologia e informação.
Produto:
Sistema e infraestrutura de TI disponibilizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
As ações previstas foram realizadas conforme o planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

15.934.200,00

17.984.200,00

14.162.901,66

0,00

88,88

78,75

15.934.200,00

17.984.200,00

14.162.901,66

0,00

88,88

78,75

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação ouve a necessidade de suplementação de recursos para atender aquisição de softwares de gerenciamento do planejamento
estratégico.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados para a ação atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados quase em sua
totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de assegurar a ampliação, desenvolvimento, modernização, racionalização e a qualidade dos sistemas de tecnologia e
informação foi realizado conforme o planejamento ajustado. A ação contribuiu para garantir a infraestrutura de trabalho para as áreas de
gestão e de controle externo.

Outros aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto dessa ação foram o pagamento de aquisições de softwares, suprimentos de informática, consultorias e
contratos de prestação de serviços (pessoa jurídica). Houve restrições nas despesas devido à descontinuidade no recebimento dos
recursos provenientes do Tesouro do Estado (repasses).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
658

Estado de Mato Grosso
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação:

4227-Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Capacitar o quadro técnico dos fiscalizados visando à melhoria da qualidade da gestão pública.
Integrante da unidade gestora orientado e capacitado
Unidade
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3.000,00
Total:

3.000,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

3.500,00

Meta Física Ação Realizada

3.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

85,71

100,00

Análise da Meta Física:
Foram realizados 88 (oitenta e oito) eventos de capacitação, sendo 9 (nove) de Gestão Eficaz e Democracia Ativa para os Fiscalizados, 4
(quatro) cursos para Auditores Internos do Programa "Aprimora", 22 (vinte e dois) cursos ofertados no EaD e 53 (cinquenta e três) cursos
para as áreas técnicas e de gestão da instituição, com um total de 10.239 (dez mil duzentos e trinta e nove) participações. Houve ainda a
utilização de mão de obra do quadro permanente do TCE-MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.795.000,00

501.416,91

455.276,76

0,00

16,29

90,80

2.795.000,00

501.416,91

455.276,76

0,00

16,29

90,80

Capacidade de Planejamento - PPD:
A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase
sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo capacitar o quadro técnico dos fiscalizados visando à melhoria da qualidade da gestão pública foi alcançado, em virtude do
ajuste no planejamento da instituição, da disponibilidade de recursos e do cumprimento da meta física. A ação contribuiu para
disseminação de conceitos referentes à gestão pública e às metodologias para sua aplicação, bem como das modalidades de fiscalização
e de auditoria realizadas pelo TCE-MT.

Outros aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto desta ação foi a contratação de serviços de consultoria. Houve restrições nas despesas devido à
descontinuidade no recebimento dos recursos provenientes do Tesouro do Estado (repasses).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
659

Estado de Mato Grosso
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação:

4228-Incentivos ao Controle Social

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Fornecer Informações sobre a ação governamental, de modo a facilitar a participação e o controle pela
Objetivo Específico:
sociedade.
Produto:
Controle social estimulado
Unidade de Medida:
Índice
Responsável pela Ação: Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,54
Total:

4,54

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,54

Meta Física Ação Realizada

4,54

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,54

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física de incentivo ao controle social foi superada em 33%, com 22.370 pessoas alcançadas, sendo que o previsto era de 16.800
pessoas. Foram realizados 103 eventos, média de 217 pessoas por evento. Deste total, o Projeto TCEstudantil foi responsável por 30
eventos com 2.996 estudantes presentes. Pelo programa Consciência Cidadã foram realizados 65 eventos, com público total de 18.124
pessoas. O Consciência Cidadã Sociedade contou com 4.829 pessoas e o Consciência Cidadã PDI - Programa de Desenvolvimento
Institucional Integrado teve a participação de 2.941 pessoas, sendo a maioria conselheiros municipais de políticas públicas. Também pelo
Consciência Cidadã EaD - "Educação a Distância - [IN]formação em Cidadania e Controle Social" e Os conselhos Municipais de Políticas
Públicas em Mato Grosso".

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

9.970.088,44

9.970.088,44

5.823.900,95

0,00

58,41

58,41

9.970.088,44

9.970.088,44

5.823.900,95

0,00

58,41

58,41

Capacidade de Planejamento - PPD:
As contratações para realização dos serviços de consultoria não foram efetuados em sua plenitude, a maior parte das palestras nos
eventos de consciência cidadã foram realizadas com mão de obra do quadro permanente do TCE-MT.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de fornecer informações sobre a ação governamental, de modo a facilitar a participação e o controle pela sociedade foi
realizado.

Outros aspectos relevantes:

660

Estado de Mato Grosso
Os principais objetos de gasto desta ação foram a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica e consultoria. Houve restrições nas
despesas devido à descontinuidade no recebimento dos recursos provenientes do Tesouro do Estado (repasses).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação:

4366-Aperfeiçoamento da Gestao do TCE-MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar a consolidação da administração gerencial no TCE-MT.
Modelo de gestão implementado
Percentual
Gonçalo Domingos de Campos Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

6,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

24,00

24,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi parcialmente alcançada conforme planejamento ajustado, em virtude do não repasse de recursos do tesouro, sendo
realizado 3 cursos de capacitação e e liderança, com a contratação de consultores e professores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.300.000,00

1.300.000,00

310.590,00

0,00

23,89

23,89

1.300.000,00

1.300.000,00

310.590,00

0,00

23,89

23,89

Capacidade de Planejamento - PPD:
A estimativa inicial de gastos nesta ação, foi comprometida devido ao não repasse de recursos pelo tesouro.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de assegurar a consolidação da administração gerencial no TCE-MT ficou prejudicado devido a descontinuidade no recebimento
dos recursos provenientes do Tesouro do Estado.

Outros aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto desta ação foram os serviços de consultoria e os serviços de terceiros pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
661

Estado de Mato Grosso
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição

Ação:

4368-Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor.
Servidor atendido
Unidade
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

500,00
Total:

500,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

500,00

Meta Física Ação Realizada

500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

500,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
As ações previstas foram realizadas conforme planejadas. Foram realizadas contratações de consultorias, para orientação e supervisão
dos trabalhos visando a Construção de Metodologia do Dimensionamento da Força de Trabalho e Políticas de Movimentação e Lotação
dos servidores do TCE. Contratação de empresa na área de saúde para reestruturar o Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, para
melhorar a qualidade de vida e trabalho do servidor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

6.933.000,00

6.933.000,00

6.136.987,54

0,00

88,52

88,52

201

300.000,00

300.000,00

275.316,50

0,00

91,77

91,77

7.233.000,00

7.233.000,00

6.412.304,04

0,00

88,65

88,65

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução foi compatível com o planejamento. A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execução
da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase
a sua totalidade

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor foi alcançado. As demandas estiveram
adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto desta ação foram a contratação de serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
662

Estado de Mato Grosso
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição.
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Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
264-Desenvolvimento Institucional
Gestão de Políticas Públicas
Estrutura deficiente para atendimento da população Matogrossense
Melhorar a prestação de serviços públicos
Sociedade mato-grossense
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

0,00

20,00

Anual

Percentual

45,00

50,00

37,03

31/12/2017

Anual

Percentual

0,25

0,50

0,37

31/12/2017

Anual

Unidade

567,00

606,00

1.005,00

31/12/2017

Anual

Unidade

16,00

53,00

15,00

31/12/2017

Anual

Percentual

52,50

60,00

75,00

31/12/2017

Índice de satisfação da sociedade
Fonte: MP/MT
Índice de integrantes capacitados
Fonte: PGJ/MPMT
Índice de capacidade governança de TI
Fonte: PGJ/MPMT
Índice de Manifestação técnica emitida
Fonte: PGJ/MPMT
Número de unidades administrativa construída ou ampliada
Fonte: PGJ/MPMT
Taxa de Resolutividade
Fonte: PGJ/MPMT

Análise de Indicadores do Programa:
Observando os resultados apurados na análise do desempenho das ações do Programa (104,55%) tem-se que as ações específicas
foram executadas utilizando o recurso de forma eficaz. Ter um planejamento estratégico e executar as ações de forma dinâmica e
pactuada com todos os responsáveis, permitiu o êxito em nossa Capacidade de Planejamento
Cito como exemplo mais uma vez o CAOP, que na execução de seu planejamento estratégico durante este exercício realizou suas
atividades diante de um cenário diferente do qual se apresentou no ano anterior e, ainda assim, manteve a progressividade constante de
seus resultados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

24.143.604,68

6.947.643,44

3.781.362,05

0,00

15,66

240

458.823,85

2.058.823,85

128.490,00

0,00

28,00

6,24

300

0,00

23.576.403,07

21.641.334,28

0,00

0,00

91,79

640
Total

54,43

0,00

1.500.000,00

171.360,50

0,00

0,00

11,42

24.602.428,53

34.082.870,36

25.722.546,83

0,00

104,55

75,47

Execução:
Observando os resultados apurados na régua (104,55%) tem-se que as ações específicas foram executadas utilizando o recurso de forma
eficaz. Ter um planejamento estratégico e a execução das ações de forma dinâmica e pactuada com todos os responsáveis, permitiu o
êxito em nossa Capacidade de Planejamento

Resultados:
664

Estado de Mato Grosso
Os resultados do Programa estão diretamente relacionados com o êxito da execução de cada Ação.
Em 2017 houve uma atuação incisiva e coerente através do GAECO. Houve aprimoramento nas investigações de inteligência nas áreas de
crime organizado, crime praticado por agentes públicos e crimes contra o patrimônio, bem como combate à corrupção. Ressalte-se que a
implementação de novo ambiente de trabalho, aumento do efetivo através de parcerias, bem como a utilização de forma contundente do
instituto da colaboração premiada possibilitou o incremento no resultado investigativo deste grupo.
Quanto ao Apoio aos Órgãos de Execução do Ministério Público ¿ CAOP, pode-se dizer que a participação de alguns parceiros foi
bastante expressiva, o que nos traduz em grande economia de recursos, pois suprime a necessidade de contratações, bem como a
aquisição de diversos equipamentos já disponíveis nos órgãos parceiros. Desta feita, diversas despesas previstas para o exercício não se
tornaram imprescindíveis.
As reformas e adequações em 15 Unidades do Ministério Público foram concluídas conforme o planejado, ressaltando ainda que um dos
pontos que reforçou a efetividade deste resultado adveio do mapeamento, redesenho e melhorias de seus processos organizacionais.
Em termos de capacitação, 37,30 % dos integrantes da Instituição participaram de diversos cursos, palestras e seminários bem como das
ofertas de Especializações.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
nada a acrescentar.

Outros produtos entregues:
não houve outros produtos a se relatar.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
nada a recomendar.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2503-Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

264-Desenvolvimento Institucional
2017
Atividade
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Elevar o número de manifestações técnicas emitidas em apoio aos órgão de execução
Manifestação técnica emitida
Unidade
Sergio Silva da Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1.005,00
Total:

1.005,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

999,00

Meta Física Ação Realizada

999,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1.005,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,60

100,60

Análise da Meta Física:
Quando da elaboração do Planejamento Estratégico, onde definimos as metas a serem alcançadas até 2023, escalonando os resultados
anualmente de forma progressiva, este Centro de Apoio realizava suas atividades diante de um cenário diferente do qual se apresentou
após essa etapa. A difusão das atividades de elaboração de cálculos de atualização de valores, por exemplo, fez aumentar
significativamente o número de manifestações técnicas no último exercício apurado, qual seja, 2015, que não serviu de base para a
elaboração do Planejamento Estratégico, pois, à época de tal elaboração, os indicadores utilizados foram os de 2014. Desta feita,
apuramos no ano de 2015, notadamente com relação aos cálculos de atualização de valores, aos quais imputamos a maior relevância no
aumento significativo da produtividade, um total de 283 análises, num universo de 907 manifestações, traduzindo-se em 31,20 % do total.
Assim, com tais apurações, já atingimos e ultrapassamos, ainda no ano de 2015, a meta prevista para 2023 (final do período planejado).
Com tais circunstâncias, que acreditamos que não recuarão, ao contrário, tendem a ser cada vez mais difundidas, uma vez que são úteis e
necessários aos agentes ministeriais nas diversas esferas de atuação, seja extrajudicial (atualizados para diversos fins, como a execução
de TACs não cumpridos), seja judicial (atualizados para fins de execução de sentença), solicitamos que as metas apresentadas sejam
reconsideradas, nos valores que a seguir apresentamos: ÍNDICE INICIAL 551 e FINAL 1340, cujas metas para os anos de 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 sejam 952 999 1049 1102 1157 1215 1276 1340, respectivamente. Com base nas metas reformuladas,
observa-se que o resultado alcançado, qual seja, de 1005 (mil e cinco) manifestações técnicas emitidas, a meta para 2017 de 999
(novecentas e noventa e nove) manifestações técnicas foi superada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

589.000,00

589.000,00

382.151,56

0,00

64,88

64,88

589.000,00

589.000,00

382.151,56

0,00

64,88

64,88

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento envolveu a previsão de uma série de contratações e aquisições cuja efetivação, no decorrer do exercício, não se mostrou
mais imprescindível para o alcance da meta, tanto pela participação efetiva dos parceiros, como pela implantação do procedimento de
triagem que acelerou o processo de atendimento da demanda.
Além disso, muitas das capacitações técnicas previstas para a equipe não ocorreram, por decisão exclusiva dos promotores dos cursos.
Ademais, algumas licitações restaram prejudicadas com o fracasso de vários itens, outras julgadas desertas, por desinteresse dos
fornecedores. Enfim, durante o exercício, a equipe foi se adaptando às adversidades e se ajustando a outras circunstâncias para o alcance
da meta.

Capacidade de Execução - COFD:
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Durante o exercício de 2017 a participação de alguns parceiros foi bastante expressiva, a exemplo da FPI (Fiscalização Preventiva
Integrada) e EMPAER, que juntas, realizaram 63 (sessenta e três) manifestações técnicas, num universo de 1005 (mil e cinco)
manifestações. A participação significativa de parceiros traduz-se em grande economia de recursos, pois suprime a necessidade de
contratações, bem como a aquisição de diversos equipamentos já disponíveis nos órgãos parceiros. Desta feita, diversas despesas
previstas para o exercício não se tornaram imprescindíveis para o atingimento da meta.
Além disso, do universo de 1005 manifestações técnicas, 567 (quinhentas e sessenta e sete) foram da área contábil, vale dizer, sem
necessidade de deslocamento dos técnicos, pois desnecessária a vistoria in loco, o que traduz numa economia considerável de recursos.

Alcance do Objetivo Específico:
Ainda no primeiro trimestre de 2016, implantamos em todas as áreas técnicas o procedimento inicial de triagem das solicitações. O
deslocamento de um profissional de cada área macro para a realização de tal atividade, acelerou, consideravelmente, todo o processo, na
medida em que o contato inicial do perito com o pedido, que ocorria após um período de 60 dias, aproximadamente, passou a ocorrer no
prazo máximo de uma semana. Nessa oportunidade, a situação geral da solicitação era analisada e, em não reunindo todos os requisitos
para o prosseguimento do pedido, o solicitante era acionado para melhor instruir a solicitação.
Durante o exercício de 2017, foram realizadas um total de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) triagens, o que contribuiu, de forma
considerável, para o alcance da meta prevista.

Outros aspectos relevantes:
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E IMPLEMENTADAS
Área de atuação: Fundações, Entidades do Terceiro Setor
- Parecer técnico em Prestação de Contas de Fundação
- Relatório Preliminar em Prestação de Contas de Fundação, solicitando prestação de contas retificadora, em razão de irregularidades
constatadas.
- Suporte técnico prestado diretamente pelos contadores do CAOP aos representantes das Fundações, via telefone, e-mail e reuniões,
para esclarecimento de dúvidas quanto à prestação de contas.
Atualmente, o CAOP acompanha, com periodicidade, as prestações de contas anuais de 40 (quarenta) fundações, a cargo de 02 (dois)
Analistas Contadores.
Área de Atuação: todas
- Apoio na realização de Audiências Públicas e Palestras;
- Remessa de materiais de campanhas institucionais;
Atualização Legislativa/SIGMA/Boletim Informativo
- Atuação na análise, obtenção e distribuição das mais recentes publicações legislativas e jurisprudenciais, por meio da ATUALIZAÇÃO
LEGISLATIVA;
- Atualização periódica do SIGMA, com a inserção de peças remetidas pelos Promotores de Justiça de todo o Estado;
Acompanhamento das denúncias enviadas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República
- O CAOP faz o encaminhamento às Promotorias de Justiça das denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e de
violação aos direitos humanos, recebidas pelo disque denúncia da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
- Intermediação para utilização dos convênios e termos de cooperação técnica: o CAOP é responsável pela gestão e intermediação dos
Convênios e Termos de Cooperação Técnica ou outras instituições, como CREA; TCE; UFMT; SEMA; EMPAER...etc.;
MELHORIAS IMPLEMENTADAS EM ANOS ANTERIORES E APERFEIÇOADAS NO PERÍODO
- CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS ¿ Contém a previsão semestral dos deslocamentos dos peritos para o interior do Estado
de Mato Grosso, para a realização de vistorias técnicas necessárias à elaboração das perícias. Está disponibilizada na Intranet, com
atualização constante, a todos os integrantes do MPE.
- CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO NUJURI ¿ Núcleo do Tribunal do Júri, sob a Coordenação do Dr. César Danilo Ribeiro de Novais e
Coordenação-Geral do Dr. Sérgio Silva da Costa;
- PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CAOP NO PROJETO ¿ÁGUA PARA O FUTURO¿ - de responsabilidade e coordenação da 17ª Projus Cível
da Capital;
- RED LAB ¿ Laboratório de Lavagem de Dinheiro (em andamento) ¿ Projeto ¿Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro¿
ATIVIDADES EM NÚMEROS:
1. Ofícios Expedidos: 1.481
2. Comunicações Internas expedidas: 217
3. Despachos proferidos: 1171
4. Procedimentos SIMP registrados no CAOP: 828 (nessa contagem não estão os procedimentos tramitados para o CAOP ¿ apenas os
registrados no setor);
5. Pesquisas jurídicas realizadas no período: 594;
6. Triagens realizadas pelos técnicos, conforme a distribuição e área técnica de atuação: 467
7. Perícias realizadas: 1005 (Manifestações Técnicas emitidas, incluindo: Relatórios Técnicos, Relatórios Preliminares e Relatórios
Técnicos Complementares);
8. Total de atendimentos realizados: 1.599 (Perícias Técnicas e Pesquisas Jurídicas);

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3522-Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

264-Desenvolvimento Institucional
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Adotar medidas para elevar a taxa de resolutividade dos procedimento aportados no GAECO
Medida ministerial adotada
Percentual
Mauro Benedito Pouso Curvo
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

75,00
Total:

75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

55,00

Meta Física Ação Realizada

55,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

75,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

136,36

136,36

Análise da Meta Física:
O GAECO atingiu de forma satisfatória a meta prevista para o exercício de 2017, devido a atuação incisiva e coerente deste grupo ao
combate a criminalidade. Houve aprimoramentos nas investigações de inteligência nas áreas de crime organizado, crimes praticados por
agentes públicos e crimes contra o patrimônio, bem como combate à corrupção.
Registra-se ainda que a implementação de novo ambiente de trabalho (mudança de prédio), aumento do efetivo de parceiros, bem como a
utilização de forma contundente do instituto da colaboração premiada possibilitou o incremento no resultado investigativo deste grupo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.739.080,00

2.019.080,00

1.141.492,77

0,00

65,64

56,54

1.739.080,00

2.019.080,00

1.141.492,77

0,00

65,64

56,54

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para este exercício foram previstas capacitações de atualização nas técnicas de investigação, processos licitatórios para aprimoramento
de recursos técnicos e busca de parcerias para ampliar os recursos disponíveis para os procedimentos investigativos. Acreditamos que
para este momento a capacidade de planejamento atendeu as expectativas para o exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Em 2017 o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado atingiu a capacidade de execução dos recursos disponibilizados,
aplicando de forma criteriosa e responsável seu orçamento nas atividades desenvolvidas para implementação do combate ao crime
organizado.

Alcance do Objetivo Específico:
Os Resultados esperados ao final da implementação do Programa de Redução da Impunidade, atingiu um percentual considerado
satisfatório eis que foi atendida a grande maioria da demanda decorrente do ano de 2017 com aproveitamento do orçamento
disponibilizado.

Outros aspectos relevantes:
Outros objetivos:
- Combate a Corrupção;
- Combate ao Crime Organizado;
- Apoio as Promotorias do Estado de Mato Grosso, bem como a Instituições Públicas;
- Apoio as Promotorias de Justiça e unidades do GAECO de outros Estados;
- Desarticulação de Crime Organizado com participação de Agentes Públicos, com recuperação de ativos;
- Desarticulação de Crime Organizado relacionado ao Tráfico de Ilícito de Entorpecente;
- Desarticulação de Crime Organizado com reflexo ao Meio Ambiente;
- Desarticulação de crime organizado contra Agências Bancárias e Caixas Eletrônicos;
- Possibilitar o aprimoramento e qualificação técnica na área investigativa aos membros e servidores do Grupo;
- Implementação do Núcleo de Inteligência no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso;
- Implementação do Laboratório de Lavagem de Dinheiro no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3547-Gestão da tecnologia da informação

Programa de Governo:
Exercício:
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Implantar a governança nos serviços e processos de tecnologia da informação do MPMT.
Governança de TI implementada
Percentual
Renato Antonio Nasser Paquer

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,37
Total:

0,37

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,34

Meta Física Ação Realizada

0,34

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,37

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

108,82

108,82

Análise da Meta Física:
Publicação da Resolução n. 171/2017-CNMP, que institui a Política Nacional de Tecnologia da Informação para os ramos do Ministério
Público.
Aplicação dos recursos em pontos estratégicos da TI. Aderência da Administração Superior em relação à necessidade de melhoria de
processos de governança e gestão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.680.000,00

1.600.000,00

1.031.223,80

0,00

61,38

64,45

300

0,00

5.030.000,00

3.108.846,21

0,00

0,00

61,81

1.680.000,00

6.630.000,00

4.140.070,01

0,00

246,43

62,44

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Meta superou a expectativa por conta do sucesso no processo de sensibilização da Alta Administração, bem como a formalização da
normativa da Governança de TI bem como da Governança Institucional, proporcionando um engajamento pessoal e administrativo dos
integrantes do MPE/MT.

Capacidade de Execução - COFD:
Os resultados alcançados foram influenciados principalmente pela normatização e formalização de políticas de governança que não
envolveu necessariamente dispêndio financeiro.
Quase todos os investimentos previstos para este exercício foram alcançados.
Durante a analise da viabilidade de contratação foram encontradas necessidades de melhoria no processo de planejamento em questão.

Alcance do Objetivo Específico:
Dentro deste exercício o alcance da Meta física foi satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3549-Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

264-Desenvolvimento Institucional
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
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Proporcionar melhores condições de atendimento ao cidadão por meio de construção e ampliação das
unidades administrativa
Produto:
Unidade administrativa construída ou ampliada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Celso Hugueney de Melo
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO I - NOROESTE I

1,00

REGIÃO II - NORTE

1,00

REGIÃO III - NORDESTE

1,00

REGIÃO IV - LESTE

1,00

REGIÃO V - SUDESTE

1,00

REGIÃO VI - SUL

4,00

REGIÃO VII - SUDOESTE

3,00

REGIÃO VIII - OESTE

1,00

REGIÃO XI - NOROESTE II

1,00

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

1,00
Total:

15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

21,00

Meta Física Ação Realizada

24,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

15,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

71,43

62,50

Análise da Meta Física:
A maioria das obras concluídas tiveram sua execução iniciadas no exercício de 2016. Isso ocorre porque o tempo médio desde a
elaboração do projeto até a entrega da obra gira em torno de 24 a 36 meses.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

19.602.524,68

2.206.563,44

763.718,02

0,00

3,90

240

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300

0,00

18.546.403,07

18.532.488,07

0,00

0,00

99,92

19.602.524,68

22.352.966,51

19.296.206,09

0,00

98,44

86,33

Total

34,61

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve melhoria significativa na estrutura do departamento de engenharia, adquirindo recursos tecnológicos e humanos para agregar valor
no momento de desenvolver o que foi inicialmente planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
A maioria das obras concluídas tiveram sua execução iniciadas no exercício de 2016. Isso ocorre porque o tempo médio desde a
elaboração do projeto até a entrega da obra gira em torno de 24 a 36 meses.

Alcance do Objetivo Específico:
Considero satisfatório o nível onde está classificada a meta física, vez que houve investimentos por parte da Instituição.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3560-Capacitação e aperfeiçoamento funcional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

264-Desenvolvimento Institucional
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Promover atualização profissional dos integrantes do MP.
Capacitação realizada
Percentual
Mauro Benedito Pouso Curvo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

37,23
Total:

37,23

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

47,00

Meta Física Ação Realizada

47,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

37,23

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

79,21

79,21

Análise da Meta Física:
Embora a quantidade de cursos tenha sido superior ao ano anterior, a porcentagem atingida foi inferior, pois realizamos capacitações mais
pontuais, para atender demandas departamentais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

533.000,00

533.000,00

462.775,90

0,00

86,82

86,82

533.000,00

533.000,00

462.775,90

0,00

86,82

86,82

Capacidade de Planejamento - PPD:
O dotação inicial foi suficiente para atender a demanda inicialmente prevista. Embora a meta não tenha sido alcançada em sua totalidade
a quantidade de cursos superou o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
A previsão financeira atendeu satisfatoriamente a demanda prevista.

Alcance do Objetivo Específico:
A realização de 151 cursos nas mais diversas modalidades, bem como o oferecimento de 04 especializações aos membros e servidores
da Instituição, teve um reflexo positivo no cumprimento das metas estabelecidas, considerando um nível satisfatório para o
desenvolvimento da ação.

Outros aspectos relevantes:
A realização de cursos mais voltados para as áreas administrativas, visando um conhecimento especifico dos trabalhos a serem
executados, visando com isso, a melhoria nos trabalhos oferecidos e otimização de tempo. O total integrantes (Membros e Servidores) da
instituição capacitados em 2017 foi de 449.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a acrescentar.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
264-Desenvolvimento Institucional
Gestão de Políticas Públicas
Estrutura deficiente para atendimento da população Matogrossense
Melhorar a prestação de serviços públicos
Sociedade mato-grossense
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

0,00

20,00

Anual

Percentual

45,00

50,00

37,03

31/12/2017

Anual

Percentual

0,25

0,50

0,37

31/12/2017

Anual

Unidade

567,00

606,00

1.005,00

31/12/2017

Anual

Unidade

16,00

53,00

15,00

31/12/2017

Anual

Percentual

52,50

60,00

75,00

31/12/2017

Índice de satisfação da sociedade
Fonte: MP/MT
Índice de integrantes capacitados
Fonte: PGJ/MPMT
Índice de capacidade governança de TI
Fonte: PGJ/MPMT
Índice de Manifestação técnica emitida
Fonte: PGJ/MPMT
Número de unidades administrativa construída ou ampliada
Fonte: PGJ/MPMT
Taxa de Resolutividade
Fonte: PGJ/MPMT

Análise de Indicadores do Programa:
Observando os resultados apurados na análise do desempenho das ações do Programa (104,55%) tem-se que as ações específicas
foram executadas utilizando o recurso de forma eficaz. Ter um planejamento estratégico e executar as ações de forma dinâmica e
pactuada com todos os responsáveis, permitiu o êxito em nossa Capacidade de Planejamento
Cito como exemplo mais uma vez o CAOP, que na execução de seu planejamento estratégico durante este exercício realizou suas
atividades diante de um cenário diferente do qual se apresentou no ano anterior e, ainda assim, manteve a progressividade constante de
seus resultados.

Execução:
Observando os resultados apurados na régua (104,55%) tem-se que as ações específicas foram executadas utilizando o recurso de forma
eficaz. Ter um planejamento estratégico e a execução das ações de forma dinâmica e pactuada com todos os responsáveis, permitiu o
êxito em nossa Capacidade de Planejamento

Resultados:
Os resultados do Programa estão diretamente relacionados com o êxito da execução de cada Ação.
Em 2017 houve uma atuação incisiva e coerente através do GAECO. Houve aprimoramento nas investigações de inteligência nas áreas de
crime organizado, crime praticado por agentes públicos e crimes contra o patrimônio, bem como combate à corrupção. Ressalte-se que a
implementação de novo ambiente de trabalho, aumento do efetivo através de parcerias, bem como a utilização de forma contundente do
instituto da colaboração premiada possibilitou o incremento no resultado investigativo deste grupo.
Quanto ao Apoio aos Órgãos de Execução do Ministério Público ¿ CAOP, pode-se dizer que a participação de alguns parceiros foi
bastante expressiva, o que nos traduz em grande economia de recursos, pois suprime a necessidade de contratações, bem como a
aquisição de diversos equipamentos já disponíveis nos órgãos parceiros. Desta feita, diversas despesas previstas para o exercício não se
tornaram imprescindíveis.
As reformas e adequações em 15 Unidades do Ministério Público foram concluídas conforme o planejado, ressaltando ainda que um dos
pontos que reforçou a efetividade deste resultado adveio do mapeamento, redesenho e melhorias de seus processos organizacionais.
Em termos de capacitação, 37,30 % dos integrantes da Instituição participaram de diversos cursos, palestras e seminários bem como das
ofertas de Especializações.
672

Estado de Mato Grosso
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
nada a acrescentar.

Outros produtos entregues:
não houve outros produtos a se relatar.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
nada a recomendar.

673

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3560-Capacitação e aperfeiçoamento funcional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

264-Desenvolvimento Institucional
2017
Projeto
08601-FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promover atualização profissional dos integrantes do MP.
Capacitação realizada
Percentual
Mauro Benedito Pouso Curvo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

200,00

200,00

Análise da Meta Física:
Nossa expectativa era oferecer até 02 cursos de especialização aos membros e servidores do Ministério Público, mas como houve a
oferta de mais 02 cursos, inclusive sendo um no interior do Estado, podendo assim, atingir membros e servidores da região, foi realizado
convênio e oferecido vagas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

458.823,85

458.823,85

128.490,00

0,00

28,00

28,00

640

0,00

1.500.000,00

171.360,50

0,00

0,00

11,42

458.823,85

1.958.823,85

299.850,50

0,00

65,35

15,31

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A capacidade planejamento atendeu a demanda.

Capacidade de Execução - COFD:
Justifica-se o baixo desempenho da capacidade operacional financeira tendo em vista que os cursos de especialização possuem 20
módulos e são parcelados em 20 parcelas, tendo que as especializações iniciaram em março, outra em abril, outra em maio e uma em
julho, ou seja, ainda há parcelas a serem pagas, sendo assim, o desembolso financeiro não ocorreu por completo no exercício de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Nada a acrescentar.

Outros aspectos relevantes:
Os cursos oferecidos no ano de 2017 foram: Especialização em Direito Administrativo e Gestão de Qualidade, Direito Penal e Processual
Penal, Direito Processual Civil - Teoria e Prática do Novo CPC e Direito Processual Civil-Teoria e Prática do Novo CPC sendo este na
Comarca de Sorriso.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a acrescentar.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
282-Valorização do Colaborador ALMT
Gestão de Políticas Públicas
Inviabilidade de crescimento profissional
Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.
Servidores do legislativo
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ondanir Bortolini

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

50,00

60,00

Anual

Percentual

35,00

50,00

Anual

Percentual

80,00

100,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Índice de avaliação de desempenho dos servidores.
Fonte: SGP
Índice de clima organizacional
Fonte: AL
Ações planejadas e realizadas
Fonte: AL MT

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

5.598.187,00

124.049,00

102.118,00

0,00

1,82

131

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.598.187,00

124.049,00

102.118,00

0,00

1,55

82,32

Total

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2272-Qualificação e aperfeiçoamento profissional de deputados e colaboradores

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

282-Valorização do Colaborador ALMT
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Criar condições para melhoria dos serviços prestados por meio do processo de qualificação profissional,
Objetivo Específico:
visando o desenvolvimento técnico, acadêmico e gerencial.
Produto:
Servidor qualificado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
tividade realizada dentro das expectativas, sem utilização total da dotação prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

598.187,00

118.349,00

96.418,00

0,00

16,12

81,47

598.187,00

118.349,00

96.418,00

0,00

16,12

81,47

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos.

Ação:

2273-Implantação de benefícios ao servidor

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

282-Valorização do Colaborador ALMT
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Viabilizar auxílio diversos aos servidores da ALMT.
Benefício implantado
Unidade
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
Na atual gestão, manteve-se apenas o Auxílio Alimentação como benefícios aos servidores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Valor remanejado para outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Valor remanejado para outras ações.

Alcance do Objetivo Específico:
Pagamento do Auxílio Alimentação, realizado através de outras dotações orçamentárias.

Outros aspectos relevantes:
Pagamento de Auxílio Alimentação aos servidores realizado durante o período.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2274-Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

282-Valorização do Colaborador ALMT
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida dos deputados e colaboradores da ALMT.
Servidor atendido
Unidade
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3.030,00
Total:

3.030,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2.000,00

Meta Física Ação Realizada

1.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3.030,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

151,50

303,00

Análise da Meta Física:
Segundo informações da Gerência de Qualidade de vida, foram feitos 3030 atendimentos no período, considerando atendimento a
deputados, servidores e dependentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.000.000,00

5.700,00

5.700,00

0,00

0,57

100,00

1.000.000,00

5.700,00

5.700,00

0,00

0,57

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foram utilizados recursos da dotação específica, sendo utilizados recursos de Ações Administrativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Recursos empenhados dentro da dotação após remanejamentos.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram realizados os atendimentos programados para o desenvolvimento da qualidade de vida entre os deputados e servidores.

Outros aspectos relevantes:
Foram realizados os atendimentos programados para o desenvolvimento da qualidade de vida entre os deputados e servidores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Manter e ampliar o atendimento.

Ação:

3282-Implementação da gestão por competência

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

282-Valorização do Colaborador ALMT
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Melhorar os resultados da ALMT, a diminuição dos custos operacionais e o desenvolvimento de uma gestão
Objetivo Específico:
mais profissionalizada, até o momento da sintonia da equipe com a instituição e a criação de um ambiente de
aprendizagem permanente, de incentivo de desempenho, à motivação e ao engajamento produtivo.
Produto:
Gestão implementada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
50,00

45,00

20,00

40,00

44,44

Análise da Meta Física:
Fora realizado inicio dos estudos para implantação da Gestão de Competências.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade não foi realizada dentro do período, por isso a não utilização da dotação prevista.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade não foi realizada dentro do período, por isso a não utilização da dotação prevista.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade não foi realizada dentro do período, por isso a não utilização da dotação prevista.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Será necessário a recomposição do plano de ação da atividade, e melhor estimativa de custos para a dotação de 2018.

Ação:

3283-Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

282-Valorização do Colaborador ALMT
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Valorizar e ascender profissionalmente os servidores da ALMT.
PCCS reestruturado
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
50,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10,00

Análise da Meta Física:
Fora realizado estudos iniciais para proposta de Plano de Cargos e Carreiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
25,00
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Valor remanejado para outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Valor remanejado para outras ações.

Alcance do Objetivo Específico:
Valor remanejado para outras ações. Apenas foram feitos estudos iniciais, sem custos orçamentários.

Outros aspectos relevantes:
Valor remanejado para outras ações. Apenas foram feitos estudos iniciais, sem custos orçamentários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
354-Programa Estadual de Articulaçao Política
Gestão de Políticas Públicas
Desarticulação das ações governamentais
Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.
Estado
04101-CASA CIVIL
Max Joel Russi

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Outros

Em construção

0,00

0,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Indicador em construção
Fonte: .

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador continua em construção. Em 2017 aplicou-se novamente um questionário de satisfação com os públicos interno (secretários
da
administração direta e indireta) e externo (prefeitos, Assembleia Legislativa e sindicatos estaduais), porém, em virtude do baixo índice de
participação dos entrevistados, optou-se por não se utilizar esta pesquisa como fonte de construção do indicador. Em 2018 será
repensada a estratégia para se construir um indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.756.748,44

11.765.475,80

11.203.785,37

105.510,73

235,53

96,09

4.756.748,44

11.765.475,80

11.203.785,37

105.510,73

235,53

96,09

Execução:
Pontuamos que devido às restrições orçamentárias advindas das medidas de austeridade, não foi possível inserir na LOA 2017 os valores
corretos para realização das Caravanas, sendo lançado o valor simbólico de R$200.000. e finalizou o orçamento com um total de
8.941.967,89
Verifica-se o desempenho ótimo da realização orçamentária e financeira da ação, pois era este o orçamento inicial previsto para execução
das 8 Caravanas da Transformação previstas na LOA para o ano de 2017 bem como contemplando todas as demais ações do programa.

Resultados:
Os objetivos foram amplamente alcançados, superando as expectativas da organização do programa, uma vez que a população tem
participado ativamente e em algumas edições foram atendidas inclusive pessoas de outros Estados, como o Pará.
Outros fatores que apontam o sucesso do programa foi a sua articulação política, envolvendo atores de todas as esferas e o incremento de
serviços ofertados e entrega de produtos ao longo do seu densenvolvimento.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2081-Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em
São Paulo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Representar as atividades do Governo em São Paulo, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso
Escritório mantido
Percentual
Eronides Machado Nascimento

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O Governo do Estado de Mato Grosso, tinha a previsão de abrir o escritório de representação em São Paulo, porém no decorrer do ano
essa ação foi descontinuada por decisão estratégica de que o momento não é propício para nova despesa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Gestão Estratégica do Órgão decidiu não abrir o escritório de representação de São Paulo em 2017. Sendo assim impossível verificar se
o valor planejado teria sido suficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Tendo em vista a decisão de não abrir o Escritório, o valor total da ação foi remanejado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação não foi alcançado, pois não houve a implementação do Escritório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2136-Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em
Brasília ERMAT

Programa de Governo:
Exercício:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
04101-CASA CIVIL
Representar as atividades do Governo em Brasília, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso
Escritório mantido
Percentual
Michele Donatoni C. Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

62,00
Total:

62,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

62,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

62,00

62,00

Análise da Meta Física:
Não conseguimos executar 100% da meta física pois 20% dos recursos foram remanejados para ação 2007, Manutenção de serviços
adminstrativos gerais e isso teve impacto na meta física que a fez ficar regular não conseguindo atingir os 100% previstos inicialmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

246.748,44

208.761,77

136.035,76

9.217,63

55,13

68,17

246.748,44

208.761,77

136.035,76

9.217,63

55,13

68,17

Capacidade de Planejamento - PPD:
O ERMAT atingiu o índice de 55,13% pois R$ 45.280,67 foram remanejados para a ação 2007, visando atender despesas com contratos
continuados e diárias da Casa Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
Para o orçamento de 2017 o ERMAT previu um aumento de diversos serviços prestados ao escritório, como reajuste na locação das vagas
de garagem para os veículos oficiais, o que com as constantes negociações conseguimos evitar que fossem aplicados ao ano de 2017.
Visando colaborar com a economia de recursos do Estado frente a grave crise econômica/financeira, os recursos a seguir foram
minimamente utilizados ou não foram utilizados: pagamento de diárias dos servidores do ERMAT, aquisição de computadores,
equipamentos diversos, serviços de terceiros, aquisição de material de informática, aquisição de materiais de consumo e expediente,.
Devido a redução do horário de trabalho dos servidores, o escritório apresentou relevante diminuição, 30%, nos valores das contas de
energia, telefonia fixa e móvel, bem como gastos com combustível e a aquisição de peças para os veículos que houve uma economia de
aproximadamente.
Orçamos também para o ano de 2017 a aquisição de um link dedicado de internet, visando melhorar a prestação de tal serviço que é
precário atualmente no Escritório, o que não ocorreu devido a impossibilidade do prédio em que se encontra o ERMAT de receber tal
serviço devido a sua antiga estrutura predial.
Foi planejado no PTA do ano de 2017 um gasto anual de R$ 46.080,00 com combustível que seria executado na ação 2136 , mas foi
executado e custeado na 2007, ou seja planejado em uma ação mas executada em outra.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar de iniciarmos e finalizarmos o ano com objetivo de conter gastos, o Escritório mesmo não atingindo os 100% previstos inicialmente,
cumpriu com todas as suas atividades e missões que lhe foram solicitadas durante o ano de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3086-Articulação com o público externo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04101-CASA CIVIL
Melhorar interlocução com a sociedade
Interlocução implementada
Percentual
Lucymar Kiyomi Ono

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

79,00
Total:

79,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

79,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

79,00

79,00

Análise da Meta Física:
Observou-se que a execução da meta física ficou regular (79%), considerando a abrangência do Estado que era de atender 100% dos
municípios, a não realização da meta física por completo, se deu devido ao remanejamento de recursos da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.400.000,00

747.610,55

661.591,83

0,00

27,57

88,49

2.400.000,00

747.610,55

661.591,83

0,00

27,57

88,49

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução orçamentária prevista originalmente, ficou altamente deficiente em função de remanejamento de aproximadamente 61% para
outras ações, conforme descrições abaixo:
-A ação -3391 - Caravana da Transformação- Remanejamento de saldo para a realização de despesas referente a 5ª edição do Projeto
Caravana da Transformação, a ser realizada em Março/2017.
-A ação-2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais- Remanejamento de saldo para transferência de valores
descontingenciados em 17/02/2017 pela Seplan, para empenho dos Contratos Globais da Casa Civil.
-As ações- 2009 e 2136-Para atender aquisição de material permanente do ERMAT E CASA CIVIL (PROC: 61441/2017).

Capacidade de Execução - COFD:
Após ajustes da disponibilidade financeira e as ações readequadas à partir deste reequilíbrio foi possível executar as tarefas
positivamente dentro do previsto. Foram executados ações de aquisições governamentais, e realizadas visitas em várias associações de
diversas atividades econômica, a exemplo de pequenos produtores rurais, associações de bairros dentre outras associações que
culminou em 111 visitas institucionais em municípios Mato-grossense.

Alcance do Objetivo Específico:
Com objetivo fomentar e desenvolver politicas publicas e estreitar relacionamento com os gestores Municipais e Câmaras municipais,
foram realizadas visitas para viabilizar as implementações das ações governamentais, isso contribuiu para que tivesse uma melhora
significativa na interlocução entre o poder executivo estadual e os gestores municipais, contribuindo assim, para uma melhor prestação de
serviço para com a sociedade mato-grossense.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3089-Articulação institucional para povos indígenas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04101-CASA CIVIL
Articular junto às instituições para suprir a necessidade dos povos indígenas do território estadual
Articulação realizada
Percentual
Felisberto de Souza Cupudunepa Filho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,92
Total:

20,92

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,92

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

20,92

20,92

Análise da Meta Física:
A Superintendência de Assuntos Indígenas através do Programa de Estadual de Articulação Política, volta para a Articulação Institucional
para os povos indígenas, visando suprir as necessidades dos povos indígenas do território estadual, embora o esforço empregado para
execução das ações programadas no Plano de Trabalho Anual, onde estão previstas dentro do Sub função " Assistência aos Povos
Indígenas", as sub ações previstas:
Sub Ação 1: APOIO E FORTALECIMENTO AOS POVOS INDÍGENAS DE MT.
Tarefa 1: Levantar as Necessidades dos Povos Indígenas
Tarefa 2: Intermediar em Situações Emergenciais
Tarefa 3: Realizar Mutirão da Cidadania
Tarefa 4: Realizar Brigada de Prevenção e Combate a incêndios florestais em Terras Indígenas
Sub Ação 2: CRIAÇÃO DO PLANO DE POLITICA ESTADUAL DE POVOS INDÍGENAS
Tarefa 1: Capacitar Equipe Técnica
Sub Ação 3: EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS
Tarefa 1: Executar Convênios Federais.
Dentre as sub ações e tarefas descritas acima, a Superintendência de Assuntos Indígenas atendeu parcialmente a Tarefa 1, onde foi
atendida a demanda do povo Terena com aquisição de Gêneros Alimentícios.
Ainda na Sub ação 1: Houve atuação juntamente com a Defesa Civil, Funai para resolver uma situação emergencial causada por
Cianobactérias onde, foram afetas as comunidades indígenas nos municípios de Guarantã do Norte.
A Sub ação 2: Não houve realização de Atividades, o mesmo se aplica para a Sub Ação 3:
Não foi possível a execução das demais ações devido a infraestrutura na qual se encontrava a superintendência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

65.000,00

18.602,64

14.097,11

18,60

36,55

100.000,00

65.000,00

18.602,64

14.097,11

18,60

36,55

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Superintendência de Assuntos Indígenas dentro de suas capacidades operacionais, na qual nos últimos anos dentro de suas estrutura
de recursos humanos só contavam com apenas um servidor, possui grandes dificuldades de se realizar um planejamento adequado com
qualidade técnica, adequada a programação de despesa de acordo com as demandas apresentadas pelos povos indígenas. Por este
motivo mesmo tendo recurso não se conseguia aplicar em ações que pudesse de fato contemplar as necessidades das populações
Indígenas. Isso se deve a falta de profissionais lotados na superintendência, bem como a grande extensão territorial das terras indígenas
que correspondem a cerca de 16% de todo o território do Estado, além da enorme diversidade étnica e cultural do estado de Mato Grosso
que possui 43 povos, distribuído em mais de 1000 aldeias e uma população que varia em torno de 50 a 60 mil indígenas, portanto sem
infraestrutura adequada não se consegue implantar as devidas ações previstas no Plano de Trabalho Anual.

Capacidade de Execução - COFD:
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A Capacidade Operacional da Despesa fica prejudicada pela falta de servidor para que se possa implementar as ações de acordo com a
missão institucional desta superintendência, onde até o mês de novembro de 2017 contava apenas com um profissional que era
responsável pelo planejamento e execução das ações, bem como atender os povos indígenas com suas demandas. Neste sentido a
implementação das ações, o acompanhamento e a aplicabilidade dos recursos ficou completamente prejudicada durante todo o Ano.

Alcance do Objetivo Específico:
No exercício de 2017, o baixo percentual de cumprimento da meta se deve a falta de infraestrutura física e principalmente de recursos
humanos, onde a falta de recursos humanos dificulta a realização de um planejamento adequado que consiga atender as demandas dos
43 povos indígenas do Estado de Mato Grosso e suas organizações de representatividade politica, bem como a implementação e
execução das ações

Outros aspectos relevantes:
Considerando que o exercício 2017 devido a crise financeira em que o Estado se encontrava, houve a necessidade de se proceder o
contingenciamento e anulação de alguns recursos, o que interfere diretamente no desenvolvimento das atividades, tendo em vista que há
uma necessidade de realizar viagens tanto para proceder o levantamento das necessidades dos povos indígenas, além de viabilizar
convênios e parcerias junto aos município e demais instituições que atuam junto aos povos indígenas e também acompanhar a
implementação das ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomenda-se a adequação do planejamento das ações mantendo o orçamento inicialmente previsto.
Disponibilidade de infraestrutura de logística e de recursos humanos para poder alem de executar as ações, também viabilizar a
celebração de convênios municipais, estaduais e federais.
Manutenção do Orçamento previsto inicialmente.

Ação:

3090-Articulação institucional para pessoas com deficiência

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04101-CASA CIVIL
Fomentar as ações definidas nos eixos para atendimento das pessoas com deficiência no Estado de Mato
Objetivo Específico:
Grosso.
Produto:
Articulação realizada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marcione Mendes de Pinho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

21,00
Total:

21,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

21,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

21,00

21,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi executada conforme o planejado porque houve um grande remanejamento de recurso da ação para outras
finalidades.A ação teve pequenas participações em eventos esporádicos porém sem custos financeiros para a secretária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

21.900,00

20.340,00

0,00

20,34

92,88

100.000,00

21.900,00

20.340,00

0,00

20,34

92,88
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução ficou altamente deficiente porque 78% do valor da ação foi remanejado conforme a informação abaixo:
- Remanejamento de 50.000 para secretaria de cultura para cobrir diversos eventos conforme o processo 1053;
- Remanejamento de 28.100 dentro da própria casa civil para cobrir despesas de contrato continuado da ação 2007;

Capacidade de Execução - COFD:
Esse valor foi gastos com diárias para participar em diversos eventos:
- Curso inicial em libras;
- Visitas as instituições para pessoa com deficiência;
- Apoio a primeira marcha de luta para pessoa com deficiência;

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação não foi alcançado devido a infraestrutura inadequadas para realizações propostas nas ações.Além disso, a falta de
articulação com as entidades que promovem as politicas publicas não avançou.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3091-Integração das ações entre órgãos e entidades de Governo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04101-CASA CIVIL
Promover a integração das ações de governo com o público interno.
Ação integrada
Percentual
Flávia de Souza Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução da meta física porque as ações planejadas no PTA/LOA 2017 mostraram-se divergentes com as prioridades do
órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

10.000,00

2.040,00

0,00

1,36

20,40

150.000,00

10.000,00

2.040,00

0,00

1,36

20,40

Capacidade de Planejamento - PPD:
Como o órgão ainda encontra-se em estágios preliminares de integração, não ocorreram o aprendizado, o refinamento e a integração. Não
existem resultados relevantes decorrentes de enfoques implementados. e por isso houve remanejamento dos recursos previstos para
outras unidades.
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Capacidade de Execução - COFD:
Como o órgão ainda encontra-se em estágios preliminares de integração, não ocorreram o aprendizado, o refinamento e a integração. Não
existem resultados relevantes decorrentes de enfoques implementados. e por isso houve remanejamento dos recursos previstos para
outras unidades.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi alcançado, visto que não ocorreram o aprendizado, o refinamento e a integração. Não existem resultados
relevantes decorrentes de enfoques implementados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3379-Implantação de ações que visem ao desenvolvimento do Consórcio Brasil
Central

Programa de Governo:
Exercício:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Projeto
04101-CASA CIVIL
Integrar e desenvolver os Estados que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil
Objetivo Específico:
Central.
Produto:
Contrato de rateio executado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Flávia de Souza Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

95,00
Total:

95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

95,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

95,00

95,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi executado em 95% da meta prevista no PTA/LOA 2017, pois foi repassado R$ 950.000,00 para executar as ações do
Consórcio Brasil Central.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.000.000,00

1.000.000,00

950.000,00

30.921,22

95,00

98,03

1.000.000,00

1.000.000,00

950.000,00

30.921,22

95,00

98,03

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conforme acordado entre o Governo do Estado e os outros estados integrantes do Consórcio Brasil Central, a Casa Civil repassou 95% do
valor previsto inicialmente na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:
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Conforme acordado entre o Governo do Estado e os outros estados integrantes do Consórcio Brasil Central, a Casa Civil repassou 95% do
valor previsto inicialmente na LOA.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado em um nível satisfatório, conforme o valor previsto como contrapartida do Governo de Mato
Grosso foi repassado em 95% da previsão orçamentária.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3950-Valorização profissional e qualidade de vida

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04101-CASA CIVIL

: Fortalecer os eixos da qualidade de vida (Social, afetivo, profissional e saúde), segurança no trabalho,
capacitação e adotar a organização de um modelo de desenvolvimento de liderança voltado para uma gestão
de resultados.
Produto:
Pessoa atendida
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Samanda Cristina Souza de Morais
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

300,00

Meta Física Ação Realizada

300,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta era atender 300 pessoas, mas devido ao contingenciamento de despesas não houve nenhum atendido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve realização orçamentária porque todo o recurso foi remanejado para o Programa 036, ação 2007 para atender a despesa com
contratos continuados e diárias da Casa Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve realização orçamentária porque todo o recurso foi remanejado para o Programa 036, ação 2007 para atender a despesa com
contratos continuados e diárias da Casa Civil.

Alcance do Objetivo Específico:
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Como houve remanejamento de todo o recurso, a ação foi descontinuada.

Outros aspectos relevantes:
Como houve remanejamento de todo o recurso, a ação foi descontinuada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Como houve remanejamento de todo o recurso, a ação foi descontinuada.

691

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
354-Programa Estadual de Articulaçao Política
Gestão de Políticas Públicas
Desarticulação das ações governamentais
Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.
Estado
04101-CASA CIVIL
Max Joel Russi

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Outros

Em construção

0,00

0,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Indicador em construção
Fonte: .

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador continua em construção. Em 2017 aplicou-se novamente um questionário de satisfação com os públicos interno (secretários
da
administração direta e indireta) e externo (prefeitos, Assembleia Legislativa e sindicatos estaduais), porém, em virtude do baixo índice de
participação dos entrevistados, optou-se por não se utilizar esta pesquisa como fonte de construção do indicador. Em 2018 será
repensada a estratégia para se construir um indicador.

Execução:
Pontuamos que devido às restrições orçamentárias advindas das medidas de austeridade, não foi possível inserir na LOA 2017 os valores
corretos para realização das Caravanas, sendo lançado o valor simbólico de R$200.000. e finalizou o orçamento com um total de
8.941.967,89
Verifica-se o desempenho ótimo da realização orçamentária e financeira da ação, pois era este o orçamento inicial previsto para execução
das 8 Caravanas da Transformação previstas na LOA para o ano de 2017 bem como contemplando todas as demais ações do programa.

Resultados:
Os objetivos foram amplamente alcançados, superando as expectativas da organização do programa, uma vez que a população tem
participado ativamente e em algumas edições foram atendidas inclusive pessoas de outros Estados, como o Pará.
Outros fatores que apontam o sucesso do programa foi a sua articulação política, envolvendo atores de todas as esferas e o incremento de
serviços ofertados e entrega de produtos ao longo do seu densenvolvimento.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2568-Realização de ações de apoio ao governador do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Atividade
04105-GABINETE DE GOVERNO
Apoiar a realização de ações do Gabinete do Governador.
Ações realizadas
Percentual
José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

Análise da Meta Física:

693

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
O Gabinete de Governo foi criado com o advento da Lei Complementar nº 566 de 20/05/2015 e posteriormente estruturado pelo
DECRETO Nº 172, de 01/07/2015, onde deu início as suas atividades desvinculadas da Casa civil, com a Criação da UO nº 04105 dando
início a sua atuação com orçamento próprio. No bojo da estrutura do Gabinete de Governo foi criado o Cerimonial de Governo conforme
decreto N. 309 de 28 de outubro de 2015, com a missão de organizar e executar as solenidades, atos e visitas oficiais com a participação
do Chefe do Poder executivo, propiciando a boa relação entre as autoridades do governo e a sociedade. As atividades da Unidade são
fruto das demandas recebidas/encaminhadas pelo Gabinete de Governo, além de parcerias com demais Secretarias e órgãos do Estado.
No ano de 2017 foram realizados ao todo 929 eventos de pequeno, médio e grande porte, dentre estes alguns com autoridades nacionais
e internacionais, havendo um incremento de 456 eventos em relação ao ano de 2016. Deste montante:
- 469 atenderam a solicitação do Gabinete de Governo;
- 73 à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social;
- 70 à Secretaria de Estado de Infraestrutura;
- 59 à Casa Civil do Estado;
- 39 à Secretaria de Estado de Educação, Esportes e Lazer;
- 24 à Secretaria de estado de Segurança Pública;
- 20 à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários;
- 18 à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
- 14 à Casa Militar do Estado;
- 14 à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
- 13 à Secretaria de Estado de Cidades;
- 09 ao MT PAR;
- 09 à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos;
- 09 à Secretaria de Estado de Cultura;
- 09 à Secretaria de Estado de Meio Ambiente;
- 07 à Secretaria de Estado de Planejamento;
- 07 à Controladoria Geral do Estado;
- 07 ao Gabinete de Comunicação;
- 06 à Vice Governadoria do Estado;
- 06 à Secretaria de Estado de Fazenda;
- 05 ao Gabinete de Assuntos Estratégicos;
- 05 ao Instituto de Terras de Mato Grosso;
- 05 à Secretaria de Estado de Gestão;
- 05 ao MTI;
- 04 à UNEMAT;
- 03 ao Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção;
- 03 à AGEM;
- 03 à Procuradoria Geral do Estado;
- 02 ao INDEA;
- 02 à Secretaria de Estado de Saúde;
- 02 ao MT PREV;
- 02 ao Gabinete de Desenvolvimento Regional;
- 02 ao DETRAN;
- 02 ao DesenvolveMT;
- 01 à EMPAER
- 01 à AGER.
Devido ao grande volume de eventos apoiados não apenas no Palácio Paiaguás e Cuiabá, mas também em outros municípios, com o
intuito de entregar produtos e serviços de qualidade a população, foi desenvolvido um método de triagem para priorização dos eventos
apoiados pelo Cerimonial de Governo, que visou um planejamento adequado a atual conjuntura econômica do Estado, mas sem prejuízo
aos programas e ações prioritários para o Governo. Desta maneira, os produtos entregues foram adequados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

250.000,00

770.009,78

672.517,06

32.053,68

269,01

91,13

250.000,00

770.009,78

672.517,06

32.053,68

269,01

91,13

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho altamente deficiente ocorreu em virtude das inúmeras anulações e suplementações necessárias à realização das
Caravanas da Transformação e outros eventos que não estavam previstos. Importante salientar que, devido às medidas de austeridade
visando o equilíbrio da economia do Estado, o teto orçamentário previsto na LOA/2017 para o Gabinete de Governo não foi suficiente para
cumprir com os compromissos orçados pelo Cerimonial de Governo no ano de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Observa-se uma grande quantidade de anulações e suplementações nesta ação que ocorreram em virtude das restrições orçamentárias e
financeiras que impactaram diretamente na elaboração do PTA/LOA 2017, com disponibilidade de teto orçamentário inferior às
necessidades do órgão. Desta forma, as anulações e suplementações foram realizadas conforme demandas prioritárias no decorrer do
ano. Ao passo que apesar dos recursos financeiros não terem sido disponibilizados exatamente como proposto no cronograma previsto,
temos o desempenho ótimo da execução da ação, não havendo dificuldade na utilização dos créditos no processo de licitações e
pagamento de fornecedores. Fato que pode ser verificado com a análise da meta física que mostra um grande incremento no atendimento
às demandas de todos os órgãos de Governo.

Alcance do Objetivo Específico:
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Os objetivos foram plenamente alcançados no quesito atender as demandas da Secretaria do Gabinete de Governo e de outros órgãos do
Executivo e Poderes. As agendas internas e externas, compreendendo dentro dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT como nos
municípios do Interior do Estado foram atendidas. Tais agendas tinham por objetivo Inaugurações, Visitas, reuniões, audiências públicas,
viagens e assim por diante.

Outros aspectos relevantes:
As principais restrições encontradas foram no âmbito Licitatório, uma vez que a maioria dos órgãos de Governo não contam com rubrica
para atendimento a eventos, sobrecarregando as ações do Cerimonial de Governo. E, neste momento de medidas de austeridade, o
volume de eventos demandados ao Cerimonial é muito maior do que sua capacidade orçamentaria.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As maiores dificuldades são relativas as restrições orçamentárias vivenciadas pelo Estado nos últimos anos, de maneira que a indicação
do teto no início do processo de elaboração do planejamento facilitaria a priorização das ações.

Ação:

3087-Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04105-GABINETE DE GOVERNO

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Viabilizar melhorias nas estruturas e oferecer melhores condições de trabalho
Ampliação executada
Percentual
José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O Gabinete de Governo foi criado com o advento da Lei Complementar nº 566 de 20/05/2015 e posteriormente estruturado pelo
DECRETO Nº 172, de 01/07/2015, onde deu início as suas atividades desvinculadas da Casa civil, com a Criação da UO nº 04105 dando
início a sua atuação com orçamento próprio. No bojo da estrutura do Gabinete de Governo foram criadas Unidades como Cerimonial de
Governo, Núcleo de Ações Voluntárias, Assessoria Internacional além da Prefeitura do Palácio Paiaguás, o que acarretou
responsabilidades pela sua manutenção.
Em 2016 foi realizada uma única contratação (Concorrência nº 001/2016) para a reforma da cobertura do Palácio Paiaguás no valor de R$
1.465.911,52. No entanto, foi realizado o empenho deste valor mas o início previsto das obras apenas para o ano de 2017, de maneira que
a meta física se apresentou altamente deficiente.Devido a necessidade de adequar o orçamento da ação à realidade econômica do
Estado, conforme decreto N. 675 de 30 agosto de 2016, muitas intervenções previstas para serem realizadas foram postergadas para
2017/2018, tendo sido priorizada a manutenção do Palácio Paiaguás no intuito de garantir ambiente seguro e agradável tanto para os
servidores quanto para o público em geral sem prejuízo para
qualidade dos serviços prestados e produtos entregues.
Em 2017 foi verificada a necessidade de adequação do orçamento da cobertura do Palácio para novo processo licitatório, mas como não
haveria tempo hábil para realização da concorrência, o valor de R$ 1.858.774,00 suplementado foi anulado em R$1.699.000,00 e
remanejado para a ação da Caravana da Transformação que estava sem cobertura orçamentária em virtude das ações de austeridade
voltadas ao equilíbrio econômico do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

160.000,00

225,81

0,00

225,81

0,00

0,00

160.000,00

225,81

0,00

225,81

0,00

0,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:
O Gabinete de Governo foi criado com o advento da Lei Complementar nº 566 de 20/05/2015 e posteriormente estruturado pelo
DECRETO Nº 172, de 01/07/2015, onde deu início as suas atividades desvinculadas da Casa civil, com a Criação da UO nº 04105 dando
início a sua atuação com orçamento próprio. No bojo da estrutura do Gabinete de Governo foram criadas Unidades como Cerimonial de
Governo, Núcleo de Ações Voluntárias, Assessoria Internacional além da Prefeitura do Palácio Paiaguás, o que acarretou
responsabilidades pela sua manutenção.
O desempenho deficiente da ação em relação ao que foi inicialmente planejado, se justifica pela necessidade de adequar o orçamento da
ação à realidade econômica do Estado, conforme decreto N. 675 de 30 agosto de 2016, muitas intervenções previstas para serem
realizadas foram postergadas, tendo sido priorizada a manutenção do Palácio Paiaguás no intuito de garantir ambiente
seguro e agradável tanto para os servidores quanto para o público em geral sem prejuízo para qualidade dos serviços prestados e
produtos entregues.
Em 2017 foi verificada a necessidade de adequação do orçamento da cobertura do Palácio para novo processo licitatório, mas como não
haveria tempo hábil para realização da concorrência, o orçamento sofreu anulações de valores que foram remanejados principalmente
para a ação da Caravana da Transformação que estava sem cobertura orçamentária em virtude das ações de austeridade voltadas ao
equilíbrio econômico do Estado.
Processo 2721 de 11/10/2017 com valor de R$1.004.993,14
Processo 3428 de 28/11/2017 com valor de R$ 770.359,95

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho altamente deficiente da ação, se justifica pelo teto orçamentário da LOA/2017 insuficiente para atender todas as ações do
Gabinete de Governo, e pela burocracia que dificultou o processo licitatório da obra da cobertura do Palácio Paiaguás, fazendo com que
os recursos suplementados fossem remanejados para a ação da Caravana da Transformação que estava sem cobertura orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos não foram plenamente atingidos devido a necessidade de adequar o orçamento da ação à realidade econômica
do Estado, de forma que muitas intervenções previstas para serem realizadas foram postergadas para 2018, tendo sido priorizada a
manutenção do Palácio Paiaguás no intuito de garantir ambiente seguro e agradável tanto para os servidores quanto para o público em
geral sem prejuízo para qualidade dos serviços prestados e produtos entregues. Desta maneira,
valores expressivos foram anulados e remanejados durante o ano.

Outros aspectos relevantes:
O decreto N. 675 de 30 agosto de 2016 e política de austeridade tem impacto direto no planejamento e execução das intervenções
previstas para serem realizadas pelo Gabinete de Governo, havendo a necessidade de definir novas prioridades.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As maiores dificuldades são relativas as restrições orçamentárias vivenciadas pelo Estado nos últimos anos, de maneira que a indicação
do teto no início do processo de elaboração do planejamento facilitaria a priorização das ações.

Ação:

3391-Caravana da Transformação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04105-GABINETE DE GOVERNO
Prestar serviços de saúde e cidadania à população mato-grossense, em articulação com órgãos e entidades
Objetivo Específico:
da administração pública estadual direta e indireta e em parceria com órgãos e entidades da administração
pública federal e municipal, do setor privado sem fins lucrativos e de organizações não governamentais.
Produto:
Caravana realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
8,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

8,00

8,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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Análise da Meta Física:
O Gabinete de Governo foi criado em com o advento da Lei complementar nº566 de 20/05/2017 e posteriormente estruturado pelo
DECRETO Nº 172, de 01/07/2015, tendo início suas atividades desvinculadas da Casa Civil, com a criação da U.O 04105. No bojo do
Gabinete de Governo foi criada no ano de 2016 a "Caravana da Transformação". Programa de Estado que articula órgãos e entidades de
diferentes setores que tem por objetivo atender a população de todos os Consórcios de saúde do Estado buscando reduzir a quantidade
de cidadãos que aguardam para a realização de cirurgias oftalmológicas, fortalecendo a cidadania e fornecendo os serviços essenciais
para o cidadão, sempre com foco na reestruturação, modernização e eficiência dos serviços. A principal meta é proporcionar a melhoria
da qualidade da saúde mato-grossense. Os serviços que compõem os atendimentos de saúde da Caravana da Transformação integram a
rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Para levar a assistência às regiões, o programa conta com uma grande estrutura formada por
profissionais de saúde e unidade móveis adaptados para realização de procedimentos oftalmológicos, com foco nas cirurgias de catarata,
pterígio e yag laser. A cidadania também é uma missão deste programa. Emissão de documentos, orientação sobre mercado de trabalho,
educação ambiental, assessoria jurídica são algumas das ações oferecidas pela iniciativa.
Em 2016 foram realizadas 03 edições, nos municípios de Barra do Bugres, Peixoto de Azevedo e Canarana.
No ano de 2017 foram realizadas as 8 edições previstas nos municípios polo: Jaciara, São José dos Quatro Marcos, Porto Alegre do Norte,
Alta Floresta, Barra do Garças, Juína, Tangará da Serra e Rondonópolis. Foram emitidos ao todo 8.563 documento entre: RG (1ª e 2ª Via);
CPF (1ª e 2ª Via); 2ª Via de Certidões (Nascimento, Casamento, Óbito); Carteira de Pescador Amador; Carteira de Trabalho; CRLV; e
Carteira do Idoso. Foram realizados ainda, 264.448 atendimentos em cidadania, e 199.786 procedimentos de saúde que incluem:
Consultas; Cirurgias (Catarata, Pterígio, Yag Laser etc); e Procedimentos (Consultas e Exames).
Para o ano de 2018 estão previstas a realização de Caravanas nos municípios de: Cáceres, Cuiabá e Várzea Grande.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

200.000,00

8.941.967,89

8.742.658,08

18.995,28

4.371,33

97,98

200.000,00

8.941.967,89

8.742.658,08

18.995,28

4.371,33

97,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho altamente deficiente ocorreu em virtude das inúmeras suplementações necessárias à realização das Caravanas, devido às
medidas de austeridade visando o equilíbrio da economia do Estado.
O teto orçamentário previsto na LOA/2017 para o Gabinete de Governo não era suficiente para cumprir com todos os compromissos do
Gabinete de Governo, sendo rateado entre todas as ações do órgão no intuito de garantir a inclusão das rubricas.
Apesar de não ter sido possível incluir no PTA/LOA inicialmente os valores exatos necessários para a execução da ação, ela foi
plenamente desenvolvida conforme planejamento do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:
Verifica-se o desempenho ótimo da realização orçamentária e financeira da ação, pois era este o orçamento inicial previsto para execução
das 8 Caravanas da Transformação previstas na LOA para o ano de 2017.
Pontuamos que devido às restrições orçamentárias advindas das medidas de austeridade, não foi possível inserir na LOA 2017 os valores
corretos para realização das Caravanas, sendo lançado o valor simbólico de R$200.000. Os recursos para execução da ação foram
disponibilizados através de anulações e suplementações de outras ações, após identificação de ações prioritárias ao longo do ano.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos foram amplamente alcançados, superando as expectativas da organização, uma vez que a população tem participado
ativamente e em algumas edições foram atendidas inclusive pessoas de outros Estados, como o Pará.
Outros fatores que apontam o sucesso da ação, são o auto grau de articulação política, envolvendo atores de todas as esferas e o
incremento de serviços ofertados e entrega de produtos ao longo das edições.

Outros aspectos relevantes:
As maiores restrições encontradas são relativas à questão orçamentária, uma vez que devido as medidas de austeridade o teto
orçamentário do Gabinete não é suficiente para cumprimento de todas as ações previstas, fazendo com que fossem realizadas inúmeras
suplementações ao longo do ano.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As maiores dificuldades são relativas as restrições orçamentárias vivenciadas pelo Estado nos últimos anos, de maneira que a indicação
do teto no início do processo de elaboração do planejamento facilitaria a priorização das ações.
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Ação:

3393-Implementação da Rede de Voluntários

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04105-GABINETE DE GOVERNO
Expandir e qualificar o trabalho daqueles que desejam ser voluntários, transformando necessidades sociais em
Objetivo Específico:
oportunidades de participação voluntária.
Produto:
Rede implementada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

1,00

Análise da Meta Física:

698

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
A meta física prevista que se refere a organização de uma rede de voluntários e foi devidamente atendida, de maneira que através da
articulação de órgãos e entidades parceiras do Governo, a NAV está consolidando uma rede de voluntariado que tem atuado em ações
diversas tais como:
¿ Entregas de Roupas, sapatos e mantas para crianças e adultos num total de 20mil peças que foram doadas aos CRAS (Centro de
Referência e Assistência Social) dos Municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães.
- Visita às Padarias Artesanais de São Paulo, coordenado pela 1ª Dama Lu Alkemin e para trazer todas as orientações da logística para
implantação de duas padarias em Cuiabá. Já possuí maquinários e aguardando trâmites legais para instalação.
- Preparação, Criação e Coordenação do Grupo Cuiabá 300 anos do Governo com projetos do Sarau de Segunda, Missa Solene de
Abertura dos Trabalhos alusivos às festividades da Cuiabá Tricentenária.
- Apoio a festas de santos em Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Várzea Grande conseguindo doações de alimentos para os eventos dos
festeiros.
- Doação de Cestas Básicas para Instituições cadastradas pelo NAV.
- Organização de Reunião e Café da Manha para a Comissão Cuiabá 300 anos do Governo MT
- Participação em todas as Caravanas da Transformação do governo, visitando entidades filantrópicas, fazendo palestras, doações de
roupas e brinquedos para famílias de vulnerabilidade social e risco total dos municípios onde acontecem a programação da Caravana.
- Participação com doação de matérias escolares para as Instituições AMPARA e Flauta Mágica.
- Visitas para realização de parcerias às Maçonarias, Rotary, Fraternidade com entrega do Projeto NAV e cadastro de novos voluntários.
- Visitas a Instituições de Deficientes de Várzea Grande e Cuiabá.
- Palestras e reuniões para o Outubro Rosa com as mulheres e funcionárias do Governo, Workshop de Turbantes, palestra com Equipe
Equipe do MT Mamma sobre prevenção ao Câncer.
- Doações de legumes, verduras, cestas básicas para as Instituições CEMPHRE, Abrigo dos Velhos e famílias que se encontram abaixo da
linha da pobreza dos Municípios de Várzea Grande e Cuiabá em parceria com a Setas.
- Almoço em Cuiabá com pessoas carentes no restaurante Popular no centro da cidade.
- Campanha do Outubro Solidário na arrecadação de brinquedos com distribuição de 12 mil presentes.
- Participação em evento no Conselho Regional de Contabilistas de Mato Grosso.
- Acompanhamento e cadastramento das famílias em situação de pobreza extrema.
- Campanha de Arrecadação e doação de alimentos para diversas Instituições Filantrópicas com entrega na Arena Pantanal em parceria
com a Setas.
- Planejamento e participação da Missa Solene de Ação de Graças aos voluntários do NAV e da Equipe Cuiabá 300 anos do governo.
- Realização NAV e Comissão Cuiabá 300 anos do Sarau de Segunda ¿ evento para arrecadação de 400 filtros com vela doados a
famílias em risco social.
- Entrega de cestas básicas e filtros nos bairros Itapuãn, Silvanópolis e Três Poderes.
-Reuniões com as 11 subcomissões Cuiabá 300 Anos do Governo do Estado.
- Arrecadação de Alimentos com Empresários de Cuiabá, AMAD e Várzea Grande.
- Planejamento de entrega das cestas básicas nos municípios da baixada cuiabana em parceria com a Setas.
- Planejamento para a realização da primeira feira de idosos de Mato Grosso.
-Elaboração do Projeto Famílias Pioneiras com metodologia e plataformas para o registro das famílias que contribuíram na construção de
Cuiabá em parceria com MTI.
- Visita à plantação de algodão em Mato Grosso
- Visita a famílias tradicionais fazendo as parcerias de voluntario do NAV.
- Participação em lançamentos de livros e apresentações de peças culturais, Vernissages de artistas cuiabanos.
- Reunião com mulheres e participação em palestras voltadas ao público feminino.
- Arrecadação e doação de materiais escolares, mochilas para crianças de famílias vulneráveis da baixada cuiabana.
- Visita ao Memorial Rondon em Mimoso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento se mostra altamente deficiente porque os valores previstos inicialmente na LOA para consolidação da Rede de Voluntários
não foram executados. Cabe pontuar que no primeiro semestre de 2017 o Núcleo de Ações Voluntárias - NAV previa a contratação de
serviços para a estruturação da Rede, porém em virtude de mudanças internas na administração do Núcleo, as atividades ficaram
paradas e os recursos anulados, sendo retomadas apenas no segundo semestre de 2017 com a entrada de um novo grupo gestor.
No entanto, houve uma grande articulação no sentido de retomar as atividades da NAV a partir do segundo semestre de 2017, conforme
análise da meta física apresentada neste RAG. Não foram executados recursos conforme o planejado, mas uma série de ações foram
realizadas sem a necessidade dos recursos inicialmente previstos na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira se mostra altamente deficiente porque os valores previstos inicialmente na LOA para consolidação da Rede de
Voluntários não foram executados. Cabe pontuar que no primeiro semestre de 2017 o Núcleo de Ações Voluntárias - NAV previa a
contratação de serviços para a estruturação da Rede, porém em virtude de mudanças internas na administração do Núcleo, as atividades
ficaram paradas e os recursos anulados, sendo retomadas apenas no segundo semestre de 2017 com a entrada de um novo grupo gestor.
No entanto, houve uma grande articulação no sentido de retomar as atividades da NAV a partir do segundo semestre de 2017, conforme
análise da meta física apresentada neste RAG. Não foram executados recursos conforme o planejado, mas uma série de ações foram
realizadas sem a necessidade dos recursos inicialmente previstos na LOA.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos tem sido alcançados de maneira satisfatória, uma vez que o Núcleo de Ações Voluntárias-NAV tem cumprido seu papel,
promovendo ambiente favorável à construção de uma rede de voluntariado atuante que tem proporcionado à população carente de Mato
Grosso acesso a serviços, itens de necessidades básicas, capacitação, projetos sociais, alimentos, etc.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As maiores dificuldades são relativas as restrições orçamentárias vivenciadas pelo Estado nos últimos anos, de maneira que a indicação
do teto no início do processo de elaboração do planejamento facilitaria a priorização das ações.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
354-Programa Estadual de Articulaçao Política
Gestão de Políticas Públicas
Desarticulação das ações governamentais
Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.
Estado
04101-CASA CIVIL
Max Joel Russi

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Outros

Em construção

0,00

0,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Indicador em construção
Fonte: .

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador continua em construção. Em 2017 aplicou-se novamente um questionário de satisfação com os públicos interno (secretários
da
administração direta e indireta) e externo (prefeitos, Assembleia Legislativa e sindicatos estaduais), porém, em virtude do baixo índice de
participação dos entrevistados, optou-se por não se utilizar esta pesquisa como fonte de construção do indicador. Em 2018 será
repensada a estratégia para se construir um indicador.

Execução:
Pontuamos que devido às restrições orçamentárias advindas das medidas de austeridade, não foi possível inserir na LOA 2017 os valores
corretos para realização das Caravanas, sendo lançado o valor simbólico de R$200.000. e finalizou o orçamento com um total de
8.941.967,89
Verifica-se o desempenho ótimo da realização orçamentária e financeira da ação, pois era este o orçamento inicial previsto para execução
das 8 Caravanas da Transformação previstas na LOA para o ano de 2017 bem como contemplando todas as demais ações do programa.

Resultados:
Os objetivos foram amplamente alcançados, superando as expectativas da organização do programa, uma vez que a população tem
participado ativamente e em algumas edições foram atendidas inclusive pessoas de outros Estados, como o Pará.
Outros fatores que apontam o sucesso do programa foi a sua articulação política, envolvendo atores de todas as esferas e o incremento de
serviços ofertados e entrega de produtos ao longo do seu densenvolvimento.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
3130-Captação de parcerias para realização de projetos estratégicos e prioritários
do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04106-GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Articular a implementação de projetos estratégicos e prioritários para o Governo do Estado com novas fontes
Objetivo Específico:
de financiamento
Produto:
Parceria firmada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Vinicius Borges Leal Saragiotto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Gabinete de Assuntos Estratégico, por meio de seus Projetos esta conseguindo 100% de captação, nacional e internacional para seus
Projetos, através de parceiros que possuem interesses em Projetos de crescimento econômico, social e cultural para o Estado de Mato
Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Gabinete de Assuntos Estratégicos trabalha em seus Projetos hoje com parcerias, como por exemplo a Estratégia - Produzir, Conservar
e Incluir, que reúne entidade do Governo, Organizações não Governamentais, Sociedade Civil e Empresas e que através da Captação
Nacional e Internacional de recursos consegue realizar seus objetivos para que as Metas acordadas pelo Estado de Mato Grosso na
COP(21) - Conferencia do Clima realizadas em Paris, sejam alcançadas.
Além disso o GAE esta trabalhando em sinergia com o Escritório de Representações de Mato Grosso em Brasília, junto a Assuntos
Estratégicos para conclusão de metas para o Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Não estão sendo necessárias Dotações orçamentárias, pois os Projetos existentes estão sendo captados por parceiros nacionais e
internacionais.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo Específico foi alcançados, pois este Gabinete esta realizando seus Projetos de forma a entregar resultados ao Estado de Mato
Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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3131-Realização de estudos e diagnósticos para o fomento de projetos
estratégicos de alto impacto para a sociedade

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

354-Programa Estadual de Articulaçao Política
2017
Projeto
04106-GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Realizar estudos e diagnósticos visando prospectar negócios e oportunidades para o Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico:
alinhados às prioridades de Governo
Produto:
Estudo realizado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Vinicius Borges Leal Saragiotto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Análise quanto a estudos e diagnósticos para o fomento de Projetos está ótima, pois, este Gabinete esta conseguindo através de
pesquisas, análises estratégicas e monitoramento, gerir seus Projetos e entregar resultados satisfatórios ao Gaverno do Estado de Mato
Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Estudos e diagnósticos para o fomento de Projetos Estratégicos são feitos a todo momento para que os mesmos atinjam seus objetos,
pois os mesmos, necessitam de pesquisa e atualizações constantes para que os mesmos obtenham sucesso.

Capacidade de Execução - COFD:
Os estudos e diagnósticos para realização de Projetos são realizados por nossos servidores em parcerias com outros órgãos e entidades.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivos estão sendo alcançados, visto o sucesso dos Projetos que estão sendo realizados pelo Gabinete de Assuntos Estratégicos, visto
os mesmos necessitarem de constante estudos, monitoramento e divulgação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
356-Governo Digital
Gestão de Políticas Públicas
O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas
informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.
Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade
Órgãos da Administração Pública Estadual
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Divino Silva Miranda

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

15,00

100,00

9.379,00

29/12/2017

Anual

Percentual

100,00

260,00

144,00

29/12/2017

Taxa acumulada de acesso ao e-serviços
Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS
Taxa acumulada de e-serviços
Fonte: CEPROMAT

Análise de Indicadores do Programa:
Número de serviços digitais em 2015 = 25;
Número de serviços digitais disponibilizados em 2016 = 33;
Número de serviço digitais disponibilizados em em 2017 = 28;
Número de acesso aos serviços digitais em 2016 = 18.031;
Número de acesso aos serviços digitais em 2017= 1.709.200;
A taxa acumulada de e-serviços alcançou 90% da meta prevista, e a taxa acumulada de acesso ao e-serviços ultrapassou bastante o valor
inicialmente estimado. Percebe-se que continua em crescimento a disponibilização e acesso dos serviços digitais ao cidadão,
possibilitando inferir sobre a relevância e utilidade dos serviços disponibilizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

9.782.837,00

1.911.165,11

1.203.667,85

0,00

12,30

62,98

173

0,00

1.836.012,50

1.836.012,50

0,00

0,00

100,00

240

35.472.105,43

31.605.477,11

30.570.016,55

0,00

86,18

96,72

45.254.942,43

35.352.654,72

33.609.696,90

0,00

74,27

95,07

Total

Execução:
A execução orçamentária e financeira do programa foi razoável tendo em vista o desempenho alcançado.

Resultados:
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Disponibilizar serviços ao cidadão através de canais digitais possibilita a democratização da prestação de serviços, melhoria das relações
do Estado através dos meios eletrônicos e aproxima a administração pública da sociedade. Isso posto, percebe-se uma melhoria da
imagem do Governo e o cumprimento de seus deveres institucionais. Os indicadores do programa evidenciam o aumento de acesso dos
cidadãos aos serviços digitais, expondo os resultados positivos alcançados. O programa contribui para o alcance das diretrizes do Governo
estabelecidas no eixo Governança e governabilidade nas seguintes estratégias:
> Democratização da gestão pública
> Fortalecimento das articulações intergovernamentais com setores da sociedade
> Elevação da capacidade de formulação e implementação das políticas públicas
> Modernização da gestão das organizações públicas
Os 28 e-serviços disponibilizados foram:
Solicitação da PID(DETRAN)
Solicitação 2ª Via de CNH(DETRAN)
Solicitação de CNH Definitiva(DETRAN)
Consultar taxas de habilitação(DETRAN)
Consulta por palavra chave(IOMAT)
Consulta por data (IOMAT)
Consulta Diário oficial atual(IOMAT)
Consultar Rotas de Transporte escolar(SEDUC)
Consulta planejamento de cardápios(SEDUC)
Boletim escolar (entregue e retirado para remodelagem)(SEDUC)
Consulta unidades escolares estaduais(SEDUC)
Detran Rápido - Agendamento de exame teórico(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar turmas de exame teórico(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar condutor(DETRAN)
Detran Rápido - 2ª via de licenciamento anual(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar veículos(DETRAN)
Detran Rápido - Resultado de recurso de infração(DETRAN)
Detran Rápido - Listar taxas do Detran(DETRAN)
Detran Rápido - Validar documentos(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar taxas de habilitação(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar PID(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar 2ª via de CNH(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar CNH definitiva(DETRAN)
Detran Rápido - Emitir licenciamento anual(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar taxas de veículos(DETRAN)
Detran Rápido - Emitir guia de IPVA(DETRAN)
Emitir guia de IPVA (no MT Cidadão)(DETRAN)
Boletim Escolar V2(SEDUC)
Os números de acesso aos e-serviços foram:
Portal mt.gov.br: 1.391.204;
App MT Cidadão: 315.073 ;
Totem: 2.923;
TOTAL: 1.709.200;

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Muitas das ações previstas não tinham recursos orçamentários suficientes para a sua execução.
Políticas : Algumas ações, apesar de inicialmente previstas no PPA, não são priorizadas na execução.
Gerenciais : São feitas movimentações orçamentárias sem conhecimento e anuência do Gestor do programa

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Restrições:
Algumas ações, apesar de inicialmente previstas no PPA, não são priorizadas na execução.
Muitas das ações previstas não tinham recursos orçamentários suficientes para a sua execução.
Recomendação:
Revisão das ações do programa de modo a garantir a capacidade de execução
Restrição:
São feitas movimentações orçamentárias sem conhecimento e anuência do Gestor do programa
Recomendação:
Que as movimentações orçamentárias nas ações obtenha anuência do gestor do programa.
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Avaliação das Ações do Programa
3181-Modernização dos sistemas de Administração Financeira e de Gestão do
Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

356-Governo Digital
2017
Projeto
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Aprimorar a integração e disponibilização das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e de gestão
Objetivo Específico:
do Estado.
Produto:
Sistema modernizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luiz Marcos de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi zero.
Não foi executada por frustração da fonte de financiamento do projeto.
Não foram executas as ações:
1 - Revitalização do FIPLAN - Módulos de Planejamento e Orçamento
2 - Revitalização do FIPLAN - Módulo Financeiro
3 - Revitalização do FIPLAN - Módulo Contábil
4 - Adquirir e Disponibilizar os Módulos de Sistema de de Gestão do Estado
5 - Integração dos Sistemas de Modernização da Gestão Governamental.
Assim, o produto "Sistema modernizado" - NÃO FOI ENTREGUE/DISPONIBILIZADO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Ação foi projetada para ser custeada com recursos de operação de crédito, através de execução do programa denominado PROFISCO2; que não ocorreu. Os R$ 1.500.000,00 orçados, foram alocados na LOA com o objetivo de servir de contrapartida, caso essa fosse uma
condição para a operação de crédito acontecer. Contudo, no decorrer do exercício, verificou-se que o Banco Interamericano de
Desenvolvimento ¿ BID não conseguiu apoio da Secretaria do Tesouro Nacional ¿ STN para aprovar a nova linha de financiamento no
Congresso Nacional. Inviabilizada a fonte externa de financiamento e considerando que o custo total do projeto monta em R$ +
13.000.000,00, não houve condições financeiras do governo financiá-lo com recursos próprios. Assim, a deliberação foi pela NÃO
EXECUÇÃO.

Capacidade de Execução - COFD:
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A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA da Ação foi totalmente frustrada em função da não confirmação da real fonte de financiamento ¿
operação de crédito PROGRAMA PROFISCO-2, via BID. A dotação orçamentária alocada foi anulada e transferida as ações: 2007 ¿
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais ¿ R$ 1.300.000,00 e 2014 Publicidade Institucional e Propaganda ¿ R$ 200.000,00; para
financiar custeio da SEFAZ.
A EXECUÇÃO FINANCEIRA não ocorreu. A diretriz estabelecida para o projeto é a da execução via operação de crédito ¿ PROFISCO-2;
que frustrou. Como a linha de crédito não foi viabilizada e o governo não dispunha de recursos financeiros para executá-lo com recursos
próprios, não houve alternativa senão a suspensão da execução no exercício de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico NÃO FOI ALCANÇADO.

Outros aspectos relevantes:
Nova análise sobre a execução do projeto deve ocorrer quando a linha de financiamento estiver disponibilizada para o governo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a registrar.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
356-Governo Digital
Gestão de Políticas Públicas
O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas
informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.
Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade
Órgãos da Administração Pública Estadual
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Divino Silva Miranda

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

15,00

100,00

9.379,00

29/12/2017

Anual

Percentual

100,00

260,00

144,00

29/12/2017

Taxa acumulada de acesso ao e-serviços
Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS
Taxa acumulada de e-serviços
Fonte: CEPROMAT

Análise de Indicadores do Programa:
Número de serviços digitais em 2015 = 25;
Número de serviços digitais disponibilizados em 2016 = 33;
Número de serviço digitais disponibilizados em em 2017 = 28;
Número de acesso aos serviços digitais em 2016 = 18.031;
Número de acesso aos serviços digitais em 2017= 1.709.200;
A taxa acumulada de e-serviços alcançou 90% da meta prevista, e a taxa acumulada de acesso ao e-serviços ultrapassou bastante o valor
inicialmente estimado. Percebe-se que continua em crescimento a disponibilização e acesso dos serviços digitais ao cidadão,
possibilitando inferir sobre a relevância e utilidade dos serviços disponibilizados.

Execução:
A execução orçamentária e financeira do programa foi razoável tendo em vista o desempenho alcançado.

Resultados:
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Disponibilizar serviços ao cidadão através de canais digitais possibilita a democratização da prestação de serviços, melhoria das relações
do Estado através dos meios eletrônicos e aproxima a administração pública da sociedade. Isso posto, percebe-se uma melhoria da
imagem do Governo e o cumprimento de seus deveres institucionais. Os indicadores do programa evidenciam o aumento de acesso dos
cidadãos aos serviços digitais, expondo os resultados positivos alcançados. O programa contribui para o alcance das diretrizes do Governo
estabelecidas no eixo Governança e governabilidade nas seguintes estratégias:
> Democratização da gestão pública
> Fortalecimento das articulações intergovernamentais com setores da sociedade
> Elevação da capacidade de formulação e implementação das políticas públicas
> Modernização da gestão das organizações públicas
Os 28 e-serviços disponibilizados foram:
Solicitação da PID(DETRAN)
Solicitação 2ª Via de CNH(DETRAN)
Solicitação de CNH Definitiva(DETRAN)
Consultar taxas de habilitação(DETRAN)
Consulta por palavra chave(IOMAT)
Consulta por data (IOMAT)
Consulta Diário oficial atual(IOMAT)
Consultar Rotas de Transporte escolar(SEDUC)
Consulta planejamento de cardápios(SEDUC)
Boletim escolar (entregue e retirado para remodelagem)(SEDUC)
Consulta unidades escolares estaduais(SEDUC)
Detran Rápido - Agendamento de exame teórico(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar turmas de exame teórico(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar condutor(DETRAN)
Detran Rápido - 2ª via de licenciamento anual(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar veículos(DETRAN)
Detran Rápido - Resultado de recurso de infração(DETRAN)
Detran Rápido - Listar taxas do Detran(DETRAN)
Detran Rápido - Validar documentos(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar taxas de habilitação(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar PID(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar 2ª via de CNH(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar CNH definitiva(DETRAN)
Detran Rápido - Emitir licenciamento anual(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar taxas de veículos(DETRAN)
Detran Rápido - Emitir guia de IPVA(DETRAN)
Emitir guia de IPVA (no MT Cidadão)(DETRAN)
Boletim Escolar V2(SEDUC)
Os números de acesso aos e-serviços foram:
Portal mt.gov.br: 1.391.204;
App MT Cidadão: 315.073 ;
Totem: 2.923;
TOTAL: 1.709.200;

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Muitas das ações previstas não tinham recursos orçamentários suficientes para a sua execução.
Políticas : Algumas ações, apesar de inicialmente previstas no PPA, não são priorizadas na execução.
Gerenciais : São feitas movimentações orçamentárias sem conhecimento e anuência do Gestor do programa

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Restrições:
Algumas ações, apesar de inicialmente previstas no PPA, não são priorizadas na execução.
Muitas das ações previstas não tinham recursos orçamentários suficientes para a sua execução.
Recomendação:
Revisão das ações do programa de modo a garantir a capacidade de execução
Restrição:
São feitas movimentações orçamentárias sem conhecimento e anuência do Gestor do programa
Recomendação:
Que as movimentações orçamentárias nas ações obtenha anuência do gestor do programa.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3367-Reestruturação de projetos e da gestão da Tecnologia da Informação do
Poder Executivo Estadual.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

356-Governo Digital
2017
Projeto
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Reestruturar a gestão e coordenar os projetos estratégicos de TI.
Ações Coordenadas
Unidade
Divino Silva Miranda

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,00

75,00

Análise da Meta Física:
3 açoes foram coordenadas:
Coordenação da implantação do novo modelo de gestão e operacional de TI
Coordenação da implantação de serviços digitais para o Cidadão
Coordenação do projeto MT-CONECTADO
A subação IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE GESTÃO foi transferida para Secretaria Adjunta de Informações Socioeconômicas,
Geográficas e de Indicadores conforme decreto 1089/2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

80.000,00

20.500,00

20.500,00

0,00

25,62

100,00

80.000,00

20.500,00

20.500,00

0,00

25,62

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi realizado o mapeamento dos processos de gestão de TI
O que se pretendia realizar:
¿implantação, monitoramento e avaliação dos processos de gestão de TI: Implantar e manter sw, gerenciar serviços de atendimento e
suporte e Implantar e manter infraestrutura de TI.
Por restrições financeiras, valor disponibilizado ao setor foi estabelecido em R$ 20.500,00, que foi alocado em uma capacitação.

Capacidade de Execução - COFD:
Realizada capacitação: Oficina de Arquitetura Corporativa com TOGAF para 25 técnicos do Estado
Por restrições financeiras, valor disponibilizado ao setor foi estabelecido em R$ 20.500.00, que foi alocado em uma capacitação.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo foi parcialmente alcançado, pois publicação do DECRETO 1.257, regulamentando o inciso I do art. 33 da Lei Complementar nº
566, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, instituindo o Sistema Estadual
de Tecnologia da Informação do Estado de Mato Grosso, aconteceu em 10/11/2017.
IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO E OPERACIONAL DE TI - foi publicado o decreto 1257/2017 que instituiu o modelo de
gestão da TI (SETI). Revisados e validado com os coordenadores os processos de TI. Capacitado os órgãos em FPA, desenvolvimento
ágil e arquitetura corporativa, e operacionalizado a ata de registro de preços de fábrica de software (resolução 002/2017 criou força tarefa
para apoiar a operacionalização). Publicado a resolução 001/2017 que revisou o processo de desenvolvimento de software do Poder
Executivo Estadual. Realização de dois seminários para as unidades setoriais de TI.
COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS PARA O CIDADÃO - acompanhamento da implantação dos serviços
digitais disponibilizados no MT-CIDADÃO pela MTI.
IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE GESTÃO - ação transferida para Secretaria Adjunta de Informações Socioeconômicas,
Geográficas e de Indicadores conforme decreto 1089/2017.
COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MT-CONECTADO - Análise técnica do projeto elaborado pela empresa que
manifestou interesse (MIP) através da resolução 001/2017 MT/PAR. Análise do caderno técnico feita por técnicos de TI do Poder
Executivo Estadual, em conjunto com a MT-PAR. Material apresentado e discutido com as unidades setoriais de TI.

Outros aspectos relevantes:
Morosidade para publicação do decreto que institucionaliza o SETI.
Recursos Humanos insuficientes para as ações da unidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Fortalecimento da equipe responsável;
Instituir o COTEC e CGITI;
Instituir as políticas e diretrizes da TI;
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
356-Governo Digital
Gestão de Políticas Públicas
O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas
informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.
Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade
Órgãos da Administração Pública Estadual
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Divino Silva Miranda

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

15,00

100,00

9.379,00

29/12/2017

Anual

Percentual

100,00

260,00

144,00

29/12/2017

Taxa acumulada de acesso ao e-serviços
Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS
Taxa acumulada de e-serviços
Fonte: CEPROMAT

Análise de Indicadores do Programa:
Número de serviços digitais em 2015 = 25;
Número de serviços digitais disponibilizados em 2016 = 33;
Número de serviço digitais disponibilizados em em 2017 = 28;
Número de acesso aos serviços digitais em 2016 = 18.031;
Número de acesso aos serviços digitais em 2017= 1.709.200;
A taxa acumulada de e-serviços alcançou 90% da meta prevista, e a taxa acumulada de acesso ao e-serviços ultrapassou bastante o valor
inicialmente estimado. Percebe-se que continua em crescimento a disponibilização e acesso dos serviços digitais ao cidadão,
possibilitando inferir sobre a relevância e utilidade dos serviços disponibilizados.

Execução:
A execução orçamentária e financeira do programa foi razoável tendo em vista o desempenho alcançado.

Resultados:
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Disponibilizar serviços ao cidadão através de canais digitais possibilita a democratização da prestação de serviços, melhoria das relações
do Estado através dos meios eletrônicos e aproxima a administração pública da sociedade. Isso posto, percebe-se uma melhoria da
imagem do Governo e o cumprimento de seus deveres institucionais. Os indicadores do programa evidenciam o aumento de acesso dos
cidadãos aos serviços digitais, expondo os resultados positivos alcançados. O programa contribui para o alcance das diretrizes do Governo
estabelecidas no eixo Governança e governabilidade nas seguintes estratégias:
> Democratização da gestão pública
> Fortalecimento das articulações intergovernamentais com setores da sociedade
> Elevação da capacidade de formulação e implementação das políticas públicas
> Modernização da gestão das organizações públicas
Os 28 e-serviços disponibilizados foram:
Solicitação da PID(DETRAN)
Solicitação 2ª Via de CNH(DETRAN)
Solicitação de CNH Definitiva(DETRAN)
Consultar taxas de habilitação(DETRAN)
Consulta por palavra chave(IOMAT)
Consulta por data (IOMAT)
Consulta Diário oficial atual(IOMAT)
Consultar Rotas de Transporte escolar(SEDUC)
Consulta planejamento de cardápios(SEDUC)
Boletim escolar (entregue e retirado para remodelagem)(SEDUC)
Consulta unidades escolares estaduais(SEDUC)
Detran Rápido - Agendamento de exame teórico(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar turmas de exame teórico(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar condutor(DETRAN)
Detran Rápido - 2ª via de licenciamento anual(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar veículos(DETRAN)
Detran Rápido - Resultado de recurso de infração(DETRAN)
Detran Rápido - Listar taxas do Detran(DETRAN)
Detran Rápido - Validar documentos(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar taxas de habilitação(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar PID(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar 2ª via de CNH(DETRAN)
Detran Rápido - Solicitar CNH definitiva(DETRAN)
Detran Rápido - Emitir licenciamento anual(DETRAN)
Detran Rápido - Consultar taxas de veículos(DETRAN)
Detran Rápido - Emitir guia de IPVA(DETRAN)
Emitir guia de IPVA (no MT Cidadão)(DETRAN)
Boletim Escolar V2(SEDUC)
Os números de acesso aos e-serviços foram:
Portal mt.gov.br: 1.391.204;
App MT Cidadão: 315.073 ;
Totem: 2.923;
TOTAL: 1.709.200;

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Muitas das ações previstas não tinham recursos orçamentários suficientes para a sua execução.
Políticas : Algumas ações, apesar de inicialmente previstas no PPA, não são priorizadas na execução.
Gerenciais : São feitas movimentações orçamentárias sem conhecimento e anuência do Gestor do programa

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Restrições:
Algumas ações, apesar de inicialmente previstas no PPA, não são priorizadas na execução.
Muitas das ações previstas não tinham recursos orçamentários suficientes para a sua execução.
Recomendação:
Revisão das ações do programa de modo a garantir a capacidade de execução
Restrição:
São feitas movimentações orçamentárias sem conhecimento e anuência do Gestor do programa
Recomendação:
Que as movimentações orçamentárias nas ações obtenha anuência do gestor do programa.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2031-Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

356-Governo Digital
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Desenvolver e disponibilizar sistemas estratégicos
Sistema disponibilizado
Unidade
Fabiana de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,00

75,00

Análise da Meta Física:
1.No planejamento inicial da LOA não houve exito, devido aos cortes ocorridos nas seguintes subações abaixo:
Aperfeiçoamento dos sistema corporativos da SEGES, Manutenção e evolução do DETRAN NET, Implantação do sistema de
gerenciamento de documento de Protocolo, GED e Arquivistico e
Implantação do novo sistema INDEA/SINDESA
2. Apesar de ter ocorrido anulações orçamentárias, houve entrega parcial da meta física prevista e mudança/ajustes de escopo de alguns
produtos relacionados a meta.
3. Os produtos entregues estão relacionados abaixo:
- Manutenção evolutiva do FIPLAN -MT
- Manutenção e evolução do DETRAN NET
- Desenvolvimento e manutenção do novo Portal do Estado
- Implantação do novo sistema INDEA/SINDESA (parcial, primeiro modulo a ser entregue)
4. Os produtos que foram entregues são considerados adequados, uma vez que atenderam aos requisitos funcionais destes e a sua
limitação orçamentaria.
6. Não houve necessidade de recursos não previstos para a realização da ação, entrentanto os recursos orçamentarios previstos que
foram anulados prejudicaram a execução da ação na sua plenitude.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

670.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

3.246.533,87

1.402.926,21

1.402.926,21

0,00

43,21

100,00

3.916.933,87

1.402.926,21

1.402.926,21

0,00

35,82

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
1. As dotação inicial autorizadas na LOA era suficiente para atender o planejamento, entretanto houve anulações levando a uma
repriorização de entregas e revisão de escopo.
2. Os rercursos incialmente previsto traduziam a real necessidade da ação.
3. Não houve suplementações nesta ação, devido a falta de orçamento e financeiro;
4. Houve duas anulações tais como: 1833 e 1933. Sendo motivadas estas para suplementação orçamentária da ação 2008, e autorizada
pelo conselho de diretores.
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Capacidade de Execução - COFD:
1. O orçamento final na LOA foi executado na sua plenitude, entretando a ausencia de financeiro necessitou de atuação do conselho de
diretores junto a SEFAZ para viabilizar sua execução. E o contigênciamento orçamentario foi outro fator que requereu atuação do conselho
junto a SEPLAN.
2. Os recursos financeiros previstos foram liberados parcialmente de acordo com o cronograma, devido a disponibilidade financeira. Tendo
a DAFI uma atuação constante junto a SEFAZ para vializar a disponibilidade dos recursos oriundos das fontes 173 e 240.
4. Os fatos não previstos que impactaram no desempenho da ação limatam-se a celebração de contratos devido ao contigênciamento e
anulação orçamentária para a ação em analise.
5. A ação é dependente de recursos orçamentario e financeiro para a sua execução plena, entretanto registra-se contribuições da equipe
de técnicos na entrega dos produtos.
7. Evidencia-se eficiência na execução da ação, quando comparado com o orçamento inicial autorizado na LOA, em virtude da
repriorização dos protudos e a adequação de escopo e cronograma.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das anulações ocorridas, foi possivel alcançar os objetivos definidos para está ação, devido as entregas ocorridas e atendimento
das principais demandas de governo à MTI, foi necessário realocar as equipes de trabalho interna para atender o objetivo.
A ação contribuiu com objetivo do programa em relação a disponibilização de sistemas que contribuem para o governo digital, por exemplo
os portais dos órgãos do poder executivo que contribuem diretamente e os demais sistemas indiretamente contribuem para melhorias de
serviço prestado a sociedade.
Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender os seu objetivos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2046-Manutenção da TI Corporativa do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

356-Governo Digital
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Manter a Infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e
Objetivo Específico:
estratégicas de governo do Estado.
Produto:
Disponibilidade mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Hercules Brandão Dias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

95,00
Total:

95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
95,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

95,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

95,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
No planejamento inicial da LOA houve ëxito considerando o atingimento da meta prevista.
Na ação os produtos entregues correspondem à:
- Manutenção de infraestrutura do Data Center
- Manutenção de Infraestrutura da INFOVIA -MT
- Manutenção de Infraestrutura de Serviços de TI
Os produtos entregues foram adequados para atingir os objetivos uma vez que estão aderentes às caracterisistas/requisitos especificados
nos objetos contratuais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

695.605,00

1.890.665,11

1.183.167,85

0,00

170,09

62,58

173

0,00

1.836.012,50

1.836.012,50

0,00

0,00

100,00

240

31.703.195,04

30.202.550,90

29.167.090,34

0,00

92,00

96,57

32.398.800,04

33.929.228,51

32.186.270,69

0,00

99,34

94,86

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçametárias autorizadas na LOA foram suficientes para a execução das atividades planejadas, resultando em Ótimo
desempenho no planejamento, ficando em 99,34%.
Conforme o planejamento foi possivel:
Manter a infraestrutura de grande porte (mainframe);
Manter o suporte à equipamentos de conectividade, armazenamento e processamento;
Manter a infraestrutura de backup;
Manter a validade dos certificados digitais;
Manter as aplicações de monitoramento da infraestrutura de rede;
Manter a conectividade com a internet do sistema autônomo da MTI;
Manter a conectividade da rede INFOVIA.

Capacidade de Execução - COFD:
Evidencia-se a anulação e suplementações de mesmo valor que não tiveram impacto na execução orçamentária/financeira das ações
previstas.
Os recursos financeiros foram liberados conforme as priorizaçõe definidas por parte da Diretoria Administrativa Financeira, não
evidênciando até o momento prejuizos na execução dos serviços planejados.
As ações planejadas são dependentes de recursos orçamentários/financeiros, entretanto houve atividades baseadas em plataformas
abertas de código livre que permitiram entregas sem a necessidade de recursos financeiros, como é o caso dos sistemas de
monitoramento de aplicações corporativas de uso do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de manter a Infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo
do Estado foram alcançados. A ação contribuiu para o objetivo do programa, "Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços
através de meios eletrônicos para a sociedade", pois são ações necessárias e imprescindíveis para que todas as soluções tecnológicas do
Estado possam estar operacionais, tais como os e-serviços.

Outros aspectos relevantes:
Não há outros aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não há recomendações da unidade.

Ação:

3052-Implementação dos e-serviços

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

356-Governo Digital
2017
Projeto
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Implementar novos serviços eletrônicos (e-serviços).
e-serviço disponiblizado
Unidade
Fabiana de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

28,00
Total:

28,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
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15,00

0,00

28,00

186,67

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve exito na execução do planejamento inicial, em virtude do remanejamento orçamentário para a ação 2008, levando ao ajuste da
meta fisica de 15 para 0.
Houve superação na execução das atividades planejadas, tendo em vista que a meta física prevista era 15 e a realizada foi 28, devido a
uma priorização dos recursos para atender está ação.
Também houve alteração do escopo do projeto, sendo que antes seriam incorporados nas demadas um novo formato de serviços, com
uma abrangencia transversal. Estes serviços não foram definidos pelo cliente e dessa forma substituidos por serviços setoriais por
secretaria/orgão.
Sendo essas atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário:
O produtos entregues compreendem :
1) serviços de Totem para o DETRAN igual a 15
2) serviços do app MT Cidadão igual a 13
Os produtos entregues foram adequados, considerando as entregas realizadas.
Houve a necessidade de recursos de infraestrutura que nãoforam adquiridos dificultando o desempenho da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentarias autorizadas na LOA não eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação, pois os recursos
inicialmente previstos eram suficientes para atender as atividades planejadas.
Em decorrencia da anulação para suplementar a folha (ação 2008). Houve superação na execução das atividades planejadas, tendo em
vista que a meta física prevista era 15 e a realizada foi 28, devido a uma priorização dos recursos para atender está ação. Sendo essas
atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário.
Serviços disponibilizados:
Solicitação da PID
Solicitação 2ª Via de CNH
Solicitação de CNH Definitiva
Consultar taxas de habilitação
Consulta por palavra chaveIOMAT
Consulta por data IOMAT
Consulta Diário oficial atualIOMAT
Consultar Rotas de Transporte escolarSEDUC
Consulta planejamento de cardápiosSEDUC
Boletim escolar (entregue e retirado para remodelagem)SEDUC
Consulta unidades escolares estaduaisSEDUC
Detran Rápido - Agendamento de exame teórico
Detran Rápido - Consultar turmas de exame teórico
Detran Rápido - Consultar condutor
Detran Rápido - 2ª via de licenciamento anual
Detran Rápido - Consultar veículos
Detran Rápido - Resultado de recurso de infração
Detran Rápido - Listar taxas do Detran
Detran Rápido - Validar documentos
Detran Rápido - Consultar taxas de habilitação
Detran Rápido - Solicitar PID
Detran Rápido - Solicitar 2ª via de CNH
Detran Rápido - Solicitar CNH definitiva
Detran Rápido - Emitir licenciamento anual
Detran Rápido - Consultar taxas de veículos
Detran Rápido - Emitir guia de IPVA
Emitir guia de IPVA (no MT Cidadão)
Boletim Escolar V2
Considerando a mudança de escopo do projeto de 2016 para 2017, que era de entregar e-serviços que seriam levantados com o cidadão,
o quantitativo desses serviços, por serem considerados mais complexos, foram reduzidos de 25 e-serviços para 15 e-serviços, mas em
decorrência da anulação de orçamento e falta de equipe para levantar esses serviços com o cidadão, o escopo do projeto voltou a ser os
serviços disponibilizados pelas secretarias, por isso que mesmo com a anulação do orçamento para suplementar a folha (ação 2008),
conseguimos superar a entrega dos e-serviços, mas vale salientar que o projeto necessita de atualização de tecnologia,
consequentemente capacitação para equipe técnica, e de equipamentos para o correto desenvolvimento, pois hoje é utilizado
equipamentos pessoais para testes!
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Capacidade de Execução - COFD:
Ocorreu contigenciamento orçamentário, o qual se estendeu até a sua anulação para suplementar a ação 2008 ( folha )
Não houve disponibilidade de recursos financeiros;
Houve superação na execução das atividades planejadas, tendo em vista que a meta física prevista era 15 e a realizada foi 28, devido a
uma priorização dos recursos para atender está ação. Sendo essas atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das anulações ocorridas, foi possivel superar os objetivos definidos para está ação, devido as entregas ocorrida, havendo a
priorização de demandas.
Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, conseguiu atender adequadamente o seu
objetivo.
Devido a mudança de escopo do projeto de 2016 para 2017, que era de entregar e-serviços que seriam levantados com o cidadão, o
quantitativo desses serviços, por serem considerados mais complexos, foram reduzidos de 25 e-serviços para 15 e-serviços, mas em
decorrência da anulação de orçamento e falta de equipe para levantar esses serviços com o cidadão, o escopo do projeto voltou a ser os
serviços disponibilizados pelas secretarias, por isso que mesmo com a anulação do orçamento para suplementar a folha (ação 2008),
conseguimos superar a entrega dos e-serviços.

Outros aspectos relevantes:
Considerando a mudança de escopo do projeto de 2016 para 2017, que era de entregar e-serviços que seriam levantados com o cidadão,
o quantitativo desses serviços, por serem considerados mais complexos, foram reduzidos de 25 e-serviços para 15 e-serviços, mas em
decorrência da anulação de orçamento e falta de equipe para levantar esses serviços com o cidadão, o escopo do projeto voltou a ser os
serviços disponibilizados pelas secretarias, por isso que mesmo com a anulação do orçamento para suplementar a folha (ação 2008),
conseguimos superar a entrega dos e-serviços, mas vale salientar que o projeto necessita de atualização de tecnologia,
consequentemente capacitação par equipe técnica, e de equipamentos para o correto desenvolvimento, pois hoje é utilizado
equipamentos pessoais para testes!

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Considerando a dimensão territorial de Mato Grosso e sua diversidade ambiental, a tecnologia caracteriza fator fundamental para
aproximação da Gestão Governamental com a Sociedade. Considerando tais características, o investimento em serviços digitais e
infraestrutura de comunicação, quando efetuados com eficiência e controle centralizado, seu retorno social e econômico é garantido. Desta
forma, a recomendação da Diretoria de Projetos de Software da MTI é manter um nível regular de investimento, visto que esse ano em
decorrência da anulação para suplementar a folha (ação 2008), a equipe envolvida necessitou usar equipamentos pessoais para dar
continuidade ao projeto.

3363-Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente
tecnológico corporativo de TI

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

356-Governo Digital
2017
Projeto
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Aperfeiçoar o processo de segurança no ambiente tecnológico corporativo de TI para suportar o Governo
Objetivo Específico:
Digital
Produto:
Práticas implantadas em conformidade com a ISO 277002 e 27005
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Sandro Luis Brandao Campos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

6,00
Total:

6,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
30,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

0,00

6,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
A meta física estabelecida não foi atingida em razão da não disponibilidade (anulação) dos recursos orçamentários previstos, apesar do
aperfeiçoamento do processo de segurança no ambiente corporativo de TI ter suma importância para suporte ao Governo Digital, inclusive
respaldado por aspectos legais preconizados pela lei Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Gestão de Riscos, Auditoria e Controles Internos são alguns dos destaques da nova Lei que versa sobre as regras de
estruturas e práticas de gestão de riscos e controles internos.
Destaca-se que mesmo sem investimentos financeiros e através de esforços de colaboradores envolvidos na ação foram possíveis
entregar alguns importantes produtos:
- Instrumentos normativos referentes ao acesso e uso da informação e recursos de informação foram instituídos;
- Instrumentos normativos referentes a segurança dos recursos de tecnologia da informação(infraestrutura a e sistemas aplicativos) do
governo digital instituídos parcialmente;
- Gestão de riscos (identificação) executada (parcialmente);
- Elaborada a primeira versão do Plano de Continuidade de Negócios da Infraestrutura do MTI.
No entanto os produtos descritos não foram totalmente operacionalizados nos padrões de qualidade necessários, pois necessitam de
recursos orçamentários e financeiros, então a meta física atingida corresponde a 6% do valor planejado (30%). Acrescenta-se que o
sistema de monitoramento aponta valores de acompanhamento superiores nas sub-ações pois estas foram alcançadas com esforço
próprio dentro dos limites possíveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

399.376,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399.376,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentarias autorizadas na LOA eram suficientes para as atividades planejadas: 1. Instituição das politicas e instrumentos
normativos; 2. Instituir instrumentos normativos referentes à segurança dos recursos de tecnologia da informação (infraestrutura e
sistemas aplicativos) do governo digital; 3. Implementação sistemática de gestão de riscos em produtos e serviços de TI; 4. Executar e
realizar a gestão de riscos no ambiente corporativo de TI; 5. Implantação a gestão de continuidade dos negócios; 6. Elaborar PCN de um
subsistema do Data Center.
Os recursos previstos inicialmente suficientes das atividades, entretanto devido ao contingenciamento ocorrido na primeira fase de
elaboração do PTA, tornou-se necessário reavaliar o escopo das atividades planejadas. Assim o orçamento autorizado na LOA estava
compatível com as atividades priorizadas e descritas no PTA.

Capacidade de Execução - COFD:
Ocorreu inicialmente contingenciamento orçamentário integral desta ação, posteriormente no segundo semestre houve
remanejamentos/anulação execução orçamentaria, conforme processo 2221, remanejando os recursos para atender despesas com
obrigações fiscais da empresa, manutenção predial e conservação patrimonial em caráter emergencial e folha de pagamento. Assim a vice
presidência diante da limitação orçamentaria deliberou que as atividades dependentes de orçamento tivessem seu escopo revisto e que
fosse ajustado para realização de atividades sem dependência orçamentária. Logo não houve disponibilidade financeira para esta ação.
As atividades executadas sem recursos orçamentários foram as vinculadas a instituição de instrumentos normativos. Considerando as
atividades planejadas, a restrição orçamentaria e a diretriz da vice presidência e analisando as entregas, percebe a ocorrência de
eficiência nesta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram alcançados apenas 6%, dos 30% previstos em razão da total indisponibilidade de recursos para a ação. Os resultados parcialmente
alcançados foram em consequência de esforço e comprometimento dos colaboradores envolvidos.

Outros aspectos relevantes:
Considerando a relevância do aperfeiçoamento continuo do processo de segurança no ambiente corporativo de TI ter suma importância
para suporte ao Governo Digital, inclusive previstos sob aspectos legais e a atuação e comprometimento dos colaboradores envolvidos
culminando nas importantes nas entregas alcançadas mesmo com total anulação dos recursos orçamentários previstos fica latente e
evidente a necessidade de aporte de recursos para as ações complementares a estes processos (consultoria, treinamento, oficinas).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aporte e aplicação de recursos orçamentários e financeiros para as ações de aperfeiçoamento do processo de segurança no ambiente
corporativo de TI considerando importância estratégica e vital para todos os segmentos de governo.

Ação:

3364-Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

356-Governo Digital
2017
Projeto
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Prover atendimento unificado de serviços de TI para o Poder Executivo Estadual.
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Produto:
Serviços de TI disponibilizados
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Aurélio Braz Nicodemo Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

15,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve exito no planejamento inicial da loa, considerando que houve anulação do recurso orçamentário. Refletindo diretamente na
meta física.
Não houve ajuste da meta física em relação a realizada e não se conseguiu o atingimento da meta física prevista.
Não houve produtos entregues.
Não houve produtos entregues.
A ação não foi realizada, logo não foi possivel identificar a necessidade de outros recursos."

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações autorizadas na LOA não foram suficientes, considerando ainda que o valor disponibilizado foi anulado, levando a uma total
paralisação das atividades;
Os recursos inicialmente previstos não refletiram a real necessidade da ação;
Ocorreram anulações, por deliberação do conselho de diretores para suplementação da folha (2008)

Capacidade de Execução - COFD:
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Ocorreu anulação orçamentário da ação;
O valor foi anulado por decisão superior, impossibilitando a continuação do projeto;
Fato não previsto foi a retirada dos recursos, impossibilitando o inicio da ação;
Das atividades priorizadas para essa ação,todas necessitavam de recursos financeiros;
Não houve eficiência pois a ação não foi executada, ficando apenas na parte de levantamento de requisitos sem partir para a parte de
execução

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo e a meta não foram alcançados, pois não houve priorização das atividades pela administração superior.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3365-Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

356-Governo Digital
2017
Projeto
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Disponibilizar informações estratégicas para melhorar o processo decisório governamental.
Sistemas estratégicos integrados
Unidade
Fabiana de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
2,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Análise da Meta Física:
Não houve exito na execução do planejamento inicial, em virtude do remanejamento orçamentário para a ação 2008, levando ao ajuste da
meta fisica de 2 para 0.
Houve execução parcial das atividades planejadas, sendo que as entregas consistem em, atividades desenvolvidas internamente sem
projeção de recursos orçamentário:
1) Integração do Sistema de Contratos ao FIPLAN - MT ( finalizado a apenas a parte que cabe ao sistema FIPLAN )
As atividades que necessitavam de orçamento para sua realização foram suspenas:
1) Integração do Sistema de Patrimônio ao FIPLAN - MT
2) Integração do Sistema de Gestão de Pessoas ao FIPLAN - MT
3) Integração do Sistema de Aquisição ao FIPLAN - MT
Os produtos entregues foram parcialmente adequados, considerando as entregas realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentarias autorizadas na LOA não eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação, pois os recursos
inicialmente previstos eram suficientes para atender as atividades planejadas.
Em decorrência da anulação para suplementar a folha (ação 2008), as atividades planejadas e a meta fisica foram parcialmente atendidas.
Houve eficiência na execução da ação considerando que foi realizado a Integração do Sistema de Contratos ao FIPLAN - MT ( finalizado a
apenas a parte que cabe ao sistema FIPLAN ), sem a necessidade de recursos financeiros e orçamentários. Pois contou com a equipe
interna para execução, visto que a parte do sistema de contratos que necessitaria de fabrica de software não pode ser executado por falta
de recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:
Ocorreu contigenciamento orçamentário, o qual se estendeu até o a sua anulação para suplementar a ação 2008 ( folha )
Não houve disponibilidade de recursos financeiros;
Houve eficiência na execução da ação considerando que foi realizado a Integração do Sistema de Contratos ao FIPLAN - MT ( finalizado a
apenas a parte que cabe ao sistema FIPLAN ), sem a necessidade de recursos financeiros e orçamentários. Pois contou com a equipe
interna para execução, visto que a parte do sistema de contratos que necessitaria de fabrica de software não pode ser executado por falta
de recursos financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das anulações ocorridas, foi possivel alcançar parcialmente os objetivos definidos para está ação, devido a entrega ocorrida ,
havendo a priorização de demandas.
Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender parcialmente o seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3366-Reestruturação da infraestrutura corporativa de TI

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

356-Governo Digital
2017
Projeto
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Prover serviços de TI para atender o poder executivo de Mato Grosso
Infraestrutura reestruturada
Percentual
Hercules Brandão Dias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
15,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

5,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
Justifica-se a classificação do índice altamente deficiente, pelo fato do Orçamento estar contigênciado e indisponivel desde o inicio do
exercicio, considerando o DECRETO Nº 835, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 e posteriormente o DECRETO Nº 1.237, DE 27 DE
OUTUBRO DE 2017, considerando o corte orçamentário ocorrido na PAOE 2008 no momento de aprovação da LOA, considerando que
não houve a suplementação no decorrer do exercicio, considerando a orientação da SEPLAN no remanejamento dos valores necessários
das ações finalisticas para a PAOE 2008. O conselho de diretores deliberou pelo remanejamento do orçamentário da PAOE 3366 vide
processos: 1933 e 1502 .
Conforme a condição acima, não foi possivel a entrega dos produtos:
Implantação de um novo Data Center;
Reestruturação do Data Center Atual;
Implantação da Gestão Centralizada da Infraestrutura de TI do Estado de MT;
Implantação da nova INFOVIA - MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

6.836.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.836.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação planejada não foi executada pelo fato do Orçamento estar contigenciado e indisponível desde o inicio do exercício, considerando o
DECRETO Nº 835, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve a execução orçamentária pelo fato do Orçamento estar contigênciado e indisponivel desde o inicio do exercicio, considerando o
DECRETO Nº 835, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 e posteriormente o DECRETO Nº 1.237, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017,
considerando o corte orçamentário ocorrido na PAOE 2008 no momento de aprovação da LOA, considerando que não houve a
suplementação no decorrer do exercicio, considerando a orientação da SEPLAN no remanejamento dos valores necessários das ações
finalisticas para a PAOE 2008. O conselho de diretores deliberou pelo remanejamento do orçamentário da PAOE 3366 vide processos:
1933 e 1502 .

Alcance do Objetivo Específico:
Tendo em vista a não execução da ação planejada, não se teve objetivos alcançados.

Outros aspectos relevantes:
Tendo em vista a não execução da ação planejada, não há aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Tendo em vista a não execução da ação planejada, não há recomendações da unidade.

Ação:

3368-Evolução do Sistema de Informações Gerenciais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

356-Governo Digital
2017
Projeto
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico de BI, contribuindo com a disponibilização de informações gerenciais
Objetivo Específico:
apropriadas para a melhor tomada de decisão.
Produto:
Data Marts no DW corporativo integrado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Fabio da Rocha Zanini

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
5,00

0,00

4,00

80,00

0,00

Análise da Meta Física:
"Não houve exito no planejamento inicial ( LOA ), em virtude do remanejamento orçamentário para a ação 2008, levando ao ajuste da
meta fisica de 5 para 0.
Houve superação na execução das atividades planejadas, devido a uma priorização dos recursos internos para atender está ação.
Considerando que a meta fisica definida estava fundamentada em Data Marts e as entregas foram organizadas por Assuntos. Essas
entregass foram desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário, ou seja com tecnologia já utilizada /disponivel ( sem evolução
tecnológica ).
O produtos entregues compreendem os Assuntos:
1 Despesa
2 Receita
3 Diárias
4 Convênios
5 Folha de Pagamento
6 Contratos
7 Autos de infração (Detran)
8 Renavan
9 Sinfra
10 Monitora
11 Protocolo
12 Despesa Documental
13 Demandas (Redmine, Clearquest)
14 Sinfra
15 Seduc
Para esses assuntos foram criados os seguintes DataMarts:
¿ SEGES
¿ Transparência
¿ DETRAN
¿ SEPLAN
Os produtos /assuntos entregues foram adequados, considerando o novo cenário.
Houve a necessidade de recursos de orçamentário, dificultando o desempenho da ação, tais como:
- Evolução de ferramentas;
- Serviços técnicos especializados/serviços de mentoria;
- Atualização de licenças.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentarias autorizadas na LOA não eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação, pois os recursos
inicialmente previstos não eram suficientes para atender as atividades planejadas.
Os recursos inicialmente previstos não traduziam a real necessidade da AÇÃO, entretanto considerando o valor disponibilizado 9 R$
33.000,00 ) ocorreu uma revisão de escopo/entregas, de Data Marts, afim de se adequar.
Em decorrencia da anulação para suplementar a folha (ação 2008). Houve superação na execução das atividades desenvolvidas, tendo
em vista que a meta física prevista era 5 Data Marts e foram entregues 15 Assuntos ( em 4 DataMarts), devido a uma priorização dos
recursos internos para atender está ação. Sendo essas atividades desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:
"Ocorreu contigenciamento orçamentário, o qual se estendeu até a sua anulação para suplementar a ação 2008 ( folha )
Não houve disponibilidade de recursos financeiros;
Houve superação na execução das atividades desenvolvidas, tendo em vista que a meta física prevista era 5 Data Marts e foram
entregues 15 Assuntos( em 4 Datamarts), devido a uma priorização dos recursos internos para atender está ação. Sendo essas atividades
desenvolvidas sem projeção de recursos orçamentário.

Alcance do Objetivo Específico:
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Estado de Mato Grosso
"Apesar das anulações ocorridas, foi possivel superar os objetivos definidos para está ação, devido as entregas ocorridas, havendo uma
priorização de demandas.
Ocorreu ampliação dos Dados no DW, e diponibilização destes para o usuário final e para o cidadão, no entanto a atualização tecnologica
não ocorreu.
Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender adequadamente o seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
357-Modernização da Gestão da MTI
Finalístico
Braço operacional do ambiente tecnológico do Estado com Baixa capacidade gerencial.
Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de resultados efetivos para o Governo e a sociedade
Unidades Administrativas da MTI
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Evaristo Georgio Fava

INDICADORES
Descrição
Percentual de fluxos de processos implantados pelo
CEPROMAT

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

100,00

100,00

0,00

31/12/2017

Anual

Unidade

45,00

200,00

66,98

31/03/2017

Fonte: CEPROMAT
Pontuação obtida no programa Gespública
Fonte: Núcleo do Gespública de Mato Grosso- Sede na
SEPLA

Análise de Indicadores do Programa:
..

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

7.230,00

1.028.133,24

1.020.453,50

0,00

14.114,16

99,25

173

5.062.735,82

2.762.373,27

2.758.469,31

0,00

54,49

99,86

240

624.742,22

5.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.694.708,04

3.796.106,51

3.778.922,81

0,00

66,36

99,55

Total

Execução:
Embora o planejamento inicial conforme Dotação(LOA) teve anulações durante o exercício que resultaram no alcance de 66,36% de
eficiência quando comparado com o valor de fato empenhado, na revisão foi realizado ajustes que resultaram no alcance de 99,55% de
eficiência quando comparado o valor orçamentário disponível com o valor de fato empenhado.
A MTI manteve seu proposito de continuidade de avaliação da gestão pelo Gespublica melhorando seu desempenho nessa avaliação.

Resultados:
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Quanto ao indicador Gespública: a nota obtida em 2017 foi de 66,98. Sendo que em 2016 a nota alcançada foi de 49,91, portanto
acrescendo o percentual de 34,20%. O resultado alcançado representa 89% da meta.
Abaixo segue a pontuação por critério obtido:
-Governança: 7,13
-Estratégias e Planos: 11,84
-Cidadão-Usuário: 4,43
-Interesse Público e Cidadania: 8,69
-Informação e Conhecimento: 6,18
-Pessoas: 7,12
-Processos: 6,49
-Resultados: 15,10
Quanto ao indicador Fluxos e Processos: No que se refere a descrição do indicador "percentual de fluxo de processos implantados" para o
ano de 2017, o percentual de processos implantados é 0%, levando em consideração que a implantação contempla várias etapas, sendo a
modelagem, descrição, validação, disseminação e implementação na empresa. Apesar de não ter todas as etapas concluídas houve um
trabalho de modelagem dos processos durante o ano que resultaram nos seguintes quantitativos:
-Processos com seus mapeamentos elaborados: 18, sendo destes 16 possuem a descrição elaborada;
-Existem 7 processos identificados e elaborados a descrição faltando as demais etapas.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Houve restrição orçamentária na ação devido as anulações que ocorreram na mesma e resultaram no desempenho
abaixo da meta estabelecida.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2044-Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

357-Modernização da Gestão da MTI
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de software
Desenvolvimento de software aperfeiçoado
Unidade
Fabiana de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
Não houve exito no planejamento inicial ( LOA ), em virtude do remanejamento orçamentário para a ação 2008, a meta fisica não foi
ajustada, visto que ocorreu uma reorganização da equipe interna e repriorização de demandas para viabilizar o alcance da meta
inicialmente concebida 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. Foi publicado o PDSMT v1.1 e então a MTI deveria fazer
adequação a ele.
Houve atendimento da meta fisica ajustadas, considerando que implantados os 1 processo:
O produto entregue:
1 Processo de Software UGPRO, alinhado com o PDSMTv1.1.
O produto entregue foi adequado, considerando requisitos definidos na repriorização, ou seja sem de certificação do processo e
ferramenta apropridada para acompanhamento e a necessidade de alinhamento com o PDSMT v1.1.
Não houve a necessidade de recursos não previstos, uma vez ocorreu nova definição de requisitos e escopo após o remanejamento
orçamentário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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"As dotações orçamentarias autorizadas na LOA não eram suficientes para o atendimento do objetivo da ação, pois os recursos
inicialmente previstos não eram suficientes para atender as atividades planejadas.
Os recursos inicialmente previstos não traduziam a real necessidade da AÇÃO, entretanto considerando o valor disponibilizado( R$
56.000,00 ) ocorreu uma revisão de escopo/requisitos, ou seja sem certificação - MPSBR/CMMI - e sem ferramenta ALM para o
acompanhamento.
Em detrimento da anulação para atender despesas com a folha de pagamento da MTI (ação 2008). Registra-se a execução parcial das
entregas planejadas, (tendo em vista que a meta física prevista era 2 processos e foi implatado 1 processo atendendo à legislação
Estadual resolução 1/2016), devido a uma priorização dos recursos internos para atender está ação. Sendo as entregas ocorridas sem
projeção de recursos orçamentário."

Capacidade de Execução - COFD:
"Ocorreu contigenciamento orçamentário, o qual se estendeu até a sua anulação para suplementar a ação 2008 ( folha )
Não houve disponibilidade de recursos financeiros;
Considerando a anulação da ação, sem disponibilidade financeira, o planejamento foi modificado. Evoluímos os processos na ferramenta,
open source, Redmine, sem custos. Ressaltando que o projeto inicial contia certifificação MPSBR/CMMI e ferramenta ALM, hoje as
customizações feitas na ferramente Redmine, atende parcialmente a necessidade da Unidade de Projetos de Software.

Alcance do Objetivo Específico:
"Apesar das anulações ocorridas, foi possivel atender os objetivos definidos para está ação, devido as entregas ocorridas, havendo uma
priorização de demandas.
Nota-se uma evolução no processo de desenvolvimento de software na MTI, estando aderente ao processo de desenvolvimento de
software do estado - PDSMT- v1.1 ( SETI )
Embora havendo supressão de recursos, a empresa conseguiu através de seus recursos atuais, atender adequadamente a nova
legislação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2259-Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

357-Modernização da Gestão da MTI
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Manter as diretrizes convencionadas em acordo coletivo, referente aos funcionários do MTI.
Benefício Mantido
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Estado de Mato Grosso
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luciana Martins Almeida Cavalcanti

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Houve exito no planejamento uma vez que valor orçado inicial foi adequado, porem sofreu anulação (para suplementar folha na ação
2008) sendo necessaria uma suplementação.
Consdeirando que a ação atingui 100% da meta estabelecida
Os produtos entregues foram: contratos com fornecedores cumpridos (UNIMED, SODEX ,CIEE, EEXPE...), progrma de qualidade de vida
executado e program aprendiz legal, sendo que o aprendiz foi 100% executado.
Os produtos entregues foram adequados para o atingimento do objetivo da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

1.020.903,24

1.020.453,50

0,00

0,00

99,96

173

5.062.735,82

2.762.373,27

2.758.469,31

0,00

54,49

99,86

5.062.735,82

3.783.276,51

3.778.922,81

0,00

74,64

99,88

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações autorizadas na LOA foram sufuentes.Entretando devemos considerar que houve anulacão no orçamento.
Os recursos iniciais previstos traduziram a real necessidade da ação.
Houve suplementação em decorrência da anulação ocorrida para atender a ação 2008 (folha)

Capacidade de Execução - COFD:
Houve realização de algumas ações voltadas para a Qualidade de Vida que não implicaram na utilização de recursos orçamentários e
financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
Entendemos que atingimos o objetivo específico da ação, uma vez cumpriu-se todas as diretrizes estabelecidas no Acordo Coletivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3061-Implantação da governança na MTI

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

357-Modernização da Gestão da MTI
2017
Projeto
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Fortalecer o processo de Governança na MTI
Pontuação obtida no Gespública
Unidade
Cirano Soares de Campos
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

66,98
Total:

66,98

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
75,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

66,98

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

89,31

0,00

Análise da Meta Física:
Houve exito no planejamento inicial da LOA, visto que a pontuação obtida na Gespublica foi 66,98 pontos correspondendo a meta fisica
prevista.
Os produtos entregue contemplam: Portifolio, PMG, Escritorio de projetos, Fortalecer as ações de fomento a cultura de inovação, Manter
contratos referente a licença suporte CA-PPM, Estruturar a equipe de gestão de negócios.
Os produtos entregues foram adequados, considerando os requisitos especificados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

7.230,00

7.230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

538.742,22

5.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545.972,22

12.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentarias autorizadas na LOA eram suficientes para o atendimento da necessidade das atividades planejadas, tais
como:1 Estruturação da Unidade Comercial;2. Desenvolvimento do novo portifolio de produtos e serviços; 3. Implantação do escritorio de
projetos; 4. Desenvolvimento da Cultura de Inovação na Empresa; 5. Implantação do modelo de gestão do conhecimento; 6.
Desenvolvimento do Plano de negocios da empresa. No entanto em decorrencia da anulação total do orçamento, processo 2221, para
suplementar a folha (ação 2008), as atividades planejadas tiveram que ser replanejadas e revisado o escopo.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve anulação, processo 2221, de recursos financeiros da ação afetando sua execução orçamentaria, embora que mesmo sem os
recursos a equipe da
MTI teve eficiencia na realização de algumas atividades descritas na meta física.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado , apesar da anulação dos recursos financeiros. Foram realizadas entregas de resultados
baseados nas ações de governança cujo indicador esta baseado na pontuação
do Gespública, programa de avaliação adotado na MTI.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3362-Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

357-Modernização da Gestão da MTI
2017
Projeto
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Fortalecer o processo de gestão de pessoas
Modelo implantado
Percentual
731

Estado de Mato Grosso
Responsável pela Ação: Flavia Emanuelli de Souza Soares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

25,00

0,00

Análise da Meta Física:
"Não houve exito na execução do planejamento inicial, em virtude do remanejamento orçamentário para a ação 2008.
Apesar da meta física ter sido ajustada inicialmente, de 20 para 0, houve um atingimento de 5% na sua execução, apesar do
remanejamento do orçamento.
As entregas consistem em, atividades desenvolvidas internamente sem projeção de recursos orçamentário:
1) Regulamento de Capacitação revisado;
2) O processo de Aplicação da Avaliação de Desempenho foi realizada;
3) A Politica de Gestão de Pessoas encontra-se em processo de elaboração considerando que encontra-se em fase de aprovação O
Regimento Interno, Acordo Coletivo e PCCS;
4) Foram realizados eventos de qualidade de vida, tais como palestras, feiras, workshop.
Os produtos entregues foram adequados, considerando os requisitos dos objetivos especificados.
"

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentarias autorizadas na LOA eram suficientes para o atendimento da necessidade da ação eram previstas as seguintes
ações:
1. Modelagem das ações ( Desenvolvimento de Lideranças): Desenvolver e Valorizar o Profissional da MTI;
2. Modelagem de Gestão de Pessoas por Competências: Modelar o Programa de Gestão de Pessoas
No entanto em decorrência da anulação realizada para remanejamento orçamentário com intuito de atender despesas com obrigações
fiscais desta empresa, tendo em vista o subdimensionamento orçamentário na ação 8039 em relação ao valor realizado de 2016, as
atividades planejadas foram canceladas e a meta física ajustada.

Capacidade de Execução - COFD:
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Estado de Mato Grosso
"Houve anulação de recursos financeiros da ação afetando sua execução orçamentaria, embora que mesmo sem os recursos a equipe da
MTI teve eficiencia na realização de algumas atividades planejadas inicialmente."

Alcance do Objetivo Específico:
"O objetivo especifico foi alcançado parcialmente, devido a anulação dos recursos financeiros, embora que varias atividades foram
realizadas com recursos internos (pessoas, equipamentos e materiais).
Esta ação corrobora para o alcance do objetivo especifico do programa 357 Modernização da Gestão da MTI, pois trata-se de atividades
ligadas diretamente ao aperfeiçoamento da gestão da empresa."

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Gestão de Políticas Públicas
Fragilidade dos mecanismos de controle interno no Poder Executivo Estadual
Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus
mecanismos de controle.
Servidores públicos, fornecedores, órgãos e entidades públicas e privadas e a sociedade
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
José Alves Pereira Filho

INDICADORES
Descrição
Taxa de redução dos achados de auditoria por ponto de
controle

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

10,00

10,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Fonte: Controladoria Geral

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador não foi apurado devido as dificuldades operacionais para seu levantamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

629.099,95

779.422,08

548.491,39

26.492,07

87,19

72,85

240

0,00

2.220.000,00

1.589.258,64

155.000,00

0,00

76,96

629.099,95

2.999.422,08

2.137.750,03

181.492,07

339,81

75,86

Total

Execução:
Com a posse de 25 novos auditores e a necessidade de renovação do mobiliário, máquinas e equipamentos, como também para
continuação da construção da nova sede a dotação inicial foi insuficiente, necessitando de suplementações no exercício. O que veio
ocorrer ao longo do segundo semestre, com suplementações da fonte 100 e com o advento do Termo de Acordo firmado entre a
Controladoria Geral do Estado e o Ministério Público Estadual, que viabilizou recursos da fonte 240 para atender o objetivo do programa.

Resultados:
No ano de 2017 foram produzidos 1.487 produtos de auditoria, 33% superior ao resultado de 2016. Desses, 1.165 foram pareceres de
auditoria, 267 recomendações técnicas, 44 relatórios de auditoria, 6 orientações técnicas, 1 relatório de ouvidoria e inteligência e 4
relatórios de avaliação do controle. Em cumprimento das recomendações do controle interno e externo foram elaborados 171 Planos de
Providências para corrigir erros, falhas e inconsistências; sendo que desses, 74 já foram implementados e 97 em implementação. Além
desses resultados, foram realizadas capacitações de 171 servidores das unidades setoriais de controle interno, nas técnicas e
procedimentos de controle, de 22 órgãos; 511 servidores, de 33 órgãos, na fiscalização de contratos administrativos. Tudo isso, visando o
fortalecimento do controle interno e o aperfeiçoamento da administração pública.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3200-Ampliação do relacionamento com outras intituições

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Ampliar e fortalecer o relacionamento com instituições públicas e privadas
Parceria firmada
Unidade
Kristianne Marques Dias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada em 50%, com o Conselho Nacional de Órgãos de Controle Interno. A planejamento de pagamento de
Anuidade do CREA não foi realizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.599,00

5.599,00

5.000,00

29,95

89,30

89,78

5.599,00

5.599,00

5.000,00

29,95

89,30

89,78

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho da ação foi bom por ter alcançado o objetivo de empenho e pagamento da Anuidade do Conselho Nacional dos Órgãos de
Controle Interno que a CGE participa. Não houve processo para pagamento de ART do CREA para os Auditores - perfil Engenharia Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi executado conforme a necessidade, tanto orçamentária quanto financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:
O nível do objetivo específico foi alcançado com êxito e conforme a necessidade, fortalecendo o relacionamento entre a CGE/MT com a
Instituição CONACI - Conselho Nacional dos Órgãos do Controle Interno.

Outros aspectos relevantes:
Não há aspectos relevante na ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Foi desempenhada com sucesso.

Ação:

3202-Aperfeiçoamento da gestão da CGE

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
736
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Contribuir para melhorar o desempenho da CGE

Produto:
Documento técnico elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Juracy Alves de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

6,00

Meta Física Ação Realizada

6,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

33,33

33,33

Análise da Meta Física:
A meta era produzir 6 documentos técnicos (3 manuais da área finalística, 1 da área sistêmica e 2 relatórios semestrais de avaliação dos
resultados da CGE). Conseguimos concluir o conteúdo do manual da Ouvidoria e elaborar o relatório anual de avaliação dos resultados da
CGE. No manual da Auditoria e Controle concluímos a adequação dos fluxos dos processos na nova metodologia adotada pelo Executivo,
mas com a separação das funções Auditoria e Controle, com cada uma com o seu respectivo Adjunto, houve a necessidade de revisão
dos seus processos, interferindo na conclusão do manual no exercício. No manual da área sistêmica finalizamos o mapeamento dos fluxos
dos procedimentos, mas foi concluído porque precisam ser validados e complementado o seu conteúdo. No manual da Corregedoria
também finalizamos o mapeamento dos processos, mas para finalizar precisam ser validados e complementado o seu conteúdo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para a execução da ação não foi necessária a programação de recursos orçamentários e financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:
Para a execução da ação não foi necessária a programação de recursos orçamentários e financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado. A não conclusão dos manuais compromete a padronização na aplicação dos
procedimentos para execução dos processos de trabalhos.

Outros aspectos relevantes:
...

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
...

Ação:

3203-Aperfeiçoamento das atividades de orientação e prevenção de
irregularidades

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Melhorar e intensificar a produção dos instrumentos de orientação e prevenção de irregularidades.
Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)
737
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Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: José Alves Pereira Filho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foram desenvolvidas cartilhas de perguntas e respostas (pergunte a CGE) das áreas de pessoal, diárias adiantamento e fiscalização de
contratos.
Foram elaboradas 05 Orientações Técnicas de Caráter Geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve programação de recursos orçamentários e financeiros para realização da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve programação de recursos orçamentários e financeiros para realização da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com a produção de cartilhas e elaboração de orientações técnicas conseguimos intensificar a atividade preventiva e de orientação da
CGE, levando ao alcance de servidores as regras e procedimentos afetos aos temas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3204-Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Ampliar a capacidade operacional do sistema SCI.

Objetivo Específico:

Produto:
Funcionalidade implantada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Wander de Oliveira Lima

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

3,00

Meta Física Ação Realizada

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Os recursos aportaram apenas no final do exercício. Atualmente o processo de contratação está em fase final de adesão a uma ata de
registro de preços para contratação de empresa para o desenvolvimento do software.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Inicialmente não foi programado recursos orçamentário e financeiro para execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Inicialmente não foi programado recursos orçamentário e financeiro para execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Não cumpriu o objetivo porque a ação não foi executada, porque os recursos aportaram apenas no final do exercício. Atualmente o
processo de contratação está em fase final de adesão a uma ata de registro de preços para contratação de empresa para o
desenvolvimento do software.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3205-Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Adquirir mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede
Mobiliário adequado
Unidade
Eliana Cristina Hartmann Macedo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
12,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

12,00

0,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Não foi possível adquirir o planejado por força de recursos orçamentário insuficiente para a aquisição de mesas, armários, gaveteiros,
cadeiras, tv, datashow, leitora, impressora do protocolo , etc.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

4.504,00

4.504,00

4.405,00

4,95

97,80

97,91

240

0,00

400.000,00

320.580,00

30.000,00

0,00

86,64

4.504,00

404.504,00

324.985,00

30.004,95

7.215,48

86,78

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com o aporte de recursos oriundo de acordo de Leniência entre a CGE e o MP, foi possível o empenho da despesa com aquisição de
Arquivo deslizante para esta CGE. Como não estava no planejamento esse recurso o mesmo se mostrou altamente deficiente, mas com
exito no gasto com a aquisição de um bem necessário para a CGE. O valor de R$ 30.000,00 foi contingenciado pelo Governo.

Capacidade de Execução - COFD:
Com o aporte de recursos financeiros oriundo de acordo de Leniência entre a CGE e o MP, foi possível alocar recurso orçamentários na
proposta orçamentária para o empenho da despesa com aquisição de Arquivo deslizante para esta CGE.

Alcance do Objetivo Específico:
O nível alcançado para os objetivos dessa ação foi entre o que se propôs no segundo semestre de 2017 com o replanejamento das ações
por força do aporte de recursos financeiros que a CGE recebeu, foi muito bom.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3206-Aumento da eficiência dos processos correicionais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Realizar processos administrativos disciplinares em até 2 anos, de modo econômico e com justiça
Processo concluído
Percentual
Cristiane Laura de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

81,00
Total:

81,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
20,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

20,00

81,00

Análise da Meta Física:

740

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
405,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
405,00

Estado de Mato Grosso
A meta foi superada em razão dos seguintes motivos:
a) consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo;
b) implantação da gratificação;
c) regulamentação da Lei federal n° 12.846/2013;
d) fortalecimento nos controles das contratações e execuções contratuais;
e) investimento na estrutura da Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral, com lotação de mais Auditores do Estado, realização de
capacitações, elaboração e execução de planejamento estratégico, estabelecimento de fluxos, padronização de procedimentos, dentre
outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

0,00

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não havia recursos orçamentários e financeiros exclusivos para a atividade.

Capacidade de Execução - COFD:
Não havia recursos orçamentários e financeiros exclusivos para a atividade.

Alcance do Objetivo Específico:
No exercício de 2017 verificou-se a intensificação das instaurações, que ultrapassou a meta prevista, ms também se verificou o
aperfeiçoamento do Sistema de Correição, a tal ponto que 19 processos de responsabilização de pessoa jurídica foram instaurados no
período e aproximadamente 55 processos administrativos disciplinares foram julgados

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3207-Consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Estruturar e melhorar o gerenciamento do Controle Disciplinar do Poder Executivo estadual
Unidades reestruturadas
Percentual
Cristiane Laura de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
40,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

40,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
250,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
250,00

Análise da Meta Física:
Em trabalho diligente da Coordenadoria de Desenvolvimento das Correições Setoriais, unidade da Secretaria Adjunta de Corregedoria
Geral, foi realizado controle e acompanhamento dos órgãos e entidades, de modo que, para atendimento da Lei Complementar n°
550/2014, todos atualmente possuem unidades setoriais de correição ou comissão permanente processante designada. Atualmente 20
unidades possuem processos em andamento, aproximadamente 200 pessoas envolvidas no Sistema de Correição do Poder Executivo.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.311,70

12.633,83

11.502,54

175,46

216,55

92,33

5.311,70

12.633,83

11.502,54

175,46

216,55

92,33

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial foi insuficiente, haja vista que o percentual previsto inicialmente fora significantemente aumentado, necessitando de maior
aporte de recursos para capacitações e desenvolvimento do sistema.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor foi empregado, segundo a necessidade de fortalecimento, consolidação e profissionalização dos membro do sistema de correição.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo fora alcançado, podendo-se verificar o cumprimento e até mesmo a extrapolação de metas estabelecidas, tais como:
intensificação dos processamentos e aumento de prevenção e combate à corrupção.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3208-Construção da nova sede

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Construir a nova sede
Sede construída
Unidade
Ciro Rodolpho Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Meta física foi alcançada pela realização parcial da Construção, conforme o cronograma físico fínanceiro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado
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Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
100

495.335,25

524.335,25

297.778,01

25.000,01

60,12

59,63

240

0,00

1.820.000,00

1.268.678,64

125.000,00

0,00

74,85

495.335,25

2.344.335,25

1.566.456,65

150.000,01

316,24

71,39

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi suplementado por incorporação de recursos provenientes de excesso de arrecadação do tesouro e diretamente arrecadados, no
montante de R$ 2.500.00,00, na fonte 240 - Recursos
Próprios. Suplementação para conclusão da obra de construção da nova sede da Controladoria Geral do Estado, com Recursos
provenientes do Acordo de Leniência entre a Controladoria e o Ministério Público Estadual. Não houve projeção inicial para a CGE fonte
240 no orçamento de 2017. Suplementação, tipo 150(excesso de arrecadação). Valor este não empenhado totalmente

Capacidade de Execução - COFD:
Justificamos o empenho dos recursos orçamentários conforme o cronograma físico financeiro da Obra que não se realizou as medições
devidas no exercício de 2017, para se efetuar o pagamento, restando a inscrição em restos a pagar.

Alcance do Objetivo Específico:
O nível do objetivo foi alcançado em 100% da necessidade, conforme o recebimento das medições da obra.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3209-Desenvolvimento do sistema informatizado de correição

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Melhorar o Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual
Funcionalidade disponibilizada
Unidade
Cristiane Laura de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta não foi cumprida, porém, foi estabelecido planejamento estratégico, no qual as seguintes atividades em relação a essa meta foram
desenvolvidas:
a) levantamento dos requisitos do sistema;
b) conhecer sistemas disponíveis no mercado;
c) produção de relatório propondo solução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

0,00

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

0,00

0,00
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Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foram previstos recursos.

Capacidade de Execução - COFD:
Não foram previstos recursos.

Alcance do Objetivo Específico:
Não foram previstos recursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3210-Implementação das auditorias nos programas

Programa de Governo:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Avaliar a efetividade dos programas de governo.
Auditoria realizada
Unidade
Kristianne Marques Dias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Por razões de mudanças no Plano Anual de Auditoria, a necessidade de realização de auditorias na Folha de Pagamento, devido ao
crescimento desta despesa e situação financeira do Estado, se seguindo pelos eventos de delações premiadas de ex-gestores que
trouxeram a necessidade urgente de realização de novas auditorias. Considerando ainda a entrada de novos auditores do estado e a
necessidade de capacitação e de normatização dos procedimentos e técnicas de auditoria, foi instituída a Portaria 45/2017 que designou
equipe de auditores para tratar do aperfeiçoamento do Plano Anual de Auditoria e dos procedimentos e técnicas de auditoria. Portanto, a
realização de auditoria de programas foi transferida para o Plano de 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Estado de Mato Grosso
Por razões de mudanças no Plano Anual de Auditoria, a necessidade de realização de auditorias na Folha de Pagamento, devido ao
crescimento desta despesa e situação financeira do Estado, se seguindo pelos eventos de delações premiadas de ex-gestores que
trouxeram a necessidade urgente de realização de novas auditorias. Considerando ainda a entrada de novos auditores do estado e a
necessidade de capacitação e de normatização dos procedimentos e técnicas de auditoria, foi instituída a Portaria 45/2017 que designou
equipe de auditores para tratar do aperfeiçoamento do Plano Anual de Auditoria e dos procedimentos e técnicas de auditoria. Portanto, a
realização de auditoria de programas foi transferida para o Plano de 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
Por razões de mudanças no Plano Anual de Auditoria, a necessidade de realização de auditorias na Folha de Pagamento, devido ao
crescimento desta despesa e situação financeira do Estado, se seguindo pelos eventos de delações premiadas de ex-gestores que
trouxeram a necessidade urgente de realização de novas auditorias. Considerando ainda a entrada de novos auditores do estado e a
necessidade de capacitação e de normatização dos procedimentos e técnicas de auditoria, foi instituída a Portaria 45/2017 que designou
equipe de auditores para tratar do aperfeiçoamento do Plano Anual de Auditoria e dos procedimentos e técnicas de auditoria. Portanto, a
realização de auditoria de programas foi transferida para o Plano de 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
Pelas razões expostas, a implementação da auditoria de programas foi replanejada para o exercício de 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3211-Intensificação das atividades das auditorias de conformidade de gestão

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Aumentar a quantidade de auditorias de conformidade de gestão realizadas.
Auditoria de conformidade de gestão realizada
Percentual
Kristianne Marques Dias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foram realizadas auditorias de conformidade da gestão nos Hospitais Regionais geridos pela Secretaria de Saúde, na autarquia MTPrev,
em relação aos medicamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde e em relação aos empréstimos do FUNDEIC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram realizadas auditorias de conformidade da gestão nos Hospitais Regionais geridos pela Secretaria de Saúde, na autarquia MTPrev,
em relação aos medicamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde e em relação aos empréstimos do FUNDEIC.
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Capacidade de Execução - COFD:
Foram realizadas auditorias de conformidade da gestão nos Hospitais Regionais geridos pela Secretaria de Saúde, na autarquia MTPrev,
em relação aos medicamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde e em relação aos empréstimos do FUNDEIC.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram realizadas auditorias de conformidade da gestão nos Hospitais Regionais geridos pela Secretaria de Saúde, na autarquia MTPrev,
em relação aos medicamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde e em relação aos empréstimos do FUNDEIC.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3212-Intensificação das auditorias de economicidade e racionalização do gasto
público

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Identificar as despesas não racionalizadas e antieconômicas e propor soluções.
Auditoria realizada
Unidade
Kristianne Marques Dias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

8,00

Meta Física Ação Realizada

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

37,50

37,50

Análise da Meta Física:
A partir de novembro de 2017 foram implementadas 11 trilhas eletrônicas com intuito de subsidiar 03 (três) auditorias nos subsistemas de
Gestão de Pessoas, MTSAUDE e Contrato de locação de veículos (DETRAN).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ação programada sem previsão de recursos orçamentários e financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:
Ação programada sem previsão de recursos orçamentários e financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
A meta foi atingida parcialmente devida a reestruturação de equipe e disponibilidade de pessoas.

Outros aspectos relevantes:
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%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3213-Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Aumentar o número de subsistemas avaliados e melhorar a metodologia de avaliação
Subsistema avaliado
Unidade
José Alves Pereira Filho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,50

Meta Física Ação Realizada

5,50

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

145,45

145,45

Análise da Meta Física:
Com mudança da metodologia de avaliação de controle interno foi possível alcançar 8 subsistemas avaliados, superando assim a meta
prevista

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

118.350,00

232.350,00

229.805,84

1.281,70

194,17

99,45

118.350,00

232.350,00

229.805,84

1.281,70

194,17

99,45

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial era insuficiente para suportar as despesas relacionadas a essa atividade sendo necessária a sua suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos foram devidamente aplicados no desenvolvimento das atividades

Alcance do Objetivo Específico:
Foi promovida mudança na metodologia de avaliação dos controles internos o que permitiu aumento do número de subsistemas avaliados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3214-Aperfeiçoamento das ações de prevenção e orientação no controle
disciplinar

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Atuar na prevenção dos desvios de condutas de servidores
Produto de corregedoria aperfeiçoado
Unidade
Cristiane Laura de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

9,00
Total:

9,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

9,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

180,00

180,00

Análise da Meta Física:
Foram realizados os seguintes eventos de capacitações:
a) Capacitação sobre processos administrativos disciplinares, nas quais se alcançou cerca de 160 Servidores.
b) Conferência de Controle Disciplinar, com 278 participantes (servidores e sociedade).
c) Palestra Você Faz a Diferença, com a participação de aproximadamente 60 pessoas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não havia recursos destinados.

Capacidade de Execução - COFD:
Não havia recursos destinados.

Alcance do Objetivo Específico:
Com a realização dos eventos e capacitações, habilitou-se cerca mais de 160 servidores a atuar nos processamentos administrativos
disciplinares e de responsabilização de pessoa jurídica, além de levar à sociedade civil e servidores públicos à reflexões sobre o controle
disciplinar e a desenvolver e aperfeiçoar ferramentas de combate à corrupção.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3215-Publicidade Institucional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
2017
Projeto
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Fortalecer a comunicação interna e externa
Divulgação institucional realizada
Unidade
Ligiani Khelma Silveira de Araujo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

231,00
Total:

231,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

269,00

Meta Física Ação Realizada

269,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

231,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

85,87

85,87

Análise da Meta Física:
O cumprimento da meta física de produção de matérias externas e internas não foi alcançado porque a Assessoria de Comunicação da
CGE teve de dedicar horas-técnicas na organização de quatro grandes eventos: inauguração da nova sede da CGE, posse de 25 novos
auditores, Conferência de Controle Disciplinar e lançamento do MIRA Cidadão. Outro fator que prejudicou o cumprimento da meta física foi
que a Assessoria de Comunicação da CGE contou com o apoio de estagiário por apenas dois meses no ano de 2017. Nos outros 10
meses, as atividades do setor foram executadas por apenas 1 servidora (analista administrativo). Durante todo o ano de 2016, referência
para fixação da meta para 2017, as atribuições da Assessoria de Comunicação foram desenvolvidas por 1 servidora (analista
administrativo) e por 1 estagiária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foram programados recursos orçamentários e financeiros para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Não foram programados recursos orçamentários e financeiros para a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Em relação à comunicação externa, foram produzidas matérias sobre os principais trabalhos e resultados nas áreas de ouvidoria, auditoria,
controle e corregedoria, bem como acerca das principais ações da CGE como um todo. Destaque para notícias como: inauguração da
nova sede da CGE, posse dos novos auditores do Estado, auditoria em licenças médicas, capacitações dos auditores aos órgãos,
avaliações de controle interno, auditoria na Faespe, orientações técnicas, auditoria em cessão de servidores, abertura de processos de
responsabilização contra empresas e servidores, Conferência de Controle Disciplinar, lançamento do Mira Cidadão etc. Em relação à
comunicação interna, foram produzidas matérias para disseminar informações de interesse dos servidores, valorizar boas práticas,
fomentar o clima organizacional e o conhecimento recíproco acerca dos trabalhos das equipes. Destaque para notícias como: admissão
de novos servidores, avisos administrativos, atuação dos auditores de Obras no caso do VLT, retorno de servidores à CGE, lançamento de
livro de auditores, aposentadorias, premiação da Audipe, campanha de coleta de medicamentos vencidos etc.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Baixa efetividade das ações de defesa do Estado e das ações de recuperação da Dívida Ativa.
Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.
Estado
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

2,50

4,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Taxa de Recuperação da Dívida Ativa
4,43

29/01/2018

Fonte: Sistema da Dívida Ativa - SADA/PGE

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador sofreu influência direta da Lei nº 10.433/16, referente ao Programa de Recuperação de Crédito do Estado de Mato Grosso Refis/MT e também da Lei nº 10.496/17. Essas duas Leis definiram a estratégia da PGE para elevar a arrecadação da dívida ativa. A
primeira concedendo desconto no pagamento da dívida e a segunda estabelecendo um limite para o ajuizamento de ações de cobranças
de créditos inscritos em dívida ativa (somente valores superiores a 160 UPF/MT).
No primeiro semestre de 2017 a SEFAZ informou que enviaria a PGE cerca 700 mil dívidas referente ao IPVA, que tem como
característica ser valores inferiores a 160 UPF/MT. Dessa forma a PGE adotou a estratégia de protestar as CDA´s .
O resultado foi o incremento da arrecadação em 380%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

4.009.998,28

72.835,15

0,00

72.835,15

0,00

0,00

206

5.799.999,48

5.799.999,48

23.350,00

278.388,97

0,40

0,42

606

0,00

670.000,00

55.407,50

0,00

0,00

8,27

9.809.997,76

6.542.834,63

78.757,50

351.224,12

0,80

1,27

Total

Execução:
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O Programa Modernização da Procuradoria-Geral do Estado elencou, para 2017 como prioritárias foram: a reforma e ampliação da sede
da PGE, a implantação dosescritórios regionais em sete municípios pólo, a modernização dos sistemas tecnológicos, e a capacitação dos
servidores. A ampliaçãoda sede, a implantação dos escritórios regionais e a capacitação dos servidores não ajuda diretamente na
modernização da instituição,apenas dão suporte à outras ações que poderiam contribuir para essa modernização. A única ação de
modernização mais específica é aque trata dos sistemas de tecnologia da informação.
O programa executou 1,27% dos recursos orçamentários previstos. A seguir vamos falar de cada uma das açõespara explicar uma
execução orçamentária baixa.
A ação que demandava maior volume de gastos foi aconstrução e estruturação da PGE (Ação 3222). Essa ação não executou recursos
por causa das sérias restrições orçamentárias. Durante o ano de 2017 a PGE conseguiu acordar recursos provenientes de acordos de
leniência para a utilização na construção da sede. Hoje existe disponível 3 milhões para o inicio da ação em 2018.
A Ação de modernização dos sistemas de TI (Ação 3225) previa gastos com os principais sistemas utilizados na Instituição: O Sistema de
Acompanhamento da Dívida Ativa - SADA, o Sistema de Informatização dos Processos - PGENet, e o Sistema de Compensação daPGE.
Tanto para o sistema de compensação da PGE como para o sistema SADA, foi implementada uma parceria com a Secretaria de Fazenda,
cuja equipe de TI ficou encarregada de aprimorar e modernizar os dois sistemas. Esta demanda, no entanto, não gerou custo
orçamentário,já que a Sefaz assumiu os trabalhos. Com relação ao Sistema PGE/NET, a empresa Softplan responsável pelo seu
desenvolvimento continua prestando serviços na PGE, mas no ano de 2017 não foram efetuados pagamentos, já que os serviços já foram
pagos ao longo do exercício de 2015 e por atrasos no cronograma de execução ainda foram desenvolvidos ao longo de 2017. Por estes
motivos a ação não executou recursos orçamentários. No final de 2017 foi realizado um Empenho para o contrato com a ¿Fábrica de
Software¿ que irá modernizar o SADA.
A ação de capacitação dos servidores (Ação 3223) executou recursos orçamentários no valor de R$ 23.350,00, pararealizar a capacitação
de alguns servidores.
O volume de recursos executados foi muito abaixo em relação ao orçado. O motivo se deve ao fato da séria restrição orçamentária que o
Estado vem passando. A meta física foi atendida parcialmente.

Resultados:
Os resultados obtidos pelo Programa estão ligados a duas ações: capacitação de servidores e modernização tecnológica dos sistemas da
PGE.
A ação de capacitação dos servidores executou recursos orçamentários no valor de R$ 23.350,00, valores insuficientes para realizar
acapacitação de todos os servidores. Justificando que, por motivo de sérias restrições orçamentarias, os valores planejados não foram
liberados.
Já a ação que tem como objetivo modernização tecnológica dos sistemas da PGE recebeu suplementação do superávit da fonte 206 do
ano anterior e no ano de 2017 já foi contratada empresa que irá modernizar os sistemas da PGE.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : O programa teve sérias restrições orçamentárias.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3222-Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
2017
Projeto
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Ampliar, reformar e estruturar a sede da Procuradoria-Geral do Estado.
Obra executada
Percentual
Ana Flavia Gonçalves de Oliveira Aquino

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi atingida. Não foram executados recursos na ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

206

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

230.154,00

0,00

0,00

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

230.154,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação não executou recursos em 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação não executou recursos em 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3223-Capacitação de servidores e procuradores da PGE

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
2017
Projeto
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Promover a capacitação dos Servidores e Procuradores da PGE.
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Produto:
Servidor/Procurador capacitado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O volume de recursos executados foi baixo em relação ao orçado. O motivo se deve ao fato de não haver ainda na instituição um plano de
capacitação. Foram realizados treinamentos, conferências, cursos que atenderam somente dez servidores e procuradores a um custo de
R$ 23.350,00. A meta física foi atendida parcialmente. Mas ficou claro que o volume de recursos foi superestimado por falta de uma
política específica de capacitações dentro da PGE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

206

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

900.000,00

900.000,00

23.350,00

43.235,00

2,59

2,73

900.000,00

900.000,00

23.350,00

43.235,00

2,59

2,73

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação previa recursos para capacitação de servidores e procuradores da Instituição, através da frequência em congressos, seminários,
conferências, treinamentos e capacitações. Os recursos foram orçados em R$ 900.000,00 para o desenvolvimento de um plano ambicioso
de capacitações. A instituição, no entanto, não estava preparada para uma atividade dessa magnitude, que exigia no mínimo um plano de
capacitações bem definido. A execução deste plano de capacitações está incluso em um dos objetivos estratégicos do PDI - Plano de
Desenvolvimento Institucional Integrado (assegurar o desempenho profissional), elaborado pela instituição ao longo de 2015 e 2016. No
entanto, a construção deste plano de capacitações ainda não foi feito. Sem um guia de capacitações bem definido, foram realizados
treinamentos, mas muito espaçados e sem uma política que definisse uma lógica mais clara de quais cursos deveriam ser oferecidos,
quem deveria participar e em qual ordem essas participações ocorreriam, dentre outras questões. Para o ano de 2018 pretende-se concluir
o plano de capacitações para que ele possa guiar a ação e os recursos orçamentários a partir de então. O volume de recursos executados
nesta ação foi de R$ 23.350,00, uma quantia considerada ínfima para uma secretaria de porte da PGE. O que ocorreu nesta ação foi uma
superestimação dos recursos voltados para esta área, principalmente diante da falta de uma política clara de capacitações.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve movimentação de créditos adicionais fazendo com que o percentual de PPD ficasse muito próximo ao do COFD.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado parcialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3224-Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de
Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
2017
Projeto
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
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Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Promover a desconcentração da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.
Procuradoria Regional instalada
Unidade
Gabriela Novis Neves Pereira Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

10.000,00

10.000,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi atingida. Não foram executados recursos na ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

249.998,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206

99.999,48

99.999,48

0,00

4.999,97

0,00

0,00

349.997,76

99.999,48

0,00

4.999,97

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação não executou recursos em 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação não executou recursos em 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3225-Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

364-Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
2017
Projeto
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Modernizar e aperfeiçoar os sistemas da tecnologia da informação da PGE.
Sistema modernizado
Percentual
Marcelo Henrique de Melo Ferraz

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta Física não foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

3.760.000,00

72.835,15

0,00

72.835,15

0,00

0,00

606

0,00

670.000,00

55.407,50

0,00

0,00

8,27

3.760.000,00

742.835,15

55.407,50

72.835,15

1,47

8,27

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação previa gastos com os principais sistemas utilizados na Instituição: O Sistema de Dívida Ativa - SADA, o Sistema de Informatização
dos Processos - PGE/NET, e Sistema de Compensação da PGE. As implementações do sistema SADA, acontecerá através de parceria
com a Secretaria de Fazenda, cuja equipe de TI ficou encarregada de aprimorar e modernizar os dois sistemas. Esta demanda, no
entanto, não gerou custo orçamentário, já que a SEFAZ assumiu os trabalhos. Com relação ao Sistema PGE/NET, a empresa Softplan
responsável pelo seu desenvolvimento continua prestando serviços na PGE, mas no ano de 2017 não foram efetuados pagamentos, já
que os serviços já foram pagos ao longo do exercício de 2015 e por atrasos no cronograma de execução ainda foram desenvolvidos ao
longo de 2017. Por estes motivos a ação não executou recursos orçamentários. O empenho reserva foi realizado para execução, em 2018,
de contrato com a equipe da ¿Fabrica de Software¿.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação teve praticamente quase toda a sua dotação inicial remanejada. A suplementação de R$ 670.000,00 foi proveniente de superávit
da fonte 206.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
365-Gestão de Pessoas para Resultados
Gestão de Políticas Públicas
Baixo desempenho do agente público na prestação de serviços essenciais ao cidadão.
Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.
Agentes públicos estaduais.
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Júlio Cezar Modesto Dos Santos

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

17,00

42,00

9,00

09/01/2018

Anual

Percentual

4,20

3,60

1,35

31/01/2018

Anual

Percentual

8,00

25,00

11,00

09/01/2018

Anual

Percentual

4,00

3,60

0,34

23/01/2018

Percentual de líderes capacitados pela Escola de Governo
Fonte: SEGES
Taxa de Absenteísmo
Fonte: SEGES
Percentual de servidores capacitados pelas Escola de
Governo
Fonte: SEGES/SEG
Índice de rotatividade global
Fonte: SEGES

Análise de Indicadores do Programa:
A taxa de Absenteísmo e o Índice de rotatividade global apresentam redução considerável em função da reavaliação dos dados da
metodologia. Em estudos para 2018. O percentual de servidores capacitados pela Escola de Governo está dentro da meta. O percentual
de líderes capacitados ficou abaixo da meta, em 17%, em função da restrição orçamentária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.794.890,45

2.145.393,34

1.847.621,60

0,00

31,88

86,12

5.794.890,45

2.145.393,34

1.847.621,60

0,00

31,88

86,12

Execução:
Observa-se a diferença de R$3.649.497,11 entre a dotação inicial e a dotação final do Programa Gestão de Pessoas para Resultados,
representando uma redução de 63% dos recursos previstos inicialmente. Conforme os processos números 317 e 2165/2017 os recursos
foram realocados para contratação de empresa na prestação de serviços de Apoio ao Programa de Modernização da Gestão
Administrativa e atender as despesas com manutenção de serviços administrativos gerais. Isso, aliado ao quadro de pessoal ainda
insuficiente para a execução de projetos, prejudicou o alcance das metas do programa no exercício.

Resultados:
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O objetivo do Programa é de Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão e apresentou o seguinte
percentual de desenvolvimento dos produtos previstos para o exercício, de suas ações:
2238 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR: 69,33% da Política
Implementada.Há falta de perfis específicos de profissionais, o que está sendo reavaliado.
2283 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS: 70% de Concursos Homologados. Projeto APLIC em desenvolvimento.
3243 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA PROVIMENTO DE SERVIDORES: 46,67% de Mecanismo Desenvolvido. O
procedimento será disseminado em 2018 na página virtual da Superintendência, no site da Secretaria.
3244 - PRESERVAÇÃO DOS DADOS DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS: 21,33 de Dado Preservado.
Sistema GDPREV da Empresa PRIXX sob análise.
3245 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS E SUA MOVIMENTAÇÃO: 76,67% de
Mecanismo Desenvolvido. Foi criado Grupo de trabalho.
3246 - DESENVOLVIMENTO E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 67% de Socialização do Conhecimento Realizada. Parcerias
realizadas com diversos Órgãos.
3247 - DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA VALORIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO: 50% de Mecanismo Desenvolvido. Houve
estudo de várias políticas de outros Estados.
3248 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS DOS SERVIDORES: 85,75% de Servidor Capacitado. Aguarda-se a publicação da
Lei de Remuneração.
3249 ¿ IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS MODALIDADES DE CAPACITAÇÃO: 100% de Modalidade de Capacitação Implementada. Curso
de Pós-Graduação e EAD.
3250 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL: 10% de Órgão com Quadro de Pessoal Planejado. Há
necessidade de desenvolvimento de software e capacitações de servidores, impossibilitados pela restrição orçamentária.
3251 - REESTRUTURAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA ESTADUAL: 66,67% de Perícia Médica Reestruturada. Está em novo espaço físico e
esperam-se novos investimentos.
3252 - REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE AGENTES PÚBLICOS: 83,33% de Sistema
Reformulado. Consultoria pela Empresa INTELIG PROCESSOS INTELIGENTES, vencedora da licitação, que deverá fornecer um
software.
3253 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS: 50% de Sistema Modernizado. A restrição orçamentária
impossibilitou contratação de Empresa para desenvolvimento do SEAP. Aguarda-se nova versão para 2018 e implementação de módulos
com equipe da Secretaria.
3254 - AMPLIAÇÃO DO USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE: 93,33% de Órgão com Sistema Implantado. A restrição
orçamentária impossibilitou melhor resultado.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Houve realocação de 63% do crédito.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
2238-Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do
servidor

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Atividade
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor visando a elevação da motivação
Objetivo Específico:
para o desempenho das atribuições.
Produto:
Política implementada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marionice do Nascimento Guibor

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,80
Total:

20,80

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

30,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,80

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

69,33

69,33

Análise da Meta Física:
A Coordenadoria de Saúde e Segurança no Trabalho obteve bom desempenho em seu planejamento inicial conseguindo executar quase
70% de sua meta física. A implantação da Política de Saúde e Segurança no Trabalho exigem ações do nível estratégico ao operacional,
além de demandar tempo. Devido a sua complexidade a ação perpassa pelos próximos anos, como pode ser observada no PPA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

222.030,00

1.203.459,75

1.195.375,00

0,00

538,38

99,33

222.030,00

1.203.459,75

1.195.375,00

0,00

538,38

99,33

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Trata-se de Suplementação Orçamentária tipo 100, no valor Total de
R$ 1.189.100,00 nas Ações 2238(Implementação da Política de Saúde, Segurança e Qualidade de vida do Servidor), Modalidade
3.3.90.00.00, REGIÃO 0600(REGIÃO VI/SUL). Por se tratar de um oportunidade, e ação prioritária fundamental, a boa execução das
atividade no órgão, ocorreu o aumento de 442% em relação ao valor inicialmente previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução do orçamento ocorreu de forma satisfatória, sem impactos relevantes. A liberação dos recursos financeiros foi realizada a
contento, em fluxo compatível com a programação. No entanto, alguns fatores externos impediram que a execução alcançasse o
desembolso financeiro da ação, tais como: Atrasos em licitações; ausência de corpo técnico(técnicos em segurança no trabalho,
engenheiros de segurança no trabalho, médicos do trabalho) para compor as comissões locais de saúde e segurança no trabalho. Tal
ausência causa impacto negativo sobre a implantação total da política de saúde e segurança no trabalho.

Alcance do Objetivo Específico:
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Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD podemos dizer que o objetivo específico da ação foi alcançado
parcialmente. Apesar da execução não ser completa, em absoluto por fatores externos a equipe, a implantação da política de saúde e
segurança no trabalho conseguiu evoluir nos seguintes pontos: Instituição do Programa de Educação para a Aposentadoria. Foram
capacitados para execução do programa a SEDUC, SEGES, SEJUDH, SESP e DETRAN, com o objetivo de repassar o conhecimento e
ferramentas para que cada órgão/entidade possa iniciar a sua implantação em 2017 e 2018;
Execução e aprimoramento do Promoção da Saúde, Prevenção e Combate às Doenças Crônicas não Transmissíveis na SEGES, em suas
ações:1Peso Saudável: realizado com os servidores da SEGES a dois anos com realização de aferições mensais de peso,
circunferência abdominal, percentual de gordura e IMC.Nos dois anos da ação cerca de 28,5% passaram de sobrepeso para saudável. Se
considerarmos os servidores que participaram de todas as aferições, janeiro a dezembro, a redução foi de 56kg. No entanto, ao
analisarmos a redução global, independente da frequência de participação, a redução do peso dos servidores foi de mais de 250kg em
2016.2-Ação Vou Correr: realizado segundas e quartas das 18:00 h as 20:00 h no Parque das águas. O treinamento conta com as fases
de aquecimento, alongamento e desaquecimento. Os servidores que participam da ação perdem em média 1,04kg, 0,87% de gordura e
1,29cm de circunferência abdominal ao mês; Implantação piloto do Programa de Atenção à Saúde Mental do Servidor.
Irá discorrer sobre os principais fatores existentes no ambiente de trabalho que possam provocar sofrimento e adoecimento psíquico.
Encontra-se em fase piloto de sua implantação na SEGES, SEJUDH, SEFAZ e DETRAN. Já na fase piloto atenderá 4.043
servidores.Organização e Execução da ¿Condecoração pelos 25 anos de serviços prestados ao estado de Mato Grosso¿. Nos últimos 2
anos foram 875 homenageados no estado recebendo certificados e bótons; Elaboração da Instrução Normativa que disciplina a concessão
do adicional de insalubridade e periculosidade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
do Estado de Mato Grosso. Encontra-se em fase final de ajustes antes da publicação;
Finalização do Processo de Acompanhamento
do Servidor. Tal processo será realizado o acompanhamento do servidor que encontrar-se em alguma situação adversa oferecendo escuta
qualificada, orientações, apoio, encaminhamento para tratamento e reabilitação e outros procedimentos em busca de melhorar suas
condições de saúde e bem estar. Este trabalho foi pontuado pelo Relatório da CGE nos apontamentos relacionados a Perícia Médica, daí
sua importância para esta coordenadoria; Instituição do Comunicado de Acidentes e Agravos à Saúde - CASS. Ferramenta que possibilita
a formalização das ocorrências por meio de registro em formulário próprio contendo um conjunto de informações acerca do servidor
acidentado, seja do acidente de trabalho, da doença profissional ou do trabalho; Aquisição de equipamentos de medição e avaliação do
ambiente e Equipamentos de Proteção Individual para o desenvolvimento dos trabalhos da equipe da Comissão Central Temporária;
Estruturação da equipe técnica pra realização das avaliação das condições ambientais de trabalho e elaboração do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais ¿ PPRA, do Laudo Técnico das Condições Ambientais ¿ LTCAT¿s nos órgãos, por meio da Portaria
Conjunta SEGES/SES/SEMA/SESP/PGE Nº 002/2017; Realizadas 81 reuniões com órgãos e entidades visando orientações técnicas às
setoriais em relação a implantação do Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e a Política de Saúde e Segurança no Trabalho;
Capacitação em Saúde, segurança no trabalho e perícia médica, realizada de 18 a 22 de setembro de 2017, para quase 60 servidores de
diversos órgãos. Objetivou promover o conhecimento e domínio dos servidores sobre os elementos constituintes da Política de Saúde e
Segurança no Trabalho, contando com representante de todas as Secretarias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2283-Realização de concursos públicos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Atividade
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover servidores para ajuste de quadro nos órgãos e entidades do Governo Estadual.
Concurso homologado
Unidade
Luiz Correa de Mello Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,70
Total:

0,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1,00

0,70

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
70,00

Análise da Meta Física:
A Coordenadoria de Provimento obteve um desempenho mediano do seu planejamento inicial, contudo executou 70% de sua meta física.
A contraposição da meta física executada ao desempenho mediano, decorre de previsão de sub ações que já eram rotina na
Coordenadoria. A única sub ação (2. Digitalização de documentos de Atos de Pessoal para o Aplic), que teria um impacto considerável na
unidade, não foi executado por problemas de pessoal e de sistema. Houve a realização de alguns concursos públicos: SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO; POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica; PJC - POLICIA JUDICIÁRIA
CIVIL/MT/2017; SEJUDH - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

135.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do MT PREV (Reversão por
economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 135.600,00 desta ação. Observa-se a publicação do Decreto Nº
1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações mais prioritárias. Dessa forma apenas alguns
concursos estão sendo priorizados, existindo alguns concursos em fases avançadas, mas aguardando autorização para o devido
prosseguimento.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do MT PREV (Reversão
por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 135.600,00 desta ação. Observa-se a publicação do Decreto
Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações mais prioritárias. Dessa forma apenas
alguns concursos estão sendo priorizados, existindo alguns concursos em fases avançadas, mas aguardando autorização para o devido
prosseguimento.

Alcance do Objetivo Específico:
Deverá ser intensificado o projeto APLIC, para ser enviado as remessas obrigatórias de concurso ao TCE por sistema, já que esta sub
ação está impactando na meta física da ação. O último prazo do TCE para isso é 31/03/2018. Deve também ser priorizado a atividade de
adequações de sistema (SEAP / APLIC) com o analista de sistema.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3243-Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para provimento de profissionais competentes para a área
Objetivo Específico:
demandante.
Produto:
Mecanismo desenvolvido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marionice do Nascimento Guibor

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

14,00
Total:

14,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
30,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

30,00

14,00

760

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
46,67

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
46,67

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
A Coordenadoria de Provimento obteve um desempenho baixo do seu planejamento inicial, pois executou 46,7% de sua meta física. A
restrição financeira impactou consideravelmente nesta ação. Houve somente a implantação do credenciamento de médicos, enquanto
novos métodos de provimento. Impactou negativamente as seguintes tarefas: a) proporcionar condições para melhor absorção e aplicação
dos conhecimentos adquiridos em treinamento; b) Publicar cartilha orientativa para os órgãos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 1516,20 desta ação. O MT PREV também
solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 38483,00 desta ação.
Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de
pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações
mais prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 1516,20 desta ação. O MT PREV também
solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 38483,00 desta ação.
Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de
pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações
mais prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
Os novos mecanismos de provimento de servidores apresentados pela coordenadoria responsável devem ser revistos, melhorados e
ampliados. Deve ser realizado a disseminação efetiva e mais ampla deste conhecimento, com publicação e alimentação da página virtual
da Superintendência.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3244-Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Preservar o histórico dos Servidores Ativos e Inativos para manutenção da vida funcional
Dado preservado
Percentual
Luiz Correa de Mello Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

6,40
Total:

6,40

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
30,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

30,00

6,40

761

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
21,33

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
21,33

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
A Coordenadoria de Provimento obteve um desempenho muito baixo de seu planejamento inicial, pois executou 21,3% da sua meta física.
A restrição financeira impactou consideravelmente nesta ação, já que a sub ação (manutenção do sistema GDPREV), impactou
negativamente nesta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240.000,00

4.966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

4.966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Foi somente empenhado R$ 4966,00, sem liquidação. Trata-se de
solicitação de crédito adicional do MT PREV que solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira),
que anulou o valor de R$ 235.034,00. Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de
controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para
esta ação foi remanejada para ações mais prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como ótimo. Em razão de um pequeno valor empenhado R$ 4966,00, sem liquidação, que
representa 0,03% do valor inicialmente previsto. Trata-se de solicitação de crédito adicional do MT PREV que solicitou crédito adicional
(Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 235.034,00. Observa-se a publicação do Decreto
Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações mais prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
A contratação da manutenção do sistema GDPREV está sob análise. Há recomendações dos órgãos de controle (TCE e CGE) para não
renovar o contrato de manutenção com a empresa PRIXX, salvo de incluir a PM e CBM no projeto, o que impactou negativamente no
alcance da meta física da ação. Hoje há um problema crônico em relação à vida funcional, que depende diretamente da preservação e
acesso da vida funcional por meio de sistema de informação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3245-Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua
movimentação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para reestruturar o modelo de carreiras e movimentação de
Objetivo Específico:
pessoal visando adequar atribuições, salários e quadro de pessoal.
Produto:
Mecanismo desenvolvido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marionice do Nascimento Guibor

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

23,00
Total:

762

23,00

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

30,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

23,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

76,67

76,67

Análise da Meta Física:
A Comissão Técnica Permanente obteve um desempenho regular de seu planejamento inicial, pois executou 76,67% da sua meta física. A
restrição financeira impactou consideravelmente nesta ação, já que a tarefa (Acompanhar os estudos dos modelos de PCCS), impactou
negativamente nesta ação, pois não houve a licitação e contratação de uma empresa especializada neste assunto. Impactou
negativamente também a tarefa (promover a participação dos servidores da CTP em congressos, cursos, palestras e seminários) pois não
foram pagos estes cursos aos servidores indicados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 3.796,00 desta ação. O MT PREV também
solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 36.203,00 desta ação.
Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de
pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações
mais prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 3.796,00 desta ação. O MT PREV também
solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 36.203,00 desta ação.
Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de
pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações
mais prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi criado grupo de trabalho para elaboração da TR, bem como para estudo dos modelos de PCCS. Foram capacitados 02 servidores no
curso de processo legislativo na Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Em relação a esta ação poderia ter utilizado mais de
capacitações locais e de escolas oficiais do Estado de Mato Grosso. Também seria interessante realizar um grupo de trabalho que
estudasse de forma metódica e constante as leis de carreira do Estado. Há um diagnóstico das carreiras realizada pela comissão técnica
permanente que pode auxiliar este início da reestruturação das carreiras. De uma forma geral, os objetivos específicos da meta
(reestruturação de carreiras) não foram atingidos, pela restrição financeira apresentada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3246-Desenvolvimento e socialização do conhecimento

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estabelecer a cultura de desenvolvimento e socialização do conhecimento para difusão de técnicas no
Objetivo Específico:
ambiente organizacional
Produto:
Socialização do conhecimento realizada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Débora Lopes Gagini

763

Estado de Mato Grosso
META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

67,00
Total:

67,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

67,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

67,00

67,00

Análise da Meta Física:
A meta física programada para o exercício financeiro de 2017 era de 100% implementação o desenvolvimento e socialização do
conhecimento no âmbito do Poder Executivo Estadual, e essa meta foi parcialmente atingida, tendo em vista a realização de um
cronograma de socialização do conhecimento dos servidores egressos de licença qualificação, como também através de visitas técnicas e
parcerias firmadas com escolas de governo. Infelizmente, por motivos internos, não foi possível a execução do Inovar para Transformar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

119.999,99

7.800,00

6.021,00

0,00

5,02

77,19

119.999,99

7.800,00

6.021,00

0,00

5,02

77,19

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento da ação visava o desenvolvimento e socialização do conhecimento no âmbito do Poder Executivo Estadual. A dotação
inicial prevista na Lei Orçamentária Anual previa o pagamento de diárias e passagens para a integração e instituição de parcerias com
outras Escolas de Governo e Instituições Intergovernamentais, coffee break e premiações para serem utilizados no evento Inovar para
Transfomar, que tem por objetivo incentivar os servidores e empregados públicos, civis e militares ativos a contribuírem para a
modernização e eficiência da gestão pública, através do reconhecimento, da valorização, da premiação e divulgação das práticas
inovadoras implementadas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores da programação da execução orçamentária foram utilizados em pagamento de empresa fornecedora de coffee break, bem
como para participação de servidora em eventos para firmar parcerias. A dotação final não fora utilizada por completo, tendo em vista o
cenário econômico do Estado, priorizando as ações essenciais e emergenciais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo do programa de elevar o desempenho do agente público na prestação de serviços ao cidadão foi atendido plenamente através
do estabelecimento e implantação de uma cultura de desenvolvimento e socialização do conhecimento para difusão de técnicas no
ambiente organizacional. Por meio de um de nossos servidores, foi realizada a visita técnica à ENAP onde foram tratados assuntos
desafios comuns das Escolas de Governo, profissionalização dos servidores públicos, sistemas de progressão, entre outros assuntos
pertinentes. Também ocorreu visita técnica ao Instituto Brasileiro de Coaching, considerando que no final de 2016 foi instituito o Programa
de Liderança e Coaching no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3247-Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver mecanismo de valorização do agente público com base na meritocracia, para incentivar a
profissionalização

Produto:

Mecanismo desenvolvido
764

Estado de Mato Grosso
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marionice do Nascimento Guibor

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

15,00
Total:

15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

30,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

15,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A Coordenadoria de Aplicação obteve um desempenho deficiente de seu planejamento inicial, pois executou 50% da sua meta física. Em
razão da complexidade do tema, há necessidade de criação de um grupo de trabalho mais multidisciplinar e envolvendo outros
subsistemas. A tarefa (Elaborar a Política de Valorização do servidor) e a tarefa (Implementar Política de Valorização do servidor),
impactaram negativamente nesta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 1.881,00 + R$ 198,70 desta ação. O MT PREV
também solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 8.201,30 desta
ação. O MTI também solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$
4.719,00 desta ação. Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das
despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi
remanejada para ações mais prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 1.881,00 + R$ 198,70 desta ação. O MT PREV
também solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 8.201,30 desta
ação. O MTI também solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$
4.719,00 desta ação. Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das
despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi
remanejada para ações mais prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
Hoje não há uma política de valorização do servidor instituída e adequada. Foi definida uma metodologia de banco de talentos simples,
que deverá ser adequada as novas tendências doutrinárias. Também haverá novos bancos de dados, decorrente da contratação da
empresa Intelig (Edital nº 005/2017 - avaliação por competência), que poderão auxiliar em um banco de talentos também sob o viés
comportamental. Quanto a política de valorização do servidor foi estudado os vários modelos existente no Brasil, contudo deverá ser
definido a política e implantado no Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3248-Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores

Programa de Governo:
Exercício:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
765

Estado de Mato Grosso
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores e empregados públicos para melhoria no
Objetivo Específico:
desempenho
Produto:
Servidor capacitado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Maricilda do Nascimento Farias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4.774,00
Total:

4.774,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5.500,00

Meta Física Ação Realizada

5.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4.774,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

86,80

86,80

Análise da Meta Física:
A meta física programada para o exercício financeiro de 2017 era de 5.500 servidores capacitados, sendo esta executada em 4774, tendo
em vista que a Superintendência da Escola de Governo trabalhou no sentido de realizar cursos de curta duração, seminários, workshops,
tais como: Almoxarifado e Patrimonio (SIGPAT); Descentralização de Recursos Estaduais; Elaboração de Editais para Aquisições no Setor
Público; Elaboração de Termo de Referência; E-social no Governo do Estado de Mato Grosso; Excel Básico; Excelência no Atendimento;
Fiscalização de Contratos Administrativos e Serviços; Formação de Auditores do Estado; Gestão de Documentos; Gestão de Projetos e
Sistema GPWeb; Gestão e Prática em Ouvidoria e Práticas de Atendimento em Ouvidoria; Mapeamento de Processos; Matemática
Financeira com Ênfase em Cidadania Financeira; Noções Gerais de Contratos Administrativos para Operacionalização do SIAG-C;
Oratória; Programa de Liderança e Coaching para Gestores Públicos, entre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.700.000,00

173.368,65

165.958,12

0,00

9,76

95,73

1.700.000,00

173.368,65

165.958,12

0,00

9,76

95,73

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento da ação visava a capacitação e atualização dos servidores nas áreas: básicas, sistêmicas e gerenciais, bem como a
capacitação dos servidores lotados na Superintendência da Escola de Governo. A dotação inicial prevista na Lei Orçamentária Anual
previa o pagamento de horas aulas para os professores da Escola de Governo, bem como diárias e cursos externos para a equipe. Não foi
possível a remuneração dos professores, tendo em vista que a Lei de Remuneração não foi aprovada até o encerramento do exercício
financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores da programação da execução orçamentária foram utilizados em: diárias para capacitação de servidores, para capacitação e
atualização para servir como multiplicadora no Estado; passagens aéreas, cursos de capacitação e treinamento de servidores, e também a
confecção de 5.000 certificados impressos utilizados para os servidores públicos capacitados, para fins de comprovação e progressões
funcionais. Sendo o valor contingenciado, tendo em vista o cenário econômico do Estado, priorizando as ações essenciais e emergenciais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação de desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores e empregados públicos para melhoria do
desenvolvimento foi atendido plenamente através da oferta de cursos de capacitação, atualização e aprimoramento. Com a realização de
formação de competências técnicas no nível básico, sistêmico e área fim através de capacitações presenciais, bem como capacitações
gerenciais que foram ofertadas através de mapeamento do perfil comportamental dos gestores, seminários de perfil comportamental,
capacitações em coaching.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

766

Estado de Mato Grosso
Pondera-se a necessidade da aprovação do Projeto de Lei de Remuneração dos Professores que disciplina a atividade pedagógica em
cursos de formação e capacitação das Escolas de Formação no âmbito do Poder Executivo Estadual, institui a gratificação de incentivo à
atividade pedagógica e dá outras providências, para capacitação nas modalidades presencial, semi-presencial e a distância das Escolas
de Formação. Afim de desenvolver as atividades de ensino-aprendizagem por meio de conteúdos significativos através de estratégias
específicas e atraente a construção do conhecimento, através de contratações internas e externas que incluem: instrutores, palestrantes,
conteudistas, tutores, monitores, orientadores e coordenadores, com o pagamento de hora/aula.

Ação:

3249-Implementação de novas modalidades de capacitação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ampliar a oferta, acessibilidade e qualidade de cursos para melhoria do desempenho dos servidores
Servidor capacitado
Unidade
Maricilda do Nascimento Farias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física programada para o exercício financeiro de 2017 era de implantação de 02 novas modalidades de capacitação para atender
as demandas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sendo essa meta atingida, tendo em vista a capacitação através do Ensino à
Distância pelo Portal no site da Escola de Governo. A capacitação através de pós graduação lato sensu ocorrem desde 2015 na Escola de
Governo, porém são feitas através de parceria com outros órgãos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento da ação visava a implementação de duas novas modalidades de capacitação a serem oferecidas pela Superintendência
da Escola de Governo: a pós graduação lato sensu e a capacitação através da educação à distância (EAD). A dotação inicial prevista na
Lei Orçamentária Anual previa o pagamento de hora/aula para os instrutores, tutores, monitores, conteudistas, dentre outros, bem como a
aquisição de tecnologias (estrutura para gravação de vídeo aulas, sistema, equipamentos audiovisual e outros) para a inserção da
Educação à Distância. Não foi possível a remuneração dos professores, tendo em vista que a Lei de Remuneração não foi aprovada até o
encerramento do exercício financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores da programação da execução orçamentárias não foram utilizados pois não houve a aprovação da Minuta de Lei de
Remuneração para professores, conteudistas, monitores e outros, consequentemente não foi utilizado para pagamento de hora/aula. A
aquisição de tecnologias para atender as necessidades de capacitação de ensino à distância não foi solicitada para este ano, uma vez que
foi feita parcerias com a SECITEC, que gentilmente contribuíram para a formatação dessa modalidade de capacitação. Considerando
também o cenário econômico do Estado, houve valor contingenciado, priorizando assim, as ações essenciais e emergenciais.

Alcance do Objetivo Específico:
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Estado de Mato Grosso
O objetivo específico da ação que é de ampliar a oferta, acessibilidade e qualidade de cursos para melhoria do desempenho dos
servidores foi atendido através da oferta de curso de pós graduação lato sensu e através também de capacitação em ensino à distância.
Em 2017, foi ofertado a Pós Graduação Lato Sensu de Gestão em Segurança Pública, em parceria com a SESP, tendo 55 servidores
capacitados. Já para as capacitações à distância, foram ofertados durante o período de 2017 04 cursos sendo eles: Comunicar e Liderar;
Licitações e Contrato; Didática e Metodologia; Novos Paradigmas das Políticas sobre Drogas

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Pondera-se a necessidade da aprovação do Projeto de Lei de Remuneração dos Professores que disciplina a atividade pedagógica em
cursos de formação e capacitação das Escolas de Formação no âmbito do Poder Executivo Estadual, institui a gratificação de incentivo à
atividade pedagógica e dá outras providências, para capacitação nas modalidades presencial, semi-presencial e a distância das Escolas
de Formação. Afim de desenvolver as atividades de ensino-aprendizagem por meio de conteúdos significativos através de estratégias
específicas e atraente a construção do conhecimento, através de contratações internas e externas que incluem: instrutores, palestrantes,
conteudistas, tutores, monitores, orientadores e coordenadores, com o pagamento de hora/aula.

Ação:

3250-Implementação do planejamento de quadro de pessoal

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto

Unidade Responsável:

11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Instituir o planejamento de pessoal, visando a manutenção de um quadro suficiente e bem distribuído para
Objetivo Específico:
atender à demanda.
Produto:
Órgão com quadro de pessoal planejado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luiz Correa de Mello Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

30,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

10,00

10,00

Análise da Meta Física:
A Coordenadoria de Provimento obteve um desempenho altamente deficiente de seu planejamento inicial, pois executou 10% da sua meta
física. Por restrição financeira, não houve a contratação da empresa de consultoria em planejamento de pessoal e de dimensionamento da
força de trabalho, uma vez que não há servidores que dominam esta metodologia na SEGES. As sub ações (a) Regulamentação do
planejamento do quadro de pessoal; b)Disseminação da metodologia de DFT; c) Implantação do planejamento do quadro de pessoal)
impactaram negativamente nesta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 3.796,00 desta ação. O MT PREV também
solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 36.203,80 desta ação.
Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de
pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações
mais prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 3.796,00 desta ação. O MT PREV também
solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 36.203,80 desta ação.
Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de
pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações
mais prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
O processo nº 6744/2018 explica bem os vários pedidos de capacitação realizada pela gerencia, que não foram autorizados, por restrição
financeira. Desta forma ficou inviabilizado esta ação, já que não houve a capacitação e nem definição de metodologia. A equipe ficou muito
prejudicada em relação a esta ação, pois a contratação de empresa especializada para realizar a capacitação deste produto é
fundamental, assim como o desenvolvimento de software, em razão do grande número de servidores que o Estado detém. Foi realizada
uma capacitação na SEFAZ, com o mesmo objeto, pela consultoria LEME. Estão sendo retomadas as negociações com a SEFAZ, para
replicar a metodologia para SEGES. Contudo a empresa LEME, defende que há diferença de metodologia entre órgão com atividades
meio e atividades fim. Estão sendo realizadas reuniões com o estratégico, para viabilizar a consultoria com outra empresa para o ano de
2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3251-Reestruturação da Perícia Médica Estadual

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Aprimorar a avaliação médica para ingressos, afastamentos e absenteísmos.
Perícia médica reestruturada
Percentual
Luiz Correa de Mello Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
30,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

66,67

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
66,67

Análise da Meta Física:
A MAIORIA DAS ATIVIDADES FORAM EXECUTADAS COM EXCELÊNCIA. HOUVE A MUDANÇA DE ESPAÇO FÍSICO DA
COORDENADORIA DE PERÍCIA -CAPITAL (ESPAÇO MAIS ADEQUADO). AS GERENCIAS REGIONALIZADAS AINDA NECESSITAM
DE ADEQUAÇÃO FÍSICA. CONTUDO HÁ PROBLEMAS EM RELAÇÃO A FALTA DE UM CORPO DE MÉDICOS PERITOS PRÓPRIO
(RESTRIÇÃO FINANCEIRA - FALTA DE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO) TAMBÉM FICOU AFETADO A CAPACITAÇÃO DESTES
MÉDICOS PERITOS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

312.000,00

23.750,00

23.750,00

0,00

7,61

100,00

312.000,00

23.750,00

23.750,00

0,00

7,61

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valores desta ação. O MTI e MT PREV também solicitaram
crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou outros valores desta ação. Observa-se a
publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito
da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações mais prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como regular, em razão da execução de 100%. O percentual desta execução decorre de
empenho do valor total da dotação final LOA para pagamento de contratos de credenciamento de médicos do interior. Observa-se a
publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito
da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações mais prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
IMPACTOU NESTA AÇÃO A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS PERITOS, POIS NÃO HÁ UM QUADRO DE MÉDICOS
PRÓPRIOS NA PERÍCIA MÉDICA DO ESTADO, A MAIORIA DOS MÉDICOS ESTÃO APOSENTANDO OU SÃO CEDIDOS.
ENTRETANTO A UTILIZAÇÃO NOVOS INSTRUMENTOS DE CONTRATAÇÃO (CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS) É UMA SOLUÇÃO
A LONGO PRAZO, JÁ QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO DE FORMA LENTA, JÁ QUE NECESSITA DE VÁRIOS REQUISITOS
EDITALÍCIOS. HOUVE BAIXA EXECUÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NESTA AÇÃO. O DECRETO QUE IRÁ REGULAMENTAR OS
NOVOS PROCEDIMENTOS DE PERÍCIA MÉDICA JÁ FOI APROVADO PELO GRUPO EXECUTIVO E PELA SGP, FALTANDO
SOMENTE REVISÃO PELA PGE E ASSINATURA DO GOVERNADOR.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3252-Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver mecanismos para avaliação do desempenho de agentes e gestores públicos com foco em metas
Objetivo Específico:
e resultados
Produto:
Sistema reformulado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marionice do Nascimento Guibor

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

25,00
Total:

25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
30,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

30,00

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
83,33

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
83,33

Análise da Meta Física:
A Coordenadoria de Aplicação obteve um desempenho bom de seu planejamento inicial, pois executou 83,33% da sua meta física. A
execução da meta física foi elevada porque houve o cancelamento das sub ação (a) Regulamentação de dispositivos legais acerca do
novo modelo de gestão de desempenho; b) Procedimento para aquisição do software do novo modelo de gestão de desempenho), ou seja
mais de 70% das tarefas. A tarefa (a) Acompanhar os estudos da consultoria de análise dos PCCS, no tocante à avaliação de
desempenho e progressão na carreira) impactou negativamente nesta ação, pois foi finalizado a contratação da empresa no início de
jan/2018.
770
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

145.000,00

89.420,14

0,00

0,00

0,00

0,00

145.000,00

89.420,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Houve algumas suplementações em favor desta ação no valor de R$
105.000,00. Também houveram anulações a favor FUNDESP, nos valores de R$ 33.979,86 + 21.600,00, assim como anulação a favor da
CGE no valor de R$ 105.000,00. Efetivamente o valor final LOA não foi emprenhado e nem liquidado. Observa-se a publicação do Decreto
Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações mais prioritárias. Ademais ressalta-se
que a contratação da empresa Intelig, para executar esta ação foi finalizada em jan/2018.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como altamente deficiente. Houve algumas suplementações em favor desta ação no valor de R$
105.000,00. Também houveram anulações a favor FUNDESP, nos valores de R$ 33.979,86 + 21.600,00, assim como anulação a favor da
CGE no valor de R$ 105.000,00. Efetivamente o valor final LOA não foi emprenhado e nem liquidado. Observa-se a publicação do Decreto
Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada para ações mais prioritárias. Ademais ressalta-se
que a contratação da empresa Intelig, para executar esta ação foi finalizada em jan/2018.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi publicado o edital nº 005/2017 - contratação de serviços de consultoria para aplicação da avaliação de desempenho com foco em
competências, por meio de conteúdo metodológico, ferramental (software) e operacional, para os servidores públicos estaduais da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Mato Grosso. Houve a definição da empresa vencedora - 'INTELIG
Processos Inteligentes LTDA'. Embora as sub ações 03 fora cancelada, o edital nº 005/2017 previu que a empresa deverá entregar um
software, logo a sub ação 03 foi concluída também.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3253-Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão de
Objetivo Específico:
Pessoas.
Produto:
Sistema modernizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marionice do Nascimento Guibor

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

15,00
Total:

15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
30,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

30,00

15,00

771

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
50,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
A Superintendência de Gestão de Pessoas obteve um desempenho deficiente de seu planejamento inicial, pois executou 50% da sua
meta física. Por restrição financeira, a sub ações (a) Desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema SEAP) impactou
negativamente nesta ação. Houve atraso no processo licitatório de contratação da empresa desenvolvedora do SEAP. Início que estava
previsto para janeiro de 2017 ocorreu apenas em 26 de junho de 2017 alterando a data fim de dezembro de 2017 para junho de 2018.
Portanto no exercício de 2017 foi executado apenas 50% do previsto, porém o projeto está dentro do cronograma.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.655.260,46

642.628,80

456.517,48

0,00

27,58

71,04

1.655.260,46

642.628,80

456.517,48

0,00

27,58

71,04

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Devido a restrições orçamentárias/financeiras houve alteração no
escopo do projeto de modernização SEAP, com supressão de implementações dos módulos. Houveram várias suplementações e
anulações também, que resultaram em uma dotação final LOA, no valor de R$ 642.628,80. Contudo, o valor liquidado foi de R$
322.395,52. Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de
custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada
para ações mais prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como regular, em razão da execução de 71,04%. O percentual desta execução decorre do
pagamento do contrato da empresa desenvolvedora do SEAP- TECHNE. Devido a restrições orçamentárias/financeiras houve alteração no
escopo do projeto de modernização SEAP, com supressão de implementações dos módulos. Houveram várias suplementações e
anulações também, que resultaram em uma dotação final LOA, no valor de R$ 642.628,80. Contudo, o valor liquidado foi de R$
322.395,52. Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de
custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi remanejada
para ações mais prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
Devido a restrições orçamentárias/financeiras houve alteração no escopo do projeto de modernização SEAP. A tarefa que contempla
implementações dos módulos foi suprimida no que tange as que necessitem de suporte da empresa desenvolvedora do SEAP- TECHNE.
O contrato aprovado pelo CONDES possui como escopo principal resoluções de pendências/inconsistências do módulo de folha de
pagamento, atualização para nova versão NG (JAVA), migração das empresas públicas e sociedades de economia mista e atendimento do
e-social. As demais ações serão trabalhadas pela equipe técnica própria do SEAP. Também. houve atraso no processo licitatório de
contratação da empresa desenvolvedora do SEAP. Início que estava previsto para janeiro de 2017 ocorreu apenas em 26 de junho de
2017 alterando a data fim de dezembro de 2017 para junho de 2018. Portanto no exercício de 2017 foi executado apenas 50% do previsto,
porém o projeto está dentro do cronograma.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3254-Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

365-Gestão de Pessoas para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Melhorar o controle da assiduidade do agente público.
Órgão com sistema implantado
Percentual
Luiz Correa de Mello Neto

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

28,00
Total:

28,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

30,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

28,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

93,33

93,33

Análise da Meta Física:
A Coordenadoria de Monitoramento obteve um desempenho ótimo de seu planejamento inicial, pois executou 93,33% da sua meta física.
Por restrição financeira, a tarefa (a) Adquirir computadores para melhorar os trabalhos do recadastramento) impactou negativamente nesta
ação. Contudo, as outras tarefas foram executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de realização do PPD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 24.657,03 desta ação. O MT PREV também
solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 24.000,00 desta ação.
O MTI também solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$
1.342,97,00 desta ação. Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das
despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi
remanejada para ações mais prioritárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de realização do COFD aparece como altamente deficiente. Trata-se de solicitação de crédito adicional do FUNDESP
(Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO), que anulou o valor de R$ 24.657,03 desta ação. O MT PREV também
solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$ 24.000,00 desta ação.
O MTI também solicitou crédito adicional (Reversão por economia Orçamentária e Retenção financeira), que anulou o valor de R$
1.342,97,00 desta ação. Observa-se a publicação do Decreto Nº 1258/2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das
despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Toda a previsão do orçamento para esta ação foi
remanejada para ações mais prioritárias.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram realizada as atividades com excelência, contudo faltou potencializar a expansão da implantação do web ponto em outros órgãos e
no interior. Assim como não houve aquisição de mais computadores (restrição financeira) para os projetos da coordenadoria, o que
impactou a ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
366-Gestão de Processos para Resultados
Gestão de Políticas Públicas
Baixo desempenho dos processos de prestação de serviços públicos
Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.
Órgãos e Entidades estaduais
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Júlio Cezar Modesto Dos Santos

INDICADORES
Descrição
Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a
metodologia de gestão de processos implantada

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

10,00

40,00

7,00

22/01/2018

Anual

Percentual

71,17

63,20

32,67

02/01/2018

Fonte: SEGES
Taxa de congestionamento de documentos
Fonte: SEGES

Análise de Indicadores do Programa:
A redução da Taxa de Congestionamento de Documentos foi significativa, demonstrando que o Órgão Central de Gestão de Documentos
está alcançando eficácia em seu planejamento e gestão. Quanto ao percentual de Órgãos, Autarquias e Fundações com a Metodologia de
Gestão de Processos Implantada, é necessário ressaltar que em 2016 a taxa de 86% apresentada refere-se ao realizado dos 10%
previstos para aquele ano. Para 2017 houve previsão de 25% e capacitação de apenas 28% do previsto, em função de decisão estratégica
para outras prioridades. Assim, considerando-se as capacitações necessárias e realizadas, implantou-se 8,6% em 2016 e 7% em 2017,
estando abaixo da meta. Para 2018 o indicador será reavaliado, com possibilidade de alterar para órgãos e entidades capacitados em
gestão de processos, caracterizando-se como indicador exclusivo do órgão central de Desenvolvimento Organizacional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.460.109,55

40.007,86

10.971,86

0,00

0,32

27,42

3.460.109,55

40.007,86

10.971,86

0,00

0,32

27,42

Execução:
Houve redução orçamentária de R$ 3.420.101,69 que representam 98,84% do Programa Gestão de Processos para Resultados; visando
reforço para atender outras despesas, principalmente com manutenção de serviços administrativos gerais, de informática e a reformulação
do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos do Estado de Mato Grosso, conforme os Processos números 317 e
2165/2017 Isso, aliado ao quadro de pessoal ainda insuficiente para a execução de projetos, prejudicou o alcance das metas do programa
no exercício.

Resultados:
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O objetivo do Programa é de Elevar o desempenho dos Processos de Prestação de Serviços Públicos e apresentou o seguinte percentual
de desenvolvimento dos produtos previstos para o exercício, de suas ações:
2240 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO: 50% de Documento Disponibilizado. Destaca-se o Projeto Mato
Grosso ¿ 270 anos que encontra-se em execução, estando digitalizados 773 itens documentais da Câmara de Cuiabá no Software ¿
ATOM, novo;
3258 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS: 29,97% de Sistema
Implementado. Está na fase final para assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Ministério de Planejamento, para uso do
Sistema Eletrônico de Informação ¿ SEI;
3260 - INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS: 79,99% de Procedimento Institucionalizado.
O Mapeamento dos Processos de Gestão e Preservação de Documentos e suas Respectivas Instruções de Trabalho foram concluídos.
Destaca-se a evolução pelo indicador apresentado:
3259 - INSTITUCIONALIZAÇÃO DE NORMAS E MÉTODOS PARA GESTÃO DE PROCESSOS: 20% de Norma Institucionalizada.
Aguarda-se para 2018 maior atuação da Equipe do Escritório de Processos nos treinamentos de Gestão por Processos, Modelagem na
Ferramenta Bizagi e Workshop da Cadeia de Valor, para alcance da meta prevista.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Houve realocação de 98,84% do crédito .

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2240-Preservação da memória do Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

366-Gestão de Processos para Resultados
2017
Atividade
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Disponibilizar ao Cidadão-Usuário toda a potencialidade do acervo
Documento disponibilizado
Percentual
Vanda da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A ação que tem como objetivo a preservação e difusão de informações de documentos do acervo do Arquivo Histórico Estadual, não pôde
ser desenvolvida em sua totalidade. Foi disponibilizada a ferramenta informatizada de descrição arquivística e acesso por meio da internet,
através do Software ATOM, que consiste em um aplicativo de descrição arquivística integralmente voltado para WEB e baseado nas
normas do Conselho Internacional de Arquivos. As demais atividades necessárias não puderam ser desenvolvidas em sua totalidade tendo
em vista as medidas de redução e de controle das despesas no âmbito estadual, estabelecidas pelo Decreto nº 1.258 de 10/11/2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

606.200,00

27.457,86

8.863,86

0,00

1,46

32,28

606.200,00

27.457,86

8.863,86

0,00

1,46

32,28

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial previa a criação de um laboratório de higienização e pequenos reparos de documentos permanentes, aquisição de
equipamento para digitalização de documentos históricos e realização de eventos para difusão do acervo histórico da Superintendência de
Arquivo - SAP, porém, devido a dificuldades orçamentárias e financeiras do Órgão no exercício, apenas as atividades de difusão puderam
ser desenvolvidas.
As despesas executadas referiram-se a:
- Despesa com alimentação;
- Aquisição de Material Permanente (2 TVs de LED de 55 polegadas)
- Confecção de painéis, banners e folders para divulgação do acervo histórico do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Após a realização dos Créditos Adicionais a realização da ação ficou no nível esperado, apresentando um COFD de 100%.

Alcance do Objetivo Específico:
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Para dar suporte ao desenvolvimento da ação a Superintendência de Arquivo Público deu início ao Processo nº 323938/2017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUIVO PÚBLICO - SAP E
DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO, porém este se encontra aguardando a sua finalização pela Superintendência de Aquisições SAG/SEGES. Deve-se destacar que no exercício foram adquiridos 2 Televisores de 55 polegadas, que tem sido de grande utilidade para a
Superintendência na Exposição MATO GROSSO EM DOCUMENTOS exibida na Caravana da Transformação levada pelo Poder
Executivo para os diversos municípios do Estado.
As medidas e tarefas não financiáveis foram desenvolvidas de forma satisfatória, tais como:
1) Projeto Mato Grosso - 270 Anos encontra-se em fase de execução, devendo ser implementado em 2018;
2) Participação nas Caravanas da Transformação, promovidas pela Casa Civil nos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Juína,
Tangará da Serra e Rondonópolis, com Stand temático, disseminando mostras documentais através de reprodução de documentos
impressos em painéis de PVC, produção de apresentações digitais temáticas por região e exposição oral sobre a documentação, realizada
por historiadores da SAP, atendendo circuito escolar organizado pela SEDUC e a população em geral.
3) Realização da Exposição MATO GROSSO EM DOCUMENTOS apresentada nas edições da Caravana da Transformação;
4) Realização do 2º Colóquio - História - Historiografia e Fontes - Mato Grosso - Séculos XVIII e XIX, em parceria com a Universidade
Federal da Grande Dourados - UFGD, a Universidade de Mato Grosso do Sul - UFMS e a Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT.
Estamos em parceria com a Editora da UFMT para a publicação dos Catálogos.
5) Participação no evento ARTE E CULTURA NA MANDIOCA - Difusão do acervo documental da Superintendência via produção de vídeo
institucional, em parceria com a Associação Casa Silva Freire.
6) Exposição virtual - A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA DA VOCAÇÃO AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - disponibilizada no SITE
da SAP.

Outros aspectos relevantes:
1) Todas as solicitações demandadas foram respondidas, totalizando 5.062 atendimentos, conforme segue:
- Atendimentos efetuados na Exposição MATO GROSSO EM DOCUMENTOS (Pessoas): 3.831
- Atendimentos presenciais na SAP (Pessoas): 987
- Visitas guiadas às instalações / acervo (Pessoas): 219
- Atendimentos por e-mail (Unidade): 25
2) Consultas ao SITE (Unidade): 13.985 visualizações relacionadas à preservação de documentos históricos, destacando-se as seguintes
Seções:
- Difusão do acervo (Unidade): 5.538 visualizações
- Agricultura, pecuária e borracha (Unidade): 672 visualizações
- Exposição virtual EDUCAÇÃO EM MATO GROSSO (Unidade): 616 visualizações
- Sistema Informatizado de Gestão de Arquivo Permanente - SIGAP (Unidade): 523 visualizações
- Revistas do Arquivo Público de Mato Grosso (Unidade): 458 visualizações
3) Documentos inventariados / catalogados (Metros Lineares): 73
- Documentos digitalizados e/ou microfilmados (Unidade): 11.247
4) Customização e parametrização do Software ATOM - Aplicativo de código fonte aberto, integralmente voltado para WEB, para descrição
e difusão arquivística.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que sejam concretizadas as atividades previstas na Ação, recomenda-se que seja dada prioridade aos processos de aquisição de
material de consumo e equipamentos propostos e não finalizados no corrente exercício.

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

3257-Implementação de metodologia de definição de estrutura organizacional
alinhada aos processos de trabalho
366-Gestão de Processos para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Otimizar os processos institucionais

Produto:
Metodologia implementada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maria Tereza de Mello Vidotto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Essa ação tornou-se desnecessária, pois o objetivo de "Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos" está
sendo implementado pelo Escritório de Gerenciamento de Processos, conforme metodologia do Manual de Gerenciamento de Processos
atualizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Essa ação tornou-se desnecessária, pois o objetivo de "Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos" está
sendo implementado pelo Escritório de Gerenciamento de Processos, conforme metodologia do Manual de Gerenciamento de Processos
atualizado.

Capacidade de Execução - COFD:
Essa ação tornou-se desnecessária, pois o objetivo de "Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos" está
sendo implementado pelo Escritório de Gerenciamento de Processos, conforme metodologia do Manual de Gerenciamento de Processos
atualizado.

Alcance do Objetivo Específico:
Essa ação tornou-se desnecessária, pois o objetivo de "Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos" está
sendo implementado pelo Escritório de Gerenciamento de Processos, conforme metodologia do Manual de Gerenciamento de Processos
atualizado.

Outros aspectos relevantes:
Essa ação tornou-se desnecessária, pois o objetivo de "Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos" está
sendo implementado pelo Escritório de Gerenciamento de Processos, conforme metodologia do Manual de Gerenciamento de Processos
atualizado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Essa ação tornou-se desnecessária, pois o objetivo de "Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos" está
sendo implementado pelo Escritório de Gerenciamento de Processos, conforme metodologia do Manual de Gerenciamento de Processos
atualizado.

Ação:

3258-Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de
documentos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

366-Gestão de Processos para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promover o acesso rápido e seguro às informações de interesse da administração pública e do cidadão
Sistema implementado
Percentual
Vanda da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

778
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

33,33

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

30,00

50,00

Análise da Meta Física:
Foi definida pelos responsáveis pela Gestão de Documentos do Estado a adoção do Sistema Eletrônico de Informação - SEI para ser
sistema oficial de documentos eletrônicos do Poder Executivo Estadual, sendo que, para sua implantação, foram efetuadas no exercício as
seguintes entregas:
1) Elaborada a Minuta do Decreto sobre o Uso do Meio Eletrônico para a Realização do Processo Administrativo Eletrônico;
2) Elaborada a Portaria para a criação do Grupo Gestor do SEI;
3) Elaborado o Plano de Implantação do Sistema, aguardando aprovação do nível estratégico para encaminhar ao Ministério do
Planejamento para a assinatura do Termo de Cooperação Técnica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar de não haverem sido efetuados os gastos previstos no exercício, foram dados passos significativos para a definição de um Sistema
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD para o Estado, que deverá se concretizar com a implantação do Sistema
Eletrônico de Informação - SEI como o sistema oficial de documentos eletrônicos do Poder Executivo Estadual. A solução ainda não é
totalmente aderente aos requisitos estabelecidos pelo CONARQ através do E-ARQ Brasil - Resoluções 25 e 32 do CONARQ, mas está em
processo de evolução. Além disso, o SEI é considerado um software de governo, desenvolvido pelo TRF da 4ª Região/RS e está sendo
adotado por muitos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação não foi executada financeiramente, porém foram dados passos importantes para a implantação de um sistema informatizado de
gestão documental no Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar de não ter sido implementada a ação em sua totalidade, foram dados passos significativos para a adoção do Sistema Eletrônico de
Informação - SEI como o sistema oficial de documentos eletrônicos do Poder Executivo Estadual.

Outros aspectos relevantes:
Para a concretização da implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI como o sistema oficial de documentos eletrônicos do
Estadual foram efetuadas as seguintes entregas:
- Elaborada a Minuta do Decreto sobre o Uso do Meio Eletrônico para a Realização do Processo Administrativo Eletrônico;
- Elaborada a Portaria para a criação do Grupo Gestor do SEI;
- Elaborado o Plano de Implantação do Sistema, aguardando aprovação do nível estratégico para encaminhar ao Ministério do
Planejamento para a assinatura do Termo de Cooperação Técnica.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Dar continuidade às tratativas com o Ministério do Planejamento para a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e a implantação
definitiva do Sistema Eletrônico de Informação - SEI no Estado.

Ação:

3259-Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

366-Gestão de Processos para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Aprimorar a metodologia de gestão de processos para melhoria do desempenho organizacional
Norma institucionalizada
Percentual
Maria Tereza de Mello Vidotto
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

7,00
Total:

7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

15,00

Meta Física Ação Realizada

15,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

46,67

46,67

Análise da Meta Física:
No ano de 2017, foi atingida 7% da meta física devido à falta de recursos humanos e a mudança da estratégia do nível estratégico.
Esses 7% são referentes ao número de órgãos e entidades capacitados no ano de 2017. Estamos considerando que o órgão ou entidade
terá que passar por todos os cursos para terem capacidade de implantarem a Gestão por Processos em seu órgão ou entidade.
Foram realizadas capacitações em Introdução a Gestão por Processos, Modelagem de Processos na Ferramenta Bizagi, Ferramenta
Gerenciais e Workshop para elaboração da Cadeia de Valor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

130.109,55

12.550,00

2.108,00

0,00

1,62

16,80

130.109,55

12.550,00

2.108,00

0,00

1,62

16,80

Capacidade de Planejamento - PPD:
Final de 2016 foi feito o PTA com dotação inicial de R$130.109,55.
Foi planejado fazer duas visitas técnicas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, porém uma delas não foi realizada
devido a mudança de estratégia da Secretaria de Estado de Gestão.
Também foi planejado a contratação de uma consultoria no valor de R$42.800,00 e não foi executado por causa do cancelamento da
dotação inicial.
Foi planejado a contratação de palestrantes no valor de R$10.000,00 e coffee break no valor de R$5.000,00 para a realização do II Ciclo
de Palestras em Gestão por Processos, porém não foi realizado devido a mudança de estratégia do nível estratégico.
Quanto a tarefa de Realizar evento BPM DAY, foi realizado com sucesso para cerca de 300 pessoas, porém não foi necessário o gasto
financeiro do Governo do Estado, pois foi feito parceria com o Ministério Público do Estado, o qual cedeu as passagens e hospedagens
dos 3 palestrantes. Já o TCE cedeu o espaço para a realização do evento e teve o gasto financeiro com o Coffee Break. O Tribunal de
Justiça fez a impressão do material. Já as empresas privadas entraram com brindes para serem sorteado no evento.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação inicial era de R$130.109,55, mas foi cancelado o valor R$117.559,55, sendo assim a dotação final ficou em R$12.550,00.
A nossa análise do COFD ficou altamente deficiente, devido à mudança de estratégia do nível estratégico da Secretaria de Estado de
Gestão. Não foi possível usar todo o valor da dotação final devido ao valor ser insuficiente para a realização das tarefas a serem
executadas.
Foi elaborado no mês de agosto o termo de referência nº 004 para a contratação da consultoria Projeler, com objetivo de capacitar os
servidores da Superintendência de Desenvolvimento Organizacional para desenvolver o conhecimento sobre a Gestão por Processos de
Negócios, técnicas e a integração entre a tecnologia de Business Process Management (BPM) e Business Decision Management (BDM),
porém não foi dado andamento por parte do nível estratégico.
Foi empenhado somente o valor de R$3.200,00 referente a passagens para a Visita Técnica ao Estado de Goiânia para estudo sobre a
metodologia de mapeamento e implementação de processos de seus órgãos e entidades e também referente ao Coffee Break para a
realização do I Café no Escritório, evento que teve como objetivo unir todas as iniciativas em Gestão por Processos dos órgãos públicos do
Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
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As contribuições realizadas para essa ação 3259 - Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos - foram:
Capacitações referente à Introdução a Gestão por Processos, Modelagem na Ferramenta Bizagi e Workshop para elaboração da Cadeia
de Valor para os servidores da SEGES, SEDUC, SEDEC, SECID, SEAF, Metamat, EMPAER, CEASA e AGER, Casa Civil, Casa Militar,
SESP, DETRAN, GCOM, PGE, SEAF, SECITEC e SETAS.
Também foi demandado pelo nível estratégico que o Escritório de Gerenciamento de Processos coordena-se o Projeto de Transformação
dos Processos do Sistema de Gestão de Pessoas por meio da Portaria Conjunta nº 19/SEGES/SEPLAN e o Projeto de Mapeamento e
Transformação dos Processos do MT Prev.
Foi realizada também a disseminação de Gestão por Processos por meio do evento I Café no Escritório e do I BPM DAY.

Outros aspectos relevantes:
O que mais impactou na deficiência da ação foi a não liberação da consultoria, que teria como objetivo capacitar os servidores da
Superintendência de Desenvolvimento Organizacional para desenvolver o conhecimento sobre a Gestão por Processos de Negócios,
técnicas e a integração entre a tecnologia de Business Process Management (BPM) e Business Decision Management (BDM), porém não
foi dado andamento por parte do nível estratégico.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomenda-se que o indicador seja alterado de Percentual de órgãos e entidades com a metodologia de Gestão por Processos
implantada para órgão e entidade capacitados na metodologia de gestão por processos.
Justifica-se essa alteração, pois o órgão central de Desenvolvimento Organizacional não tem governança sobre todos os órgãos e
entidades, assim cabendo a eles implantarem e implementarem a Gestão por Processos em seu próprio órgão.

Ação:

3260-Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

366-Gestão de Processos para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Reorganizar o sistema de gestão de documentos para consolidar as funções de arquivo
Procedimento institucionalizado
Percentual
Vanda da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

26,67
Total:

26,67

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
33,33

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

33,33

26,67

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
80,02

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
80,02

Estado de Mato Grosso
A ação foi desenvolvida de modo satisfatório, apresentando os seguintes resultados:
1) Foi implementado pela SEPLAN, MTI e SEGES o BI - Business Intelligence/Sistema de Informações Gerenciais - SIG para o Sistema de
Protocolo, finalizado e homologado em 28/09/2017, que passou a ser utilizado para o cálculo do Indicador da Taxa de Congestionamento
de Documentos do Poder Executivo. Tal desenvolvimento se fez necessário para que fossem sanadas algumas inconsistências verificadas
nos dados gerados através do Sistema de Protocolo.
2) A Taxa de Congestionamento de Documentos do Poder Executivo foi de 32,67%, apresentando melhora significativa no exercício
devido às iniciativas empreendidas pela Superintendência de Arquivo Público - SAP/SEGES, no acompanhamento mensal da Taxa de
Congestionamento junto aos órgãos, pela capacitação das equipes setoriais de gestão de documentos e pelas medidas tomadas pelos
gestores setoriais e operadores no sentido do aperfeiçoamento do uso do Sistema de Protocolo.
3) Foram realizadas capacitações em Gestão de Documentos aos servidores dos órgãos setoriais, com oficinas práticas, com 579
servidores capacitados, acima da meta prevista para o exercício.
4) Foi concluído o mapeamento dos Processos de GESTÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO e suas respectivas Instruções de
Trabalho (ITs) e encaminhadas à Superintendência de Desenvolvimento Organizacional - SDO/SEGES.
Foram efetuadas ainda no exercício as seguintes entregas:
1) Todas as solicitações demandadas pelos órgãos setoriais foram respondidas, totalizando 1.029 atendimentos, conforme segue:
- Atendimentos efetuados por telefone (Unidade): 713
- Atendimentos efetuados por e-mail (Unidade): 219
- Atendimentos presenciais (Unidade): 72
- Visitas Técnicas (Unidade): 7
- Atualizações do Sistema de Protocolo (Reuniões): 18
2) Houve uma elevação significativa na finalização de processos de Eliminação de Documentos que cumpriram o prazo de guarda, tendo
sido eliminados 1.856,97 metros lineares de documentos no exercício, sendo: 1.607,24 do DETRAN, 99,26 da PJC, 76,72 da SEC, 39,94
da SEDEC, e 33,81 da JUCEMAT.
3) Acessos ao Site da SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUIVO PÚBLICO MT(Unidade): Ocorreram 49.394 visualizações, sendo 21.393
relacionadas à Gestão de Documentos, destacando-se as seguintes Seções:
- Instrumentos Técnicos (Unidade): 7.424 visualizações
- Cartilha Eletrônica de Gestão de Documentos (Unidade) 5.027 visualizações
- Gestão de Documentos (Unidade): 4.985 visualizações
- Legislação e Normatização (Unidade): 2.258 visualizações
- CPADs - Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos: 622 visualizações

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

203.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar de não terem sido utilizados os recursos financeiros previstos, a ação foi desenvolvida de modo satisfatório, com um índice de
realização de 80%.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação não foi executada financeiramente, porém, os resultados alcançados foram satisfatórios, apresentando um índice de realização de
80%.
Para dar suporte ao desenvolvimento da ação a Superintendência de Arquivo Público deu início aos processos de aquisição dos materiais
e equipamentos necessários, porém devido a dificuldades orçamentárias e financeiras enfrentadas pelo Estado no exercício, os processos
não puderam ser concluídos em sua totalidade, quais sejam:
Processo nº 323938/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE
ARQUIVO PÚBLICO - SAP E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO - encontra-se aguardando a finalização pela Superintendência de
Aquisições - SAG/SEGES.
- Processo nº 323962/2017 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO PARA A SAP - encontra-se aguardando
autorização superior para o prosseguimento da aquisição.

Alcance do Objetivo Específico:
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Algumas atividades necessárias para o desenvolvimento da Ação, tais como a promoção do evento sobre BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO
DE DOCUMENTOS NO PODER EXECUTIVO DE MATO GROSSO não puderam ser desenvolvidas devido a dificuldades orçamentárias e
financeiras enfrentadas pelo Estado no exercício, que culminaram nas medidas de redução e de controle das despesas estabelecidas pelo
Decreto nº 1.258 de 10/11/2017.
No entanto, foram observados avanços significativos na Gestão Documental do Estado tendo em vista a melhoria verificada no Indicador
da Taxa de Congestionamento de Documentos que apresentou uma redução significativa no exercício, situando-se em 32,67%.
Para a disseminação das normas e procedimentos técnicos em gestão documental, foram realizadas capacitações para os servidores dos
órgãos e entidades do Estado, com 579 servidores capacitados, acima da meta prevista para o exercício, refletindo em uma melhoria
significativa dos indicadores de gestão de documentos do Estado e dos órgãos setoriais.
Verificou-se também uma elevação na conclusão dos processos de eliminação dos documentos que cumpriram o seu prazo de guarda e
no número de solicitações de orientações e de capacitação de servidores efetuadas pelos órgãos e entidades do Estado.

Outros aspectos relevantes:
.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que sejam concretizadas as atividades previstas na Ação, recomenda-se que seja dada prioridade aos processos de aquisição de
material de consumo e equipamentos propostos e não finalizados, bem como à realização do evento sobre BOAS PRÁTICAS EM
GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PODER EXECUTIVO DE MATO GROSSO, no próximo exercício.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Gestão de Políticas Públicas
Atendimento precário às demandas de Aquisições e Contratos e uso inadequado dos bens e serviços públicos
Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio
Órgãos e Entidades públicas estaduais
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Júlio Cezar Modesto Dos Santos

INDICADORES
Descrição
Percentual de órgãos ou entidades com situação patrimonial
regularizada no SIGPAT

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

30,00

100,00

0,00

29/01/2018

Anual

Dia por processo

100,00

67,00

124,00

31/12/2017

Anual

Percentual

18,00

10,00

10,90

31/12/2017

Anual

Percentual

10,00

100,00

6,00

29/01/2018

Fonte: SEGES
Tempo médio para realização de licitação para Registro de
Preços
Fonte: SEGES/SIAG
Percentual de insucesso dos processos de aquisições
governamentais
Fonte: SEGES
Percentual de órgãos ou entidades com controle de
almoxarifado regularizado no SIGPAT
Fonte: SEGES

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador de Tempo médio para Registro de Preços ainda está acima da meta e espera-se melhoria em 2018, em 2016 foram 144 dias e
em 2017 124 dias; o de Percentual de Insucesso de Aquisições apresenta bom desenvolvimento, estando próximo ao Índice Final previsto
no PPA, de 10%.
O Indicador de Percentual de órgãos ou entidades com controle de almoxarifado regularizado no SIGPAT apurou 6% em 2017, chegando
ao total de 16%, ainda baixo; quanto ao de Situação Patrimonial, sem evolução. Previa-se para 2017 investimentos para o
desenvolvimento e manutenção do SIGPAT. Aguardam-se recursos para 2018 e novas estratégias serão elaboradas para o
desenvolvimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

13.956.919,73

784.412,71

603.707,41

100,63

4,33

76,97

240

540.000,00

649.433,33

647.835,38

0,00

119,97

99,75

14.496.919,73

1.433.846,04

1.251.542,79

100,63

8,63

87,29

Total

Execução:
Observa-se a diferença de R$ 13.063.073,69 entre a dotação inicial e a dotação final do Programa Gestão de Aquisições e Patrimônio
para Resultados, representando uma redução de 90,11% dos recursos previstos inicialmente. Conforme os processos números 231, 320,
2159 e 2351//2017 os recursos foram realocados para atender despesas com aquisição de equipamentos e com manutenção de serviços
administrativos gerais, de transporte, bem como da remuneração do pessoa ativo e encargos sociais. Isso, aliado ao atraso no
desenvolvimento do sistema SIGPAT e capacitação técnica aos servidores envolvidos, prejudicou o alcance das metas do programa no
exercício.

Resultados:
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O objetivo do Programa Gestão de Aquisições e Patrimônio para Resultados é de Elevar o desempenho da Gestão de Aquisições e
Patrimônio e apresentou o seguinte percentual de desenvolvimento dos produtos previstos para o exercício, de suas ações:
3261 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMÓVEIS: 53,33% de Cadastro Atualizado. Os trabalhos estão sendo realizados em parceria
com a MT PAR.
3262 - IMPLEMENTAÇÃO DE NORMAS E MÉTODOS PARA RACIONALIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO E USO DE BENS PATRIMONIAIS:
100% de Mecanismo Implementado.
3263 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA METODOLOGIA DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS: 100% de Metodologia
Implementada.
3264 - IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS DE CUSTEIO: 28,57% de Órgãos com Projeto
Implementado. Implantado em Energia e Telefonia. Pretende-se a implantação nos demais pacotes em 2018.
3265 - INSTITUIÇÃO DE MÉTODO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS CONTRATOS DE BENS E
SERVIÇOS: 100% de Método Instituído.
3266 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO: 0,0% de Sistema Modernizado. O Termo de Referência está em análise, com a
participação da Controladoria Geral do Estado.
3267 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS: 100% de Sistema Modernizado.
3268 - APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DA IMPRENSA OFICIAL: 100% de Serviços Aperfeiçoados.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Houve realocação de 99,11% do crédito .

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3057-Implementação de serviços para a sustentabilidade da Arena Pantanal

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Alcançar sustentabilidade disponibilizando a Arena Pantanal para eventos culturais, econômicos, esportivos e
Objetivo Específico:
de lazer.
Produto:
Serviço implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Erico Alessandro Castelan Rissardo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

80,00

Meta Física Ação Realizada

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Com o Decreto nº 828 de 25/01/2017 a estrutura da Arena Pantanal foi incorporada à estrutura da Secretaria de Estado de Educação SEDUC. A Secretaria de Estado de Gestão transferiu o orçamento previsto no PTA/2017 para nova gestora.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.627.919,73

560.475,41

560.475,41

0,00

5,27

100,00

10.627.919,73

560.475,41

560.475,41

0,00

5,27

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com o Decreto 828 de 25/01/2017 a estrutura da Arena Pantanal foi incorporada à estrutura da Secretaria de Estado de Educação SEDUC. A Secretaria de Estado de Gestão transferiu o Orçamento previsto no PTA/2017 para nova gestora.

Capacidade de Execução - COFD:
Com o Decreto 828 de 25/01/2017 a estrutura da Arena Pantanal foi incorporada à estrutura da Secretaria de Estado de Educação SEDUC. A Secretaria de Estado de Gestão transferiu o Orçamento previsto no PTA/2017 para nova gestora.

Alcance do Objetivo Específico:
Com o Decreto 828 de 25/01/2017 a estrutura da Arena Pantanal foi incorporada à estrutura da Secretaria de Estado de Educação SEDUC. A Secretaria de Estado de Gestão transferiu o Orçamento previsto no PTA/2017 para nova gestora.

Outros aspectos relevantes:
Com o Decreto 828 de 25/01/2017 a estrutura da Arena Pantanal foi incorporada à estrutura da Secretaria de Estado de Educação SEDUC. A Secretaria de Estado de Gestão transferiu o Orçamento previsto no PTA/2017 para nova gestora.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Com o Decreto 828 de 25/01/2017 a estrutura da Arena Pantanal foi incorporada à estrutura da Secretaria de Estado de Educação SEDUC. A Secretaria de Estado de Gestão transferiu o Orçamento previsto no PTA/2017 para nova gestora.
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Ação:

3261-Atualização do cadastro de imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Identificar as condições físicas e legais dos imóveis públicos
Cadastro atualizado
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,75
Total:

0,75

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,75

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,75

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

0,75

Análise da Meta Física:
A meta física da Ação foi realizada conforme previsto, sendo esta ação realizada em parceria com a MT Par, a fim de possibilitar a
catalogação dos imóveis com maior celeridade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.000.000,00

149.678,67

19.262,00

0,00

1,93

12,87

1.000.000,00

149.678,67

19.262,00

0,00

1,93

12,87

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação em questão, no ano de 2017, foi executada em parceria com a MT Par, motivo este pelo qual o orçamento foi reduzindo o valor da
dotação final em relação à dotação inicial, onde apenas algumas despesas foram arcadas pela Seges. Em 2018, há previsão de que esta
ação volte a ser executada em sua integralidade pela Secretaria de Estado de Gestão.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação em questão, no ano de 2017, foi executada em parceria com a MT Par, motivo este pelo qual apenas algumas despesas foram
arcadas pela Seges. Em 2018, há previsão de que esta ação volte a ser executada em sua integralidade pela Secretaria de Estado de
Gestão

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo desta ação foi alcançado, visto que em 2017 cerca de 900 tiveram seus cadastros atualizados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3262-Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e
uso de bens patrimoniais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
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Unidade Responsável:

11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Instituir mecanismos para o aproveitamento dos bens patrimoniais de acordo com sua utilidade visando a
Objetivo Específico:
redução dos gastos.
Produto:
Mecanismo implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Odenir Pinheiro da Silva Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação foi atingida conforme planejado, sendo implementado 20% dos mecanismos de reaproveitamento dos bens
patrimoniais, sendo alguns deles decretos, Instruções normativas e realização de leilões.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicialmente prevista para esta ação foi remanejadas para outras ações com mais carência de recursos, resultando assim em
um COFD altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve valor empenhado para esta ação, visto que as atividades desenvolvidas não necessitaram a aplicação de recursos financeiros
para sua execução.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos da ação foram alcançados, sendo normatizados procedimentos de desfazimento de bens (Decretos 194 e 595, IN
03/2016), e ainda a realização de leilão para alienação de bens móveis, gerando aos cofres públicos cerca de R$ 900.000,00 (novecentos
mil reais). Para 2018 está previsto ã realização de mais dois leilões, e novas ações para aperfeiçoar o aproveitamento dos bens estão
sedo desenvolvidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

3263-Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições
governamentais
367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Aperfeiçoar os instrumentos (técnicas/métodos) visando a aquisição de produtos e serviços de qualidade com
economicidade.
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Produto:
Metodologia implementada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Paulino Shigueo Yoshida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A implementação de nova metodologia do sistema de aquisição de produtos e serviços se deu através da publicação do Decreto 840/2017
que estabeleceu a descentralização dos processos licitatórios no Estado de Mato Grosso. Desta forma, o órgão central da Secretaria de
Estado de Gestão SEGES, responsável anteriormente por todos os processos licitatórios do Estado de Mato Grosso passou a tratar
somente dos processos relacionados a objetos de uso comum de todas as Secretarias, Órgãos e Entidades. As novas diretrizes e métodos
de formação de preços de referência encontram-se especificados no Decreto 840/2017 e os processos de aquisições SAG foram
redesenhados para sua efetiva implantação, visando a produção de Atas de Registro de Preços para uso eventual e futuro de todo o
Executivo do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A elaboração, publicação e implementação do Decreto 840/2017 viabilizou a realização da meta. O aperfeiçoamento de técnicas e
métodos foi realizado sem custos para o Estado. Quando aos processos, foi implantado um sistema de controle de qualidade inspirado no
modelo Just In Time japonês, com uso de KanBans de controle, visando reduzir os prazos de produção de atas de registro de preços, além
de identificar os gargalos de processo. O processo com vários pontos de controle e com critérios objetivos bem claros, definidos no próprio
Decreto 840/2017, foram implementados no processo licitatório garantindo legalidade, agilidade, e confiabilidade, além de proporcionar
maior economicidade.

Capacidade de Execução - COFD:
A atividade foi realizada sem ônus para a SEGES, por meio de capacitações realizadas por servidores da Superintendência de Aquisições
SAG e por meio de parceria com a Escola de Governo.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi totalmente alcançado uma vez que as versões atualizadas no ano de 2017 correspondem à implementação de
funcionalidades visando a melhoria do sistema.

Outros aspectos relevantes:
No segundo semestre de 2017 foi implantado método de Controle de Qualidade inspirado no Just In Time japonês, com uso de
Ferramenta KanBan adaptada para a produção de atas de registro de preços por meio de QR Code e controle dos prazos de cada etapa,
bem como atenção especial a instrução processual. Esta metodologia gerou dados importantes para a melhoria dos processos com a
identificação de gargalos e áreas críticas. A questão das Licitações Sustentáveis nos termos A3P foi suspensa, para que pudéssemos ter
condições de implementar o disposto no Decreto 840/2017, além disso, é relevante registrar que a implantação de conceitos de licitações
sustentáveis implica em aspectos de certificação dos licitantes que dificultaria ainda mais a premissa de fomentar o comércio local. Por
outro lado, o mesmo conceito implica no controle racional do uso dos recursos, o que tem sido feito pela Gestão Matricial de Despesas
GMD promovido por iniciativa da SEGES. Acreditamos que após o trabalho GMD, caso o Estado do Mato Grosso opte em seguir pela via
das Licitações Sustentáveis, será necessário planejar uma etapa de conscientização para que as empresas locais tenham tempo de
providenciar as certificações, caso contrário a iniciativa corre risco de gerar impactos negativos no processo. Quanto ao conhecimento
referente a aquisições governamentais este tema foi desenvolvido por diversos cursos e treinamentos, com foco nos sistemas SIAG, SIAGC e APLIC, ministrados pelos servidores da SAG para várias Secretarias. Adicionalmente é importante citar os cursos realizados em
parceria com a ENAP via Escola de Governo, por meio de financiamento da SEFAZ com Fundos do BID. Por fim é importante registrar que
o Manual de Políticas de Aquisições será atualizado pela Equipe de Mapeamento de Processos SAG

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3264-Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Promover a eficiência na realização das despesas de custeio
Órgão com projeto implementado
Percentual
Odenir Pinheiro da Silva Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

7,00
Total:

7,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

7,00

Meta Física Ação Realizada

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

7,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Gerenciamento Matricial de Despesas - GMD, no exercício de 2017 foi implantado em seis Secretarias prioritárias (SESP, SES, SEDUC,
SINFRA, SEJUDH e SEGES) por meio da IN 03/2017/SEGES, sendo os pacotes trabalhados Energia, Telefonia fixa e móvel, Combustível
e Diárias, alcançando a meta estipulada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

74.000,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

74.000,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para a execução desta ação, inicialmente foi previsto a contratação de empresa especializada para desenvolvimento dos trabalhos. No
entanto, devido ao contingenciamento de caixa, a ação fora executada pelos próprios servidores da Secretaria de Estado de Gestão,
sendo estes capacitados para tal.

Capacidade de Execução - COFD:
Para a execução desta ação, inicialmente foi previsto a contratação de empresa especializada para desenvolvimento dos trabalhos. No
entanto, devido ao contingenciamento de caixa, a ação fora executada pelos próprios servidores da Secretaria de Estado de Gestão,
sendo estes capacitados para tal. Assim, não foi necessário o aporte de recursos para execução da referida POAE.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo especifico da ação foi alcançado. O Gerenciamento Matricial de Despesas - GMD, no exercício de 2017 foi implantado em seis
Secretarias prioritárias (SESP, SES, SEDUC, SINFRA, SEJUDH e SEGES) por meio da IN 03/2017/SEGES, sendo os pacotes
trabalhados Energia, Telefonia fixa e móvel, Combustível e Diárias. A análise das metas do GMD serão feitas em 2018, para verificação se
as secretarias alcançaram a redução/economia estipulada para os pacotes trabalhados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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3265-Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos
contratos de bens e serviços

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Assegurar o fiel cumprimento das cláusulas contratuais e melhoria na qualidade dos bens e serviços
Objetivo Específico:
adquiridos.
Produto:
Método instituído
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Paulino Shigueo Yoshida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A concretização das tarefas se deu com a publicação do Decreto 840/2017 e com a implantação efetiva de sua nova metodologia A
descentralização promovida pelo Decreto 840/2017 deslocou a fiscalização de contratos para as setoriais, que, possuindo maior e melhor
conhecimento dos objetos de uso específico de sua Secretaria, Orgão ou Entidade, teriam condições adequadas de assegurar o fiel
cumprimento das cláusulas contratuais , melhorando a qualidade dos bens e serviços adquiridos por elas. A SAG ficou responsável pelo
seu treinamento e pelo atendimento de suporte técnico no uso do módulo de contratos do sistema SIAG, o que foi realizado durante o ano
todo, incluindo a realização de Forças Tarefa para apoiar as setoriais a atender orientações da CGE e do GTCC no que se refere a
inclusão de suas dotações orçamentárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

15.000,00

0,63

0,00

0,63

0,00

0,00

15.000,00

0,63

0,00

0,63

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor acima era destinado a capacitações e a aquisição de livros sobre aquisições. Através de uma parceria com a Superintendência de
Escola de Governo, foi possível realizar uma série de cursos financiados com recursos do BID, viabilizados pela Secretaria de Fazenda
SEFAZ, o que poupou o investimento orçado. Também foram realizados treinamentos onde servidores da SAG atuaram como
facilitadores, novamente sem custos para o Estado. Quanto a aquisição de livros, a especificação das obras foi elaborada, mas o processo
acabou retido, uma vez que o acesso a uma biblioteca digital supriu em parte as necessidades da SAG. Em 2018 pretendemos retomar a
parte dos livros e seguir com a parceria via Escola de Governo.

Capacidade de Execução - COFD:
Ainda que conste como altamente deficiente, foi a busca pelo melhor uso do recurso público que motivou a realização da ação por meio de
recursos externos, no caso do BID, por meio da SEFAZ. Quanto a aquisição de bibliografia, o uso da biblioteca virtual conseguiu fornecer
uma ferramenta útil e prática, sem custos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi totalmente alcançado uma vez que a descentralização proporcionada pelo Decreto 840/2017 transferiu para as
áreas que possuem o expertise específico e tecnicamente mais adequado a gestão dos contratos, ficando a Superintendência de
Aquisições SAG responsável pela gestão dos controles pelo módulo de contrato do Sistema de Aquisições Governamentais SIAG ¿C.

Outros aspectos relevantes:
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Foram realizadas diversas ações de força tarefa para apoiar as Secretarias na atualização das informações no SIAG-C, além de terem
sido realizados diversos treinamentos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3266-Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão
Objetivo Específico:
Patrimonial
Produto:
Sistema modernizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Odenir Pinheiro da Silva Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação não foi alcançada, pois não fora contratada empresa para manutenção e modernização do Sistema Integrado de
Gestão Patrimonial, não sendo possível que o mesmo fosse atualizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.100.000,00

50.188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

50.188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve gastos com a referida ação em 2017, pois devido à análise dos órgãos de controle, não foi possível a contratação de empresa
para atualização e modernização do sistema SIGPAT. Esta previsto para 2018, que a MTI assuma o domínio do sistema, passando a partir
de então, a manutenção/modernização ser realizada pela mesma.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve gastos com a referida ação em 2017, pois devido à análise dos órgãos de controle, não foi possível a contratação de empresa
para atualização e modernização do sistema SIGPAT. Esta previsto para 2018, que a MTI assuma o domínio do sistema, passando a partir
de então, a manutenção/modernização ser realizada pela mesma.

Alcance do Objetivo Específico:
Devido a impossibilidade de contratação de empresa para desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema SIGPAT, os objetivos
específicos desta ação não foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3267-Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança nas Aquisições
Objetivo Específico:
Governamentais
Produto:
Sistema modernizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luciano Henrique de Araújo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

25,00
Total:

25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foram diversas funcionalidades desenvolvidas ao longo do ano, visando dar maior agilidade e segurança ao Sistema de Aquisições
Governamentais SIAG, mas o principal projeto que foi iniciado em 2017 e que terá continuidade em 2018 é a integração do SIAG via
sistema APLIC ao sistema do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE, o que proporcionará maior transparência e consistência
nas informações, além de oferecer maior celeridade no acesso ás informações por parte do TCE. Principais melhorias no APLIC: Adicionar
"Ofertantes/Vencedores dos Lotes" somente na homologação/retificação; Cadastro Geral - Bloquear envio ao TCE; Modificar modo de
busca de itens do processo licitatório; Lançamento de participante somente na homologação e retificação de homologação ; Permitir excluir
membro de comissão ; Permitir adicionar membro (s) em uma comissão.; Bloqueio e mensagem ao adicionar
Participantes/Convidados/Sócios ; Consulta de sócio ; Ordenar lotes e itens do lote ; dentre outros. Principais melhorias no SIAG:
Remoção de mensagens do lançamento de proposta nos pregões de Registro de Preços; alteração do tamanho do campo da
especificação da ata; alteração na geração do código de itens de materiais, dentre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.100.000,00

23.970,00

23.970,00

0,00

2,18

100,00

1.100.000,00

23.970,00

23.970,00

0,00

2,18

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido a restrições de orçamento em todo o Estado, visando suportar o esforço de transformação, tivemos boa parte de nossos recursos
contingenciados para outros projetos do Executivo. Por outro lado, a urgência das manutenções e desenvolvimentos dos sistemas fez com
que utilizássemos suporte técnico interno da própria SEGES para resolver as questões mais importantes, emergenciais e críticas

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária e financeira corresponde em parte às tarefas de melhoria e desenvolvimento do sistema.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi totalmente alcançado uma vez que as versões atualizadas no ano de 2017 correspondem à implementação de
funcionalidades visando a melhoria do sistema.

Outros aspectos relevantes:
A integração com do sistema APLIC com o TCE continua sendo de grande importância, assim como a realização de treinamentos para as
unidades setoriais quanto aos processos de aquisições governamentais.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Gestão de Políticas Públicas
Atendimento precário às demandas de Aquisições e Contratos e uso inadequado dos bens e serviços públicos
Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio
Órgãos e Entidades públicas estaduais
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Júlio Cezar Modesto Dos Santos

INDICADORES
Descrição
Percentual de órgãos ou entidades com situação patrimonial
regularizada no SIGPAT

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

30,00

100,00

0,00

29/01/2018

Anual

Dia por processo

100,00

67,00

124,00

31/12/2017

Anual

Percentual

18,00

10,00

10,90

31/12/2017

Anual

Percentual

10,00

100,00

6,00

29/01/2018

Fonte: SEGES
Tempo médio para realização de licitação para Registro de
Preços
Fonte: SEGES/SIAG
Percentual de insucesso dos processos de aquisições
governamentais
Fonte: SEGES
Percentual de órgãos ou entidades com controle de
almoxarifado regularizado no SIGPAT
Fonte: SEGES

Análise de Indicadores do Programa:
O indicador de Tempo médio para Registro de Preços ainda está acima da meta e espera-se melhoria em 2018, em 2016 foram 144 dias e
em 2017 124 dias; o de Percentual de Insucesso de Aquisições apresenta bom desenvolvimento, estando próximo ao Índice Final previsto
no PPA, de 10%.
O Indicador de Percentual de órgãos ou entidades com controle de almoxarifado regularizado no SIGPAT apurou 6% em 2017, chegando
ao total de 16%, ainda baixo; quanto ao de Situação Patrimonial, sem evolução. Previa-se para 2017 investimentos para o
desenvolvimento e manutenção do SIGPAT. Aguardam-se recursos para 2018 e novas estratégias serão elaboradas para o
desenvolvimento.

Execução:
Observa-se a diferença de R$ 13.063.073,69 entre a dotação inicial e a dotação final do Programa Gestão de Aquisições e Patrimônio
para Resultados, representando uma redução de 90,11% dos recursos previstos inicialmente. Conforme os processos números 231, 320,
2159 e 2351//2017 os recursos foram realocados para atender despesas com aquisição de equipamentos e com manutenção de serviços
administrativos gerais, de transporte, bem como da remuneração do pessoa ativo e encargos sociais. Isso, aliado ao atraso no
desenvolvimento do sistema SIGPAT e capacitação técnica aos servidores envolvidos, prejudicou o alcance das metas do programa no
exercício.

Resultados:
O objetivo do Programa Gestão de Aquisições e Patrimônio para Resultados é de Elevar o desempenho da Gestão de Aquisições e
Patrimônio e apresentou o seguinte percentual de desenvolvimento dos produtos previstos para o exercício, de suas ações:
3261 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMÓVEIS: 53,33% de Cadastro Atualizado. Os trabalhos estão sendo realizados em parceria
com a MT PAR.
3262 - IMPLEMENTAÇÃO DE NORMAS E MÉTODOS PARA RACIONALIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO E USO DE BENS PATRIMONIAIS:
100% de Mecanismo Implementado.
3263 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA METODOLOGIA DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS: 100% de Metodologia
Implementada.
3264 - IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS DE CUSTEIO: 28,57% de Órgãos com Projeto
Implementado. Implantado em Energia e Telefonia. Pretende-se a implantação nos demais pacotes em 2018.
3265 - INSTITUIÇÃO DE MÉTODO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS CONTRATOS DE BENS E
SERVIÇOS: 100% de Método Instituído.
3266 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO: 0,0% de Sistema Modernizado. O Termo de Referência está em análise, com a
participação da Controladoria Geral do Estado.
3267 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS: 100% de Sistema Modernizado.
3268 - APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DA IMPRENSA OFICIAL: 100% de Serviços Aperfeiçoados.
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Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : Houve realocação de 99,11% do crédito .

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3268-Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
2017
Projeto
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver mecanismos para tornar os serviços da Imprensa Oficial rentável ao serviço público
Serviço aperfeiçoado
Percentual
José Augusto de Abreu

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Ação: 3268 - APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DA IMPRENSA OFICIAL
Tarefa: 3 - ADEQUAR EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
AGUARDANDO CONCLUSÃO PROCESSO LICITATÓRIO. ADESÃO PELA SEGES A UMA ATA. DEVIDO A ISSO NÃO CONCLUIU
100%.
FOI DESENVOLVIDO O APLICATIVO APP DA IOMAT PARA SMARTFONE COM PREVISÃO PARA FUNCIONAMENTO EM
JANEIRO/2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

540.000,00

649.433,33

647.835,38

0,00

119,97

99,75

540.000,00

649.433,33

647.835,38

0,00

119,97

99,75

Capacidade de Planejamento - PPD:
OUVE NECESSIDADE DE SUPLEMENTO PARA HONRAR O PLANEJAMENTO DA TR QUE FOI NO VALOR DE R$ 647.835,38.
FOI PREVISTO NO ORÇAMENTO O VALOR INFERIOR AO NECESSÁRIO.

Capacidade de Execução - COFD:
REALIZADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE.

Alcance do Objetivo Específico:
ESTAMOS DEPENDENDO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIAGRAMAÇÃO, AGUARDANDO O RESULTADO DA ADESÃO
A ATA OU A LICITAÇÃO PROPRIAMENTE DITA PELA SEGES.

Outros aspectos relevantes:
DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO DA IOMAT PARA SMARTPHONE, PARA ACESSAR DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO COM
PREVISÃO PARA IMPLANTAÇÃO EM JANEIRO/2018.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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SOLICITAMOS MAIS AGILIDADE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO OU ADESÃO PARA O ATENDIMENTO DA UNIDADE JUNTO AO
PUBLICO EM GERAL.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
368-Planejar para Transformar
Gestão de Políticas Públicas
Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública
estadual.
Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadão.
Órgãos e entidades da administração pública estadual.
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Anildo Cesário Correa

INDICADORES
Descrição
Percentual de execução física das ações prioritárias do
Governo de Mato Grosso

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

55,00

90,00

44,59

12/03/2018

Anual

Percentual

25,00

40,00

30,25

01/02/2018

Fonte: SO/ SEPLAN
Percentual da execução orçamentária das ações
prioritárias do Governo de Mato Grosso
Fonte: SEPLAN

Análise de Indicadores do Programa:
Os indicadores do Programa 368 Planejar para Transformar são apurados considerando como parâmetro a faixa de 80% de execução da
meta física e da meta financeira como ideal para apuração do desempenho das ações prioritárias, assim, a meta inicial considerava que,
do total de ações, 70% delas obtivessem o percentual de execução física igual ou superior a 80%, enquanto 30% alcançassem essa faixa
de desempenho, na execução financeira.
Dessa forma, do total das ações priorizadas em 2017, apenas 44,59% tiveram êxito em executar acima de 80% da meta física prevista,
enquanto 30,25% tiveram a execução da meta financeira igual ou superior a essa faixa de desempenho.
Nesse contexto, importa destacar que o cenário fiscal restritivo apresentado em 2017 impactou no desempenho das ações de governo,
influenciando também nas entregas de produtos e serviços.
Em 2017, o monitoramento das ações prioritárias contemplou as ações finalísticas das áreas de saúde, educação, segurança,
infraestrutura e cidades, conforme as disposições da LDO 2017. Dessa forma, no exercício de 2017 foram realizadas audiências públicas
semestrais para apresentação do desempenho à Assembleia Legislativa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

622.465,57

290.107,45

139.599,45

0,00

22,43

48,12

622.465,57

290.107,45

139.599,45

0,00

22,43

48,12

Execução:
A programação das ações e despesas para a execução do programa 368 - Planejar para Transformar objetivou a realização das ações
finalísticas da Secretaria de Planejamento, com vista a cumprir com as competências deste órgão central de gestão dos sistemas de
Planejamento, Orçamento, Informações e Tecnologia de Informações.
Como ocorreu com todos os outros órgãos que compõe a administração pública do Estado de Mato Grosso, a SEPLAN também não
conseguiu executar integralmente as ações, subações e tarefas programadas pela secretaria. Isso ocorreu por falta de recursos financeiros
e orçamentários, haja visto que parte dos recursos foram disponibilizados para ações de outros programas da própria secretaria ou de
outras secretarias que necessitaram de recursos para execução de despesas obrigatórias e essenciais para as suas manutenções.
Entretanto, mesmo com falta de recursos financeiras, muitas ações foram executadas, com a obtenção de muitos resultados positivos com
a utilização dos recursos humanos e materiais da secretaria.

Resultados:
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Embora não dispondo de todos os recursos programados para execução das ações do programa 368 - Planejar para Transformar, os
resultados obtidos pela secretaria foram extremamente positivos na realização das ações de sua competência.
Na coordenação do planejamento e gestão das ações governamentais houve um avanço significativo na metodologia dos trabalhos de
coordenação desse processo. Com a equipe capacitada e reestruturada em forma de duplas de consultores, o PPA 2016-2019 do Estado
foi revisado e ajustado às demandas estratégicas do governo, a elaboração do PTA 2018 obteve melhorias significavas no planejamento e
programação das unidades orçamentárias e o monitoramento das ações prioritárias foram muito mais efetivas. Da mesma forma, essa
equipe tornou o relacionamento com os NGER muito mais eficiente, treinando inclusive centenas de servidores das diversas secretarias.
A coordenação de Elaboração e Execução do Orçamento também obteve resultado bastante eficaz na coordenação da elaboração e
execução orçamentária do estado. Embora sofrendo enorme restrição de recursos no exercício de 2017, o bom gerenciamento do
orçamento permitiu que as unidades orçamentárias finalizassem o ano realizando todas as ações essenciais e prioritárias das suas
responsabilidades. Na elaboração do orçamento de 2018 a equipe criou nova metodologia na definição e disponibilização dos tetos
orçamentários às diversas UO`s. Essa metodologia facilitou e melhorou significativamente a qualidade da programação das despesas dos
diversos órgãos governamentais.
Resultados de extrema importância também foram obtidos pela coordenação do Sistema de Convênios. Diversas normativas foram
revistas e revisadas para melhorar o controle e execução dos convênios de ingressos e descentralização. A equipe realizou excelente
trabalho de relacionamento e qualificação de equipes de outras esferas de governo que executam e gerenciam convênios estatais.
Da mesma forma, a coordenação de Gestão da Informação obteve excelentes resultados na governança e disponibilização de informações
das ações governamentais do Estado de Mato Grosso, contribuindo enormemente com a transparência e fidedignidade das informações
públicas estaduais, elaborando e emitindo diversas regras e normas de gestão das informações. Além disso, esta equipe produziu diversas
informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas de extrema utilidade para a população mato-grossense gestão governamental
do estado.
Mesmo com reduzido numero de servidores, a coordenação da Gestão de Tecnologia de Informações também obteve excelente
resultados. A recriação do Sistema de Tecnologia de Informações do Estado de Mato Grosso foi uma das maiores conquistas, reativando o
Conselho Superior de Tecnologia de Informações, os Grupos Temáticos e as Câmaras Técnicas. Diversas normas com regras de
desenvolvimento e aquisição de software e hardware já foram editadas, evitando-se assim a continuidade da dispersão e desorganização
das ações de TI pelas diversas secretarias do estado.
Todos esses resultados positivos só foram possíveis pela dedicação, determinação e comprometimento da equipe de servidores da
Secretaria de Planejamento do Estado. Mesmo com escassez de recursos financeiros, foi através dos recursos humanos e materiais que a
secretaria obteve esses resultados que, certamente contribuíram com a eficiência e eficácia da gestão publica do Estado.

Principais restrições e providências adotadas:
Gerenciais : Ocorreram também restrições gerenciais, relacionadas à pendência de autorização pelo Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (CONDES) para prosseguimento da aquisição de licenças de ferramenta informatizada para elaboração de painéis
gerenciais, ensejando não utilização dos recursos disponibilizados.
Orçamentárias : Em 2017, houve restrições orçamentárias, em razão de remanejamentos orçamentários para atender outras despesas
prioritárias, além de contingenciamento de parte dos recursos do programa até a proximidade do encerramento do exercício. Entretanto,
em que pese as referidas restrições, foi possível realizar diversas entregas planejadas, utilizando recursos próprios da SEPLAN,
principalmente recursos humanos e materiais da secretaria.
Técnicas : No decorrer do exercício também se apresentaram restrições de ordem técnica que impactaram no cronograma da elaboração
do PTA/LOA 2018, todavia, as mesmas foram equacionadas com a reprogramação da agenda e ajustes dos prazos.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2025-Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Produzir estudos e informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas, visando atender as
Objetivo Específico:
necessidades do público interno e externo.
Produto:
Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Antonio Abutakka

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

40,00

40,00

Análise da Meta Física:
Analise: A ação 2025 apesar dos obstáculos existentes no decorrer do ano para a sua efetiva realização pode-se dizer, que essa Ação
obteve êxito no seu planejamento inicial uma vez que conseguiu atingir 66,4% da meta física prevista. De um total de 50 produtos
previstos, foram realizados 20 produtos. É importante ressaltar que existe uma diferenciação entre os produtos no que se refere a sua
importância dentro da Ação. Determinado produto pela sua relevância, constituiu-se de um peso maior que outro, caracterizando assim,
maior importância ao qualitativo sobre o quantitativo.
Vale ressaltar que a não realização de 23 produtos nessa Ação, deveu-se por problemas jurídicos. As prefeituras dos municípios de Santo
Antonio de Leverger e Chapada dos Guimarães entraram na justiça com ações diretas de inconstitucionalidade contra as leis números
10.403/2016 e 10.500/2017- com influência direta nos referidos produtos finais da Ação.
Nessa ação foram entregues os seguintes produtos:
- Boletim semestral da economia do Estado de Mato Grosso, elaborado;
- Analise da conjuntural: Brasil/ Mato Grosso/ China, elaborado;
- Atualização das 12 regiões de Planejamento do estado de Mato Grosso, elaborado;
- Relatório técnico do PIB trimestral, elaborado;
- PIB Regional do estado de Mato Grosso, elaborado.
- PIB municipal elaborado.
- Base cartográfica atualizada quanto a área legalmente instituida;
- Base cartográfica atualizada quanto ao sistema viário;
- Banco de dados das toponímias atualizados.
- Mapa político- administrativo do estado atualizado.
- Mapas temáticos, elaborados.
- Certidão de localização de estabelecimento rural para fins tributários, Emitida
- Contagem populacional para criação de distritos, realizada;
- Mapeamento da vegetação primária do estado de Mato Grosso na escala 1:250.000, elaborada.
Salienta-se que todos os produtos entregues atingiram o objetivo proposta na ação, como também não houve necessidade de aquisições
de novos recursos humanos ou materiais para a consolidação desses produtos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

136.740,00

86.914,89

86.914,89

0,00

63,56

100,00

136.740,00

86.914,89

86.914,89

0,00

63,56

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Ação 2025 conseguiu o desempenho muito
próximo ao Planejado inicialmente. Essa Ação, era composta por 11 sub ações, no entanto 1 (uma) sub ações deixou de ser priorizada
por falta de financeiro. No entanto o objetivo da Ação não foi comprometida, alcançando o previsto como já foi mencionado. Salientamos
que a referida sub ação não executada, foi transferida para o próximo ano, com alterações que vislumbram uma parceria com uma
Instituição Federal, o que acarretará o pleno desenvolvimento das atividades.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve bloqueio/contingenciamento de aproximadamente 35% do orçado, ocasionando a suspensão de uma sub ação, cujo produto era
Mapeamento dos solos arenosos do estado de Mato Grosso, no entanto, conseguimos contornar essa deficiência orçamentário-física,
transferindo essa sub ação para o próximo ano. Num contexto geral, pode-se dizer que não houve prejuízo na execução da Ação por
causa dessa sub ação. Porem é bom advertir, que a não foram realização de 23 produtos dessa Ação pelo fato de problemas jurídicos,
isso já mencionado na Meta física, lembrando que existência de financeiro para a sua execução.

Alcance do Objetivo Específico:
Mesmo com deficiência financeira e principalmente questões jurídicas para alcançar o objetivo dessa ação, na produção de ¿estudos e
informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas¿, seus objetivos foram alcançados. De um total de 50 produtos previsto, 20
foram realizados, ressaltando que a grande maioria dos produtos realizados constituía-se como os mais relevantes para o objetivo da Ação
2025.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2026-Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Estruturar o gerenciamento dos projetos prioritários, visando melhorar a qualidade dos projetos, aumentar a
Objetivo Específico:
captação de recursos, melhorar o fluxo das informações, bem como promover a melhoria contínua dos
processos e das práticas de gestão.
Produto:
Projeto Monitorado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Rogerio Camargo Nery

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
20,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

8,00

8,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
40,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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O produto da ação 2026 são os "projetos monitorados". A meta física estabelecida para o ano de 2017 originalmente foi a de 20 projetos,
tendo sido diminuida essa meta para 8 em face das anulações orçamentárias contantes dos Decretos orçamentários 434/2017 e 558/2017.
O produto da ação consistiu de projetos de Governo que receberam suporte da SEPLAN para seu gerenciamento e monitoramento interno
de execução. Assim, a carteira priorizada foi composta pelos projetos que concretizaram a realização da Caravana da Transformação,
sendo realizadas 8 (oito) edições durante o ano de 2017, quais sejam:
- Caravana da Transformação - 4ª edição (Jaciara);
- Caravana da Transformação - 5ª edição (São José dos Quatro Marcos);
- Caravana da Transformação - 6ª edição (Porto Alegre do Norte);
- Caravana da Transformação - 7ª edição (Alta Floresta);
- Caravana da Transformação - 8ª edição (Barra do Garças);
- Caravana da Transformação - 9ª edição (Juína);
- Caravana da Transformação - 10ª edição (Tangará da Serra);
- Caravana da Transformação - 11ª edição (Rondonópolis).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

55.000,00

28.520,00

28.520,00

0,00

51,85

100,00

55.000,00

28.520,00

28.520,00

0,00

51,85

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
No planejamento inicial, pretendia-se realizar atividades de suporte e monitoramento a 20 (vinte) projetos, além de promover a capacitação
de servidores para a atuação na área de projetos.
O valor inicialmente planejado para a ação 2026 foi de R$ 55.000,00. Desse total foram executados R$ 28.520,00, configurando um
desempenho de 51,85% de realização.
O valor executado custeou o acompanhamento e suporte do projeto "Caravana da Transformação" (que demandou diversas viagens de
servidores da unidade), bem como capacitações voltadas ao desenvolvimento e aprimoramento profissional para a atuação em projetos,
no âmbito da SEPLAN.
Houve anulações de recursos da Ação 2026, alcançando o montante de R$ 26.480,00. Desse valor, R$ 3.571,75 foram anulados para
atender processo de aquisição de licenças do QlikView, visando à produção de painéis e relatórios de monitoramento (processo 2611), e
os outros R$ 22.908,25 foram anulados para atender despesas com publicações no Diário Oficial - IOMAT (processo 2668).

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação final para a ação 2026 foi de R$28.520,00, valor que foi totalmente executado (desempenho de 100% de realização da dotação
final).
O orçamento foi afetado pelas anulações que chegaram ao montante de R$ 26.480,00.
Em relação às despesas necessárias aos produtos e subprodutos efetivamente realizados pela Ação 2026, a liberação de recursos
ocorreu regularmente, tendo sido todas devidamente liquidadas e pagas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi parcialmente alcançado. No ano de 2017, foi extinto o Escritório de Gerenciamento de Projetos Central (EGP-MT),
vinculado à Secretaria Adjunta de Gestão da Tecnologia da Informação, e foi criada, na estrutura da Secretaria Adjunta de Planejamento e
Gestão de Políticas Públicas (SP), a Coordenadoria de Projetos Prioritários (CPP). Com essa mudança, fez-se necessário rever o modo de
atuação da unidade de projetos, buscando alinhamento com os demais processos da SP. Foi um trabalho bastante proveitoso para a
definição de uma metodologia de projetos coerente com o planejamento estratégico do Estado de Mato Grosso. Aliado a isso, a prática do
suporte ao projeto Caravana da Transformação tem proporcionado experiências práticas que auxiliam no entendimento da dinâmica de
gerenciamento de projetos públicos. Em 2017, foi possível, inclusive, compartilhar com outros servidores as lições aprendidas nessas
experiências, em evento realizado no âmbito da SEPLAN.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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As discussões promovidas em 2016 entre a Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas (SP) e a unidade de
projetos (antigo EGP-MT), resultaram, em 2017, na absorção da área de projetos pela SP, com a consequente criação da Coordenadoria
de Projetos Prioritários (CPP). Isso deu impulso à definição de um modelo teórico de definição e gerenciamento de projetos bem mais
alinhado com o planejamento estratégico, suprindo uma deficiência observada anteriormente.
Para o ano de 2018, é necessário avançar na implementação prática desse modelo. Para isso, a SP tem buscado o apoio da Direção
Superior da SEPLAN na implementação de um novo Modelo Gestão. Esse Modelo de Gestão impacta diretamente o modelo de atuação
com projetos prioritários proposto pela CPP. Há uma necessidade urgente de que o Governo de Mato Grosso, com coordenação da
SEPLAN, avance na definiçãode seus projetos prioritários e tenha um foco diferenciado para essas ações. Atualmente, não existe uma
instância que formalmente define quais são os projetos prioritários do Estado e isso inviabiliza o avanço no sentido de se colocar em
prática o modelo proposto.
Caso se avance no sentido de colocar o modelo em prática, um outro desafio é a uniformização das informações e da documentação dos
projetos.
De forma teórica, essas questão estão contempladas na nova Metodologia de Projetos, que passou por mais uma rodada de revisão,
promovendo o alinhamento com os processos do planejamento governamental. Para 2018, espera-se que a Direção Superior da SEPLAN
valide essa metodologia e dê apoio à sua implementação. Para isso, a equipe da CPP necessita de reforço em sua equipe, entre outros
fatores.
No âmbito da CPP, é preciso avançar na definição de uma ferramenta informatizada de gerenciamento de projetos. Providências já estão
sendo tomadas sobre essa questão e terão continuidade em 2018.

Ação:

2027-Organização dos estudos, publicações e acervo bibliográfico da Seplan.

Programa de Governo:
Exercício:

368-Planejar para Transformar
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Facilitar o acesso às informações e estudos por meio da organização do acervo bibliográfico, e consolidação
Objetivo Específico:
dos estudos e publicações da Seplan.
Produto:
Biblioteca virtual implantada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Paulo Cesar de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Ação: 2027 - ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS, PUBLICAÇÕES E ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA SEPLAN.
SubAção: 1 - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO.
Tarefa: 1 - IMPLANTAR A BIBLIOTECA VIRTUAL.
A meta física atribuída a essa tarefa era de uma unidade mas o realizado foi igual a zero
Tarefa: 2 - ORGANIZAR E DISPONIBILIZAR OS MATERIAIS NO ACERVO.
A meta física atribuída a essa tarefa era de 100% mas o resultado foi igual a zero
Tarefa: 3 - ORGANIZAR E MANTER OS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA.
A meta física atribuída a essa tarefa era de 100% mas o resultado foi igual a zero

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

21.140,11

2.880,00

2.880,00

0,00

13,62

100,00

21.140,11

2.880,00

2.880,00

0,00

13,62

100,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação 2027 - Organização dos Estudos, Publicações e Acervo Bibliográfico da Seplan - obteve para todas as Subações um resultado
igual a zero. O motivo para esse resultado foi a desativação da Biblioteca. Dois foram os fatores justificadores para a desativação do
espaço físico: (1) a baixíssima procura de títulos por usuários. Para citar um exemplo, em um dos exercícios houve menos de 20
empréstimos anuais, situação injustificada para manter a permanência de 4 (quatro) servidores lotados no ambiente. O segundo fator foi a
necessidade de um espaço físico para alocar uma equipe cujas atividades seriam a reedição do Zoneamento, trabalho que o Estado de
Mato Grosso deveria ter concluído em meados de 2017 como disposto em Lei Federal ¿ o Código Florestal. Portanto, na Seplan o espaço
mais apropriado para alocar técnicos para atuarem no Zoneamento acabou sendo o local onde funcionava a Biblioteca. Com as devidas
adequações na rede lógica e elétrica o espaço foi convertido para trabalhos relacionados ao Zoneamento Estadual. Parte do acervo,
especialmente o mais recente foram redistribuídos às unidades e outra parte remanescente está em processo de doação à Biblioteca
Central de Cuiabá, Rubens de Mendonça.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado acima foi satisfatório devido a alocação do orçamento para aquisição de 64 unidades de livros como houvera sido planejado
pela unidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação não foi alcançada pelas razões expostas no COFD.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

2028-Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo
estadual.

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Organizar e disponibilizar informações, com base no modelo de gestão da informação, visando atender o
Objetivo Específico:
público interno e externo.
Produto:
Ferramenta reestruturada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Paulo Cesar de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

102,00
Total:

102,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

102,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
10.200,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
102,00

Estado de Mato Grosso
A ação 2028 ultrapassou a meta de100% e as justificativas para esse desempenho estão destacadas abaixo. A ação foi estruturada em 4
(quatro) Subações:
A Subação1 (com 150%), foi composta por duas tarefas:
Na Tarefa1 (da Subação 1) consideramos um desempenho de 200%, isso porque, estava previsto para 2017 a edição de 2 (dois)
normativos, mas ao todo foram publicados 4 (quatro). Segue a lista dos normativos:
1.
Publicação Portaria Conjunta Seplan/Seges/Gabtcc
2.
Publicação Portaria Conjunta CGE/Seplan/Seges que estabelece procedimentos para Classificação da Informação.
3.
Publicação da Portaria Interna Seplan que estabeleceu Comissão de Gestão da Informação da Seplan.
4.
Publicação do Decreto do Sistema Estadual de Informações
Na Tarefa 2 (Subação 1), aproximadamente 180 pessoas foram capacitadas em Ferramentas (SAP, QlickView e ArcGis).
A Subação2 (com desempenho de 80%) está composta por duas Tarefas:
Na Tarefa1 (dessa Subação 2) destacamos a continuidade na produção de dados para o Observatório de Gestão, organização e
disponibilização dos dados do Dados ao Portal Transparência, os quais contemplaram aquisições, contratos, despesa de pessoal da
administração direta, convênios, diárias, entre outras informações. Além disso foi realizado o lançamento do Portal de Dados e Metadados
Geográficos Estadual com mais de 900 volumes de documentos sobre variados temas, bem como a disponibilização de dados sobre os
Sistema de Monitoramento. Iniciamos o trabalho com dados da Nota Fiscal Eletrônica, demos continuidade na implantação do BI do
Sistema de Protocolo e do Detran (carteiras de habilitação, licenciamento e IPVA). Por fim, demos início aos trabalhos de organização e
disponibilização dos dados de despesa de pessoal da administração indireta, os quais completará as última informações faltantes acerca
desse assuntos para o Portal da Transparência.
A Tarefa 2 (da Subação 2) segue com as atividades de rotina necessárias à manutenção do ambiente tecnológico de sustentação ao BD
Corporativo.
Na Subação 3 (três) - com 77% de realização - estão as tarefas de Aperfeiçoamento do Sistema de Indicadores.
Nesta Subação foram vinculadas (4) quatro tarefas sendo que uma delas (A Tarefa 3) foi cancelada
Tarefa: 1 - Manter e Atualizar a Base de Indicadores do Estado.
Tarefa: 2 - Produzir o Caderno de Indicadores do Estado.
Tarefa: 4 - Realizar Capacitações em Indicadores.
Como resultado dessas 3 (três) Tarefas obtivemos as seguintes produções: Manual de Elaboração de Indicadores 2016; Caderno de
Indicadores 2016; Boletim PNAD Contínua de Mato Grosso (2° Trimestre de 2017); Participação no projeto SISPEP ¿ Sistema de
projeções estimativas populacionais no âmbito do Estado de Mato Grosso, inclusive pela atribuição assumida pela Seplan em cumprimento
ao Acordo de Cooperação Técnica 03601.00117/2014-89, publicado no diário da União n. 128 de 08/07/2015, celebrado com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística ¿ IBGE. Tivemos um papel no suporte à elaboração e revisão dos indicadores do PPA e do Mapa
Estratégia de Governo. Realizamos Pesquisas descritivas, de avaliação e levantamentos das necessidades institucionais. Nessa linha
organizamos um portfólio de indicadores econômicos somando mais de 300 tabelas. Destacamos também a assunção do Projeto para
reestruturação do site Portal de Participação Social.
Na perspectiva das capacitações foi executado uma oficina de indicadores sobre dados de migratórios e estimativas populacionais ¿
Projeto (Sispep) no qual a Seplan possui Termo de Cooperação Técnica. A equipe trabalhou com extração de microdados da base de
dados do IBGE (com ênfase na PNAD) além de um curso básico em R (Linguagem para computação estatística).
A quarta e última Subação 4 refere-se à Realização de análises estatísticas, de estimativa populacionais e de pesquisas ¿ para a qual
foram formuladas 4 (quatro) tarefas.
No escopo dessa última Subação mencionamos a publicação da PNAD continuada, inclusive em versão do Audi book. Foi concluída
Pesquisa de imagem e satisfação sob a ótica dos servidores do Detran, Pesquisa de imagem e satisfação da Secretaria de Administração
(Seges). A equipe levantou para a Escola de Governo a necessidade de capacitação. Elaborada também uma Pesquisa para o programa
educação para aposentadoria da Seges, Pesquisa para o programa de saúde mental da Seges, diagnóstico situacional dos servidores da
Seplan em em relação a Ética Pública

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

32.120,00

3.080,81

3.080,81

0,00

9,59

100,00

32.120,00

3.080,81

3.080,81

0,00

9,59

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em nossa avaliação concluímos que o desempenho foi satisfatório. O baixo percentual (9,59%) de realização orçamentária não foi
impactante para cumprimento das tarefas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os principais elementos que justificam o desempenho de 100% podem ser creditados a uma reorganização do ambiente normativo da
Gestão da Informação, possibilidade de prover cursos de capacitação em diferentes ferramentas, obtenção de capacitações para a equipe
e regularidade na realização de pesquisas e na publicação de portfólio de indicadores.

Alcance do Objetivo Específico:
Consideramos que a a ação foi integralmente alcançada, ou seja, no escopo das metas propostas a unidade conseguiu alcançá-las a
despeito de restrições financeiras que impediu algumas melhorias adicionais no setor.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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2572-Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações
governamentais

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Produzir instrumentos, ferramentas e processos necessários ao planejamento e à gestão das ações
Objetivo Específico:
governamentais.
Produto:
Processo atendido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Alexandre Candido de Oliveira Campos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

75,00
Total:

75,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

75,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,00

75,00

Análise da Meta Física:
A coordenação do planejamento e gestão das ações governamentais compreendeu o atendimento, em 2017, dos processos de ajuste na
programação do Plano Plurianual (PPA 2016-2019), de elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA 2018), de monitoramento das ações
prioritárias, de elaboração da mensagem do Governador para abertura das sessões legislativas de 2017 e 2018 (minuta), correspondendo
ao alcance de 75% da meta inicialmente prevista.
O escopo da ação foi atualizado no decorrer do exercício, a fim de readequá-lo às orientações do nível estratégico da Seplan, ensejando
no cancelamento das subações relativas à orientação técnica e avaliação de planos setoriais e de formulação dos Acordos de Resultados,
além da inserção de subações para acompanhamento das consultorias setoriais, implementadas para prestação de suporte técnico aos
órgãos e entidades nos processos de planejamento e gestão.
As atividades de coordenação foram mantidas, ensejando na entrega dos seguintes subprodutos: disponibilização do Guia Prático de
Ajustes no PPA 2016-2019; consolidação do projeto de lei de revisão do plano de médio prazo (Projeto de Lei n. 498/2017);
disponibilização do Guia de elaboração do PTA 2018; capacitação das equipes centrais e setoriais, totalizando em 279 servidores
capacitados; acompanhamento e orientação às equipes técnicas na elaboração do plano de trabalho; capacitação das unidades setoriais
para utilização da sistemática e da ferramenta informatizada de monitoramento, envolvendo a participação de 48 órgãos e 635 servidores;
e apresentações do desempenho das metas físicas das ações prioritárias das áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e
cidades à Assembleia Legislativa (ALMT), referentes aos exercícios de 2016 e 1º semestre de 2017, em atendimento às disposições da Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 (art. 87) e LDO 2017 (art. 98).
A equipe de consultores setoriais atuou nos processos realizando atividades de repasse de informações, esclarecimento de dúvidas,
orientação para utilização das ferramentas informatizadas e análise dos dados prestados pelas unidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento orçamentário da ação contemplava recursos para a impressão da Mensagem do Governador para abertura da Sessão
Legislativa de 2017 e PPA 2016-2019 revisado, porém os recursos dessa ação foram disponibilizados para o pagamento de despesas com
a publicação oficial (IOMAT) da Seplan. Sendo que a impressão da mensagem ocorreu com recursos da ação 3022 ¿ Implantação e
Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Gestão de Políticas Públicas e a versão atualizada do PPA deverá ser consolidada em 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
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A ação foi desenvolvida sem a utilização de recursos orçamentários.
O recurso previsto visava cobrir pequenos custos do conjunto dos principais processos da Secretaria Adjunta: Revisão do PPA,
Formulação do PTA/LOA 2018, finalização da mensagem do governador 2017, monitoramento, RAG, além de todo o trabalho de
orientação aos órgãos em cada um desses processos.
Diante das contingências financeiras do Estado todos esses processos foram realizados com a estrutura já existente na Secretaria
(pessoas, tecnologias e infraestrutura).

Alcance do Objetivo Específico:
As entregas relacionadas ao ajuste do PPA, elaboração do PTA, monitoramento e elaboração da Mensagem do Governador foram os
instrumentos e ferramentas que possibilitaram a execução dos processos de planejamento no exercício de 2017, propiciando condições
para que a gestão fosse aprimorada. A ação contribuiu para o alcance do objetivo do programa em elevar o desempenho dos órgãos
públicos na prestação de serviços públicos, pois permitiu às Unidades planejar e acompanhar seus resultados e entregas ao cidadão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

2939-Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do
Estado.

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Coordenar e aperfeiçoar o processo de elaboração, execução e avaliação do orçamento com vistas à melhoria
Objetivo Específico:
da alocação de recursos públicos e o alcance de resultados de planos e programas.
Produto:
Orçamento elaborado e gerenciado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada conforme o planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.000,00

5.300,00

5.300,00

0,00

26,50

100,00

20.000,00

5.300,00

5.300,00

0,00

26,50

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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As subações que foram suprimidas com o corte orçamentário foram: Visita a outras Secretarias de Estado de Planejamento para
Benchmarking e Publicação do manual de créditos orçamentários. No entanto, a não realização dessas subações não prejudicou o
resultado final da ação, pois o benchmarking foi realizado através de pesquisas, consultas a outros estados por telefone, e-mail, entre
outros. E, quanto à publicação do manual de créditos orçamentários, o mesmo foi inserido para consulta no site da Seplan.

Capacidade de Execução - COFD:
Após o corte orçamentário na ação, o valor restante foi suficiente para a publicação do manual técnico do orçamento, importante para
consulta das secretarias na execução diária do orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado na sua totalidade, uma vez que todos os instrumentos de planejamento programados foram
elaborados e publicados dentro do prazo legal, além de outras ações executadas, discriminadas a seguir:
1) Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias ¿ LDO
LDO elaborada, publicada e registrada;
02 (duas) Audiências Públicas para a discussão da LDO no Legislativo realizadas;
Mapeamento do processo ¿Elaboração da LDO¿ concluído.
2) Coordenação do Processo de Elaboração do PTA/LOA
LOA elaborada e encaminhada ao Legislativo;
299 clientes externos capacitados, em conjunto com a Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação, no processo de
elaboração do PTA/LOA 2018;
Manual Técnico de Orçamento confeccionado;
Cartilha de Elaboração e Execução de Emendas Parlamentares elaborada;
Orçamento Cidadão elaborado;
Audiobook inclusivo do Orçamento Cidadão para deficientes visuais elaborado;
02(duas) Audiências Públicas para a discussão da LOA no Legislativo realizadas;
Mapeamento do processo ¿Elaboração da LOA¿ concluído;
Avaliação do processo de elaboração do PTA/LOA 2018, em conjunto com a Superintendência de Formulação, Monitoramento e
Avaliação, em andamento.
3) Realização da Gestão Estratégica da Execução Orçamentária do Estado
Decreto de Execução Orçamentária elaborado e publicado;
141 clientes externos capacitados em ¿Atualizações das Rotinas Orçamentárias para 2017¿
79 clientes externos capacitados em ¿Conceitos e Modificações Orçamentárias¿;
08 (oito) relatórios produzidos sobre a execução orçamentária, com o objetivo de facilitar as tomadas de decisões estratégicas;
Mapeamento do processo ¿Gestão da Execução Orçamentária¿ elaborado.

Outros aspectos relevantes:
Todos os instrumentos de planejamento foram discutidos com outras secretarias interessadas no processo, como SEGES, SEFAZ, MT
FOMENTO, PGE e CGE, o que gerou inovações e melhorias no texto da lei. Tivemos alterações na elaboração dos créditos
orçamentários, facilitando a execução orçamentária para as secretarias. Foi realizada uma grande capacitação durante o ano de 2017,
com os seguintes temas: elaboração do PTA/LOA 2018; atualização das rotinas orçamentárias de 2017; conceitos e modificações
orçamentárias. Foi realizada avaliação do processo de elaboração do PTA/LOA, em conjunto com a Sec. Adj. de Planejamento. Foram
mapeados todos os processos de responsabilidade da Sup. de Orçamento.
Ressaltamos que a maior parte das nossas ações não depende de orçamento, sendo realizada pela equipe, como reuniões de trabalho
para elaboração dos instrumentos de planejamento, melhoria nas legislações publicadas, alteração do sistema FIPLAN, etc. O nosso
orçamento inicial estava programada basicamente para publicação do manual de crédito orçamentário, além do orçamentário que é
publicado anualmente, sendo disponibilizado no site, e para benchmarking em outros estados, o que foi feito através de consultas por email e telefone.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3007-Implementação do Modelo Gestão para Resultados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Projeto
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Desenvolver a capacidade de gerenciamento por resultados e desempenho dos programas e ações
Objetivo Específico:
governamentais.
Produto:
Modelo de Gestão para resultados implementado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Carolina Angelica Karlinski

META FÍSICA

809
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,60
Total:

0,60

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,60

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
Em 2017, a implementação do Modelo de Gestão para resultados compreendeu a realização de remodelagem da sistemática de suporte
técnico aos Núcleos de Gestão Estratégica para Resultado (NGERs), a orientação da atuação dos consultores setoriais nos processos de
planejamento e gestão e a atualização do Modelo de Gestão para Resultados, ensejando o cumprimento de 60% da meta inicialmente
prevista.
O planejamento da ação englobava também a realização de piloto para desenvolvimento das ferramentas/instrumentos do modelo de
gestão nas áreas prioritárias, porém em razão do cenário fiscal restritivo e de reorientação estratégica, esta subação não foi desenvolvida.
Assim, o foco de trabalho foi redimensionado para estruturar a atuação do órgão central de planejamento junto às unidades setoriais e
para a atualização dos instrumentos normativos para regulamentação do Modelo de Gestão.
Dessa forma, foram entregues os seguintes subprodutos: estabelecimento de consultorias setoriais; disponibilização do Guia de Atuação
dos NGERs; estabelecimento de calendário unificado das atividades dos NGERs; realização do 1º Fórum dos NGERs, de 17 a 20 de abril
de 2017, com a participação de 121 representantes, de 42 órgãos da Administração Pública Estadual; realização de reuniões com os
coordenadores dos processos, de orientação e feedback com os consultores, a fim de implementar a nova forma de trabalho;
apresentação da Pesquisa de Diagnóstico dos NGERs; avaliação dos processos de ajustes do Plano Plurianual (PPA), atualização do
Plano de Trabalho Anual (PTA Gerencial) e elaboração do Plano de Trabalho Anua (PTA 2018); realização do 1º Ciclo de Capacitação dos
Consultores Setoriais de Planejamento, nos dias 04 a 07/04/2017, no Auditório da Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN);
participação no curso de Orçamento Público, realizado em 08/05/2017, Auditório da Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN);
revisão da minuta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CONDES); atualização da
minuta de Decreto para implementação do Modelo de Gestão para Resultados; elaboração da minuta de Instrução Normativa para
regulamentação dos processos de monitoramento e avaliação; e elaboração da minuta de Regimento Interno, proposta de matriz de
processos e de cronograma de reuniões de instância colegiada para a gestão por resultados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105.000,00

840,00

840,00

0,00

0,80

100,00

105.000,00

840,00

840,00

0,00

0,80

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento orçamentário da ação contemplava recursos para contratação de consultoria para realização de piloto para
desenvolvimento das ferramentas/instrumentos do modelo de gestão nas áreas prioritárias, todavia, em razão do cenário fiscal restritivo e
de reorientação estratégica, esta subação foi cancelada. Dessa forma, parte dos recursos foram disponibilizados para a aquisição de
licenças de ferramenta informatizada para elaboração de painéis gerenciais e pagamento de despesas com a publicação oficial (IOMAT)
da Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN).

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária da ação compreendeu o pagamento de diárias para participação de dois servidores no seminário ¿Desafios da
implantação do planejamento estratégico nas organizações¿, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e de uma
servidora no 10º Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD) de Gestão Pública, realizado
em Brasília-DF.

Alcance do Objetivo Específico:
As entregas realizadas possibilitaram desenvolver a capacidade de gestão do órgão central e unidades setoriais de planejamento,
principalmente na integração e atuação em rede, o que contribui diretamente também no alcance do resultado do programa porque visa
melhorar a atuação na prestação dos serviços aos cidadãos. Entretanto, ainda é preciso avançar na regulamentação do Modelo de Gestão
e implementação de suas instâncias colegiadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3008-Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Projeto
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Desenvolver a eficiência alocativa do gasto público estadual, fomentando a melhoria gradativa e contínua dos
Objetivo Específico:
serviços prestados à população.
Produto:
Projeto implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

50,00

Análise da Meta Física:
Com intuito de implantar o projeto de Eficiência do Gasto Público elaborou-se o planejamento inicial das ações para o ano de 2017, bem
como destinou-se recursos orçamentários necessários para realização da ação. Salientamos que a proposta inicial foi contemplada
integralmente. Importante destacar a instituição do Regime de Recuperação Fiscal, cujo escopo contempla a busca pela melhoria da
eficiência e qualidade do gasto mediante apresentação do projeto de lei denominado ¿Marco da Eficiência Pública do Estado de Mato
Grosso¿.
Diversas ações foram implementadas visando instrumentalizar a instituição do projeto de Eficiência do Gasto Público. Dentre os produtos
entregues que possibilitaram o cumprimento do objetivo da ação, enfatizam-se:
1. Participação no grupo técnico responsável pela elaboração da proposta de emenda constitucional que instituiu o Regime de
Recuperação Fiscal e de refinanciamento da dívida externa do estado. Produto entregue: Proposta de Emenda Constitucional.
2. Participação no grupo técnico responsável pela proposta de refinanciamento da dívida externa do estado contratada junto ao Bank Of
America, que em seu escopo contempla medidas de ajustes fiscais a serem adotadas pelo Governo do Estado. Produto entregue:
Propostas de Ajuste Fiscal.
3. Adequação técnica e jurídica do anteprojeto do Marco da Eficiência Pública do Estado de Mato Grosso em conjunto com a equipe
técnica do TCE e consultores contratados (Prof. Rosângela Saldanha e Manesco Advogados Associados). Produto entregue: Anteprojeto
de lei.
4. Realização de estudos técnicos sobre eficiência alocativa e qualidade do gasto nas áreas de ensino público estadual (educação),
saúde e segurança. Produto entregue: Estudos técnicos sobre a eficiência alocativa nas áreas de educação, saúde e segurança pública de
Mato Grosso.
5. Estudos técnicos que subsidiaram a elaboração do Decreto nº. 1258/2017 que estabelece medidas de redução e de controle das
despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. Produtos entregues: Estudo dos impactos da implementação das medidas
previstas no Decreto nº. 1258/2017.
6. Implementação do modelo denominado programação orçamentária estratégica do gasto, com base nos orçamentos base de gasto e
de novas iniciativas. O referido modelo subsidia a formulação da proposta de alocação de recursos para confecção da lei orçamentária
anual de 2017. Produtos entregues: Cenários das despesas para elaboração da LDO/2018 e LOA/2018; Propostas de alocação de
recursos para confecção da lei orçamentária anual de 2018 (teto orçamentário).
7. Adoção de novas metodologias de projeção de receitas e despesas orçamentárias baseado em métodos econométricos, séries
temporais e incremental com ajustes. Salientamos que os novos métodos de previsão de receitas respaldaram a elaboração do LOA/2018
no tocante às receitas públicas estaduais. Produto entregue: Projeções de receitas para elaboração da LOA/2018.
8. Adoção de mecanismos para aumentar o controle social acerca do gasto público. Produtos entregues: Capacitação com o tema
¿orçamento público ao alcance da sociedade¿. Participaram da primeira turma membros de conselhos de classe, estudantes,
representantes de entidades e cidadãos em geral; Boletim de acompanhamento das receitas e despesas estaduais.
Com relação à alteração da meta física após os créditos, houve um erro na inserção dos valores. A meta continuou em 50%, pois a
redução do orçamento não prejudicou a consecução do objetivo da ação, pois foram priorizados estudos, discussões, além da consultoria
ter seu custo pago pelo TCE. Os outros 50% da ação serão realizados 25% em 2018 e 25% em 2019.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

40.000,00

360,00

360,00

0,00

0,90

100,00

40.000,00

360,00

360,00

0,00

0,90

100,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Dentre os acontecimentos que justificam o resultado da realização orçamentária e financeira da ação destacam-se:
1. Redefinição das prioridades governamentais no que tange à alocação dos recursos públicos. Em virtude disso, a dotação orçamentária
foi remanejada para custeio de despesas de caráter obrigatório.
2. Ampliação da rede de órgãos colaboradores para implantação do programa de Eficiência do Gasto Público. Participam ativamente do
estruturação e execução do programa órgãos do Poder Legislativo (TCE e AL), do Poder Executivo (SEGES e SEFAZ) e consultores
externos.
3. Assunção de despesas com consultorias externas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor empenhado foi utilizado para custeio de viagens realizadas ao estado de São Paulo visando discutir as adequações técnicas e
jurídicas do Marco da
Eficiência Pública do Estado de Mato Grosso com consultores jurídicos externos.

Alcance do Objetivo Específico:
Tendo em vista a instituição do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Mato Grosso, que estabeleceu o compromisso de instituir o
Marco da Eficiência Pública do Estado de Mato Grosso, atrelado às ações voltadas a melhoria da eficiência e qualidade do gasto público
entendemos que o objetivo foi cumprido integralmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3018-Implementação de Práticas de excelência em gestão no âmbito da Seplan

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

368-Planejar para Transformar
2017
Projeto
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Estruturar o ambiente organizacional necessário ao cumprimento da missão institucional da Seplan.
Critério desenvolvido
Unidade
Cristiane Picolin Sanches

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,20
Total:

3,20

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
4,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,20

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
80,00

Análise da Meta Física:
A meta física é compreendida pelo desenvolvimento de quatro critérios a saber:
1 - liderança; 2 - estratégias e planos; 3 - público alvo; e 4 - processos.
O resultado foi parcialmente satisfatório, uma vez que não conseguimos realizar algumas tarefas relacionadas ao critério 3 e 4. Os
principais produtos entregues foram: 1 - Liderança - Reuniões do nível estratégico planejadas e realizadas, conforme programadas; 2 Estratégias e Planos - Elaboração do RAG da Seplan; Revisão do programa 368 da Seplan; Elaboração do PTA da Seplan; Monitoramento
das ações prioritárias da Seplan, realizado; Acompanhamento da execução orçamentária da Seplan. 3 - Público alvo: socialização da
pesquisa de imagem e satisfação da Seplan, com a implementação de algumas melhorias em processos finalísticos e de atendimento. 4 Processos: Atualização da estrutura organizacional da Seplan; Revisão do Regimento Interno da Seplan; Revisão da documentação dos
sistemas da Seplan (planejamento, orçamento, convênios, projetos, tecnologia da informação e gestão da informação); Elaboração da
Cadeia de Valor da Seplan por sistemas ¿ orçamento, planejamento, informações, convênios e tecnologia da informação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

12.465,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.465,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento da ação foi disponibilizado para outra ação orçamentária da Seplan, conforme processo nº 2676, (Remanejamento interno da
ação 3018 para a ação 2014: Publicidade e propaganda institucional ¿ para pagamento de despesas da Seplan com publicações de atos
no Diário Oficial). Apesar disso, a ação 3018 conseguiu atingir a maior parte dos resultados esperados, meta física e produtos.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução financeira porque em razão de contingenciamento de recursos e também por redefinições das tarefas durante o
exercício de 2017 foram adotadas outras medidas mitigatórias, sendo que o valor inicialmente orçado foi disponibilizado para outra ação
orçamentária, no caso a ação padronizada da Seplan nº 2014, para pagamento com publicações da IOMAT. Na ação 3018 estavam
previstas algumas capacitações, para incremento de desempenho, relacionadas à mapeamento de processos e elaboração de relatórios
do Programa Gespública. No tocante a capacitação dos relatórios o Programa Gespública, este sofreu redefinições a nível estadual e
federal que impactaram a sua continuidade na Seplan, razão pela qual não foi realizada a capacitação. Quanto a capacitação sobre o
mapeamento de processos, foram realizados os trabalhos previstos para o exercício de 2017, por meio da capacitação disponibilizada pela
SEGES.

Alcance do Objetivo Específico:
O ambiente organizacional necessário ao cumprimento da missão institucional da Seplan foi trabalhado nesta ação, por meio de:
atualização da estrutura organizacional; atualização do regimento interno; elaboração da Cadeia de Valor da Seplan; mapeamento da
maioria dos processos finalísticos da Seplan; revisão do programa 368 da Seplan; elaboração e monitoramento do plano de trabalho
anual; realização da agenda de socialização dos resultados das ações orçamentárias da Secretaria, no dia 11/12/2017, dentre outros
produtos entregues nesta ação. Todas essas medidas proporcionam à Seplan um arcabouço institucional organizado que reduz os efeitos
da descontinuidade administrativa, fenômeno de grande incidência na Administração Pública, sendo capaz de comprometer fortemente a
entrega de resultados de uma organização.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As recomendações adotadas para um melhor desempenho da ação são: cumprir o orçado da ação para que as distorções não se reflitam
no PPD e COFD; a manutenção da equipe da NGER; a priorização por parte das equipes da Seplan na implementação de medidas de
caráter transversal como: liderança, gestão de pessoas, planejamento estratégico, acompanhamento de indicadores, dentre outros.

Ação:

3019-Implementação do programa de Excelência em Gestão Pública - Gespública
no Estado de Mato Grosso.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

368-Planejar para Transformar
2017
Projeto
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Elevar a capacidade da gestão governamental.
Órgãos e entidades adesos ao programa
Unidade
Patrícia de Souza Atagiba Proença

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
25,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

25,00

0,00

813

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
Esta ação sofreu restrições referente a mudanças de equipes de trabalho, o que impossibilitou o atingimento da meta física da ação de tal
modo que no exercício de 2018 houve o cancelamento desta ação no Programa 368 - Planejar para transformar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento da ação 3019 foi disponibilizado para outra ação orçamentária, uma vez que não houve execução física desta ação no
exercício de 2017 no órgão Seplan.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução financeira porque o valor destinado a ação 3019 foi disponibilizado para outra ação orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:
Em 2017 houve restrições de trocas de equipes e Secretarias responsáveis pelo Programa Gespública que afetaram o atingimento dos
objetivos específicos previstos na ação 3019.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

3022-Implantação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de políticas
públicas

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Projeto
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Implantar os Instrumentos de Gestão de Políticas Públicas, visando ampliar a eficácia da atuação
Objetivo Específico:
governamental.
Produto:
Instrumento de Gestão de Políticas Públicas Implantado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Carolina Angelica Karlinski

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
4,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

3,00

3,00

Análise da Meta Física:

814

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
75,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
No exercício de 2017, foram implementados e aperfeiçoados os seguintes instrumentos de gestão de políticas públicas: Relatório da Ação
Governamental do exercício de 2016 (RAG 2016), composto pelos Relatórios Sintético, Analítico e de Entregas; desenvolvimento do
módulo de relatórios no Sistema Monitora; disponibilização de painéis e relatórios para o monitoramento e a avaliação das políticas
públicas (Painéis para Análise do Plano de Trabalho Anual (PTA) e Plano Plurianual (PPA), Painéis dos Consultores, Painéis de Pesquisa
e Diagnósticos, Painéis de Análises dos Produtos das Subações, Painéis de Apoio ao Compartilhamento de Resultados da Secretaria de
Estado de Planejamento (SEPLAN), Painéis de Monitoramento, e Painéis de Planejamento).
O planejamento inicial da ação contemplava também a implantação do Sistema de Informações das Entregas de Governo (SIGOV), cuja
responsabilidade foi transferida para a Secretaria Adjunta de Informações Socioeconômicas, Geográficas e de Indicadores, da Secretaria
de Estado de Planejamento (SEPLAN), e a avaliação do Mapa Estratégico, que foi remanejada para execução no exercício de 2018.
Dessa forma, a ação foi atualizada, inserindo a produção dos relatórios e painéis gerenciais, alcançado parcialmente a meta prevista.
Para a entrega dos produtos supracitados, foram desenvolvidos também os seguintes subprodutos: manutenção do sistema informatizado
de monitoramento; integração dos sistemas informatizados de monitoramento e PTA gerencial; taxonomia das informações e projeto de
novos módulos no Monitora; e construção dos universos do Plano Plurianual (PPA), do Relatório da Ação Governamental (RAG) e do
Monitora no Data Warehouse corporativo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

153.571,75

3.063,75

0,00

6,13

1,99

50.000,00

153.571,75

3.063,75

0,00

6,13

1,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento orçamentário da ação contemplava recursos para manutenção do sistema Monitora e sua integração com o FIPLAN,
impressão do Relatório da Ação Governamental do exercício de 2016 (RAG 2016) e realização de oficinas de avaliação do Mapa
Estratégico. Ocorre que as demandas relacionadas ao Monitora e ao Relatório da Ação Governamental do exercício de 2016 (RAG 2016)
foram realizadas com recursos humanos e materiais próprios da Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), enquanto as oficinas
de avaliação tiveram sua execução postergada para 2018.
Dessa forma, os recursos foram disponibilizados para atender despesas com a aquisição de licenças de ferramenta informatizada para
elaboração de painéis gerenciais e impressão de material gráfico.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária compreendeu a impressão do material da Mensagem do Governador para abertura da Sessão Legislativa de
2017. Os recursos relacionados à aquisição de licenças de ferramenta informatizada para elaboração de painéis gerenciais acabaram não
sendo utilizados, uma vez que o processo de aquisição encontra-se pendente de autorização do Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social (CONDES) para prosseguimento.

Alcance do Objetivo Específico:
Os instrumentos de gestão implementados permitem acompanhar a atuação governamental, identificar restrições e necessidade de
medidas corretivas, constituindo-se em ferramentas que auxiliam na ampliação a eficácia das ações governamentais, portanto colaboram
também para o objetivo do programa melhorando as ações finalísticas de atendimento ao cidadão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3023-Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução
de políticas públicas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

368-Planejar para Transformar
2017
Projeto
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Reestruturar o processo de formulação de políticas públicas, visando garantir o alinhamento entre os objetivos
Objetivo Específico:
estratégicos de governo e os programas e ações do PPA.
Produto:
Processo reestruturado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Carolina Angelica Karlinski
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Em 2017, foi realizada a reestruturação do planejamento de curto prazo, com a implementação da 1ª versão do Plano de Trabalho Anual
Gerencial (PTA Gerencial), que possibilita a atualização dos elementos gerenciais do plano de trabalho no decorrer de sua execução,
atendo a meta física prevista.
O escopo da ação foi atualizado, ensejando na entrega dos seguintes subprodutos: disponibilização do Guia Prático do PTA Gerencial;
realização de oficina de capacitação da equipe central de planejamento, nos dias 01 e 02/06/2017, com a participação de 15 servidores;
análise das necessidades de ajustes no PTA Gerencial visando melhor integração com o Monitora e a metodologia de projetos;
aperfeiçoamento da metodologia de Atualização do Plano de Trabalho Anual (PTA Gerencial - Versão 2.0).
A ação contemplou também iniciativa voltada para melhoria da metodologia de elaboração do plano de médio prazo, por meio do
levantamento de diversos modelos adotados pelos demais Estados da federação, seguida de análise e descrição de seus aspectos
relevantes, a fim de subsidiar discussão e definição da concepção metodológica para o Plano Plurianual (PPA 2020-2023), a ser realizada
em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento orçamentário da ação contemplava recursos para a realização de visitas técnicas para a realização de estudos de
planejamento, todavia, a subação correspondente foi cancelada, tendo sido os recursos disponibilizados para o pagamento de despesas
com a publicação oficial (IOMAT) da Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN).

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi desenvolvida sem a utilização de recursos orçamentários.

Alcance do Objetivo Específico:
A implementação do PTA Gerencial, realizada em 2017, permite manter atualizado o planejamento de curto prazo, possibilitando o
gerenciamento das ações e suas entregas. Do mesmo modo, o aperfeiçoamento das metodologias de planejamento, proposto na presente
ação, propicia garantir o alinhamento entre seus instrumentos, garantindo transparência das informações sobre a execução das ações de
governo, colaborando assim para o alcance do resultado do programa no que se refere à melhoria na prestação dos serviços ao cidadão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3390-Implementação de projetos de inovação em práticas públicas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

368-Planejar para Transformar
2017
Projeto
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Buscar soluções inovadoras que promovam melhorias nas práticas públicas.
Projeto Implementado
Unidade
Divino Silva Miranda
816
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A responsabilidade pela ação foi retirada do setor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A responsabilidade pela ação foi retirada do setor.

Capacidade de Execução - COFD:
A responsabilidade pela ação foi retirada do setor.

Alcance do Objetivo Específico:
A responsabilidade pela ação foi retirada do setor.

Outros aspectos relevantes:
A responsabilidade pela ação foi retirada do setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4473-Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

368-Planejar para Transformar
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Otimizar a aplicação e a captação de recursos públicos, via transferências voluntárias, no âmbito do Estado.
Sistema gerenciado
Percentual
Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

93,00
Total:

817

93,00

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

93,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

93,00

93,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi totalmente alcançada em virtude da alteração da meta física prevista inicial e a atualizada na Subação 4 (Gestão da
Execução dos Convênios, Parcerias e Instrumentos Congêneres de Descentralização de Recursos), mais especificamente pela inclusão
da Tarefa 4 (Capacitar usuários de Convênios de Descentralização, cuja meta prevista de 300 pessoas e meta atingida de 372 pessoas) e
da Tarefa 5 (Realizar Visitas Técnicas, com meta prevista de 20 unidades e meta atingida de 25 unidades). Também afetou a meta da
ação o não atingimento da meta total da Subação 8 (Gerenciamento do Cadastro e Habilitação dos Órgãos e Entidades no SIGCON), uma
vez que a Tarefa 3 (aquisição de armários para armazenamento de documentos e notebooks, cuja previsão inicial era de 1 unidade, a
meta ajustada foi de 6 unidades, foi iniciado o processo de elaboração de TR, mas por determinação da Secretaria Adjunta Sistêmica o
processo foi unificado sendo levantada a necessidade na secretaria para uma aquisição única. Nesta ação conseguimos a "doação" de um
armário que não estava sendo utilizado por outra equipe, sendo indicada essa situação na meta. A Subação 5 deixa de ser incluída na
análise uma vez que foi cancelada da Ação 4473 para ser prevista em outra ação de responsabilidade de outra estrutura, que a incluirá em
sua análise. Importante frisar que a Subação 5 é de grande relevância para o impacto da Ação 4473 e vem sendo executada pela estrutura
que a assumiu.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

8.640,00

8.640,00

0,00

28,80

100,00

30.000,00

8.640,00

8.640,00

0,00

28,80

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação orçamentária inicial era de R$ 30.000,00, valor este que foi atualizado posteriormente para R$ 8.640,00, sendo cancelada parte
de sua dotação para suplementação da ação 2014, para pagamento da IOMAT, despesas de publicações em Diário Oficial. No caso, o
valor inicialmente previsto estava adequado, incluindo a aquisição dos armários e notebooks necessários, bem como seria aplicado nas
capacitações e nos fóruns, melhorando a qualidade dos mesmos.

Capacidade de Execução - COFD:
Observa-se grande capacidade de execução e de adaptação durante o exercício após a atualização da dotação orçamentária, sendo que
muitas subações e tarefas eram não orçamentárias, uma tarefa não foi executada diretamente pela equipe (aquisição de armários e
notebooks - que será executada pela Sec. Adj. Sistêmica para toda a Seplan) e alguns procedimentos previstos pela equipe para dar mais
motivação, bem estar e estrutura durante as capacitações e fóruns foram sacrificados, mas sem afetar a finalidade, objetivo central dos
mesmos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi atingido em quase sua totalidade, sendo possível cumprir a competência prevista para a Seplan no
sentido de coordenar o Sistema de Gerenciamento de Convênios, dentro do previsto para esta etapa, o exercício de 2017, fase inicial de
uma programação de médio prazo de melhoria contínua. E enquanto as atividades objeto centrais do planejamento do exercício de 2017
eram executadas, o que é acusado nesse momento, em um pano de fundo outras ações preparatórias para o exercício de 2018 iam sendo
desenhadas para dar continuidade ao processo de amadurecimento e evolução da gestão do Sistema de Convênios do Estado de Mato
Grosso, como por exemplo, a elaboração do projeto do novo SIGCON, reuniões de alinhamento para elaboração de novas normativas que
impactarão profundamente no exercício de suas competências. Disseminando profundamente a legislação de convênios e treinando para
a utilização da ferramenta SIGCON, prestando suporte técnico e orientações, revendo os fluxos e processos, atualizando normativas
pendentes, foi promovido um nivelamento entre os atores envolvidos direta e indiretamente no Sistema de Gestão de Convênios para que
seja possível introduzir novos projetos.

Outros aspectos relevantes:
As restrições que mais afetaram a execução de fato foi a anulação da dotação orçamentária, mas também com a assunção de tarefas por
outras unidades da Seplan, como a aquisição dos armários e notebooks. Da mesma forma, uma das subações de maior relevância,
urgência e impacto, qual seja a execução do novo SIGCON, foi cancelada na ação 4473 e assumida por outra equipe, mas que já iniciou
sua execução em observância ao projeto do sistema desenhado pela equipe.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A recomendação principal da equipe com relação ao atingimento pleno do objetivo da ação 4473 é a conclusão da implantação do novo
SIGCON, em total observância ao projeto da equipe da SCON, bem como o engajamento nos novos projetos estruturantes de revisão de
legislação previstos para 2018.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
370-Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
Gestão de Políticas Públicas
Precariedade nos serviços prestados à sociedade
Criar condições para atingir a excelência na prestação de serviços à sociedade mato-grossense
Sociedade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ondanir Bortolini

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

65,00

80,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Índice de satisfação do atendimento à sociedade
Fonte: AL

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2269-Realização de autoavaliação da gestão dos serviços prestados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

370-Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Proporcionar oportunidade de auto conhecimento e canalizar esforços, que resultam em ganhos expressivos
Objetivo Específico:
de prática de gestão.
Produto:
Autoavaliação realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3279-Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à
sociedade

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

370-Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Gerar diagnóstico sobre a qualidade dos serviços prestados pela ALMT, promovendo o controle social e
gerando informações para melhoria da gestão.
Produto:
Pesquisa realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3280-Elaboração dos manuais administrativos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

370-Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Padronizar os procedimentos que devem ser observados nas unidades gerenciais, como instrumentos de
Objetivo Específico:
racionalização de métodos e de aperfeiçoamento do sistema de comunicação
Produto:
Manual elaborado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA

821
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Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

10,00

Meta Física Ação Realizada

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3281-Atualização da carta dos serviços aos cidadãos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

370-Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Informar aos cidadãos, quais os serviços prestados pela ALMT, como acessar e obter esses serviços, e quais
Objetivo Específico:
são os compromissos de atendimentos estabelecidos.
Produto:
Carta atualizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
6,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

5,00

0,00

822

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

823
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
372-Gestão Legislativa
Gestão de Políticas Públicas
Deficiência nas proposições legislativas
Sistematizar e priorizar as ações estratégicas da ALMT, de forma que garantam a melhoria na qualidade das
proposições legislativas e no fortalecimento da cidadania.
Sociedade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ondanir Bortolini

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

70,00

76,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Índice de satistação dos canais de acesso
Fonte: AL

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

12.080.000,00

123.391,98

123.391,98

0,00

1,02

131

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.780.000,00

123.391,98

123.391,98

0,00

0,97

100,00

Total

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

824

100,00
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2277-Viabilização das proposições legislativas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

372-Gestão Legislativa
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Propiciar recursos materiais, informacionais e tecnológicos de forma eficiente e eficaz, para que os deputados,
Objetivo Específico:
comissões e as unidades gerenciais da área legislativa assegurem a excelência no processo legislativo.
Produto:
Proposicão analisada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

125,00

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro da expectativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos

Ação:

2278-Fomento do envolvimento de estudantes na politica mato-grossense

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

372-Gestão Legislativa
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
825
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Possibilitar aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior o exercício da cidadania, representação
politica, da vivencia do processo legislativo e da licença, por meio de sua diplomação, posse, investidura e
atuação em mandato legislativo de um ano.
Produto:
Estudante envolvido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3.548,00
Total:

3.548,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.000,00

Meta Física Ação Realizada

500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3.548,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

354,80

709,60

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização total da dotação prevista.
Foram cerca de 3200 alunos no Programa Por Dentro do Parlamento, e 348 alunos atendidos pelo Projeto Parlamento Mirim.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ação realizada através de custos presentes nas dotações administrativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Ação realizada com as dotações administrativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi realizados as ações planejadas de envolvimento dos estudantes nas atividades legislativas, através do Parlamento Mirim e Por Dentro
do Parlamento.

Outros aspectos relevantes:
Ação realizada dentro das expectativas

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Melhor análise dos custos necessários

Ação:

2280-Realização de audiências públicas.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

372-Gestão Legislativa
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Abrir canais de comunicação entre os deputados e a sociedade mato-grossense, que garantam a melhoria das
Objetivo Específico:
proposições legislativas, ampliando a participação da sociedade nas audiências publicas.
Produto:
Audiência realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro da expectativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos

Ação:

3284-Implementação do projeto "Por dentro do Parlamento"

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

372-Gestão Legislativa
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Desenvolver práticas de incentivo ao exercício da cidadania, promovendo a aproximação e interação da
Objetivo Específico:
comunidade e da ALMT.
Produto:
Projeto Implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

827

50,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização da dotação prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120.000,00

35.537,92

35.537,92

0,00

29,61

100,00

120.000,00

35.537,92

35.537,92

0,00

29,61

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização total da dotação prevista.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização total da dotação prevista.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização total da dotação prevista.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização total da dotação prevista.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Será necessário melhor estimativa de custos para a dotação de 2018.

Ação:

3285-Estruturação da memória do legislativo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

372-Gestão Legislativa
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estruturar a guarda e conservação das memórias do legislativo.
Memória estruturada
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

39,00
Total:

39,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
50,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

39,00

39,00

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização total da dotação prevista.
828

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
78,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

700.000,00

36.155,00

36.155,00

0,00

5,16

131

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

36.155,00

36.155,00

0,00

2,58

100,00

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ação realizada dentro das expectativas, com concentração dos custos nas dotações administrativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Ação realizada dentro das expectativas, com concentração dos custos nas dotações administrativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Ação realizada dentro das expectativas, com a guarda e conservação das memórias do legislativo.

Outros aspectos relevantes:
Ação realizada dentro das expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Ação realizada dentro das expectativas.

Ação:

3286-Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

372-Gestão Legislativa
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Proporcionar o acompanhamento dos trabalhos da ALMT pelos cidadãos através de programação ao vivo e
Objetivo Específico:
editada, com alcance em todas as regiões do Estado do Mato Grosso.
Produto:
Área de atuação ampliada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

45,00
Total:

45,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

45,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

45,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

100,00

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização total da dotação prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

829

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
100

Total

6.700.000,00

51.699,06

51.699,06

0,00

0,77

100,00

6.700.000,00

51.699,06

51.699,06

0,00

0,77

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ação realizada dentro das expectativas, com concentração dos custos nas dotações administrativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Ação realizada dentro das expectativas, com concentração dos custos nas dotações administrativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Ação realizada dentro das expectativas, com concentração dos custos nas dotações administrativas.

Outros aspectos relevantes:
Ação realizada dentro das expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Ação realizada dentro das expectativas.

Ação:

3287-Modernização do portal eletrônico.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

372-Gestão Legislativa
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Dinamizar e manter de forma interativa o portal eletrônico da ALMT.
Portal eletrônico modernizado
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

45,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

66,67

Análise da Meta Física:
Realização de modernização do site da ALMT, porém sem implantar todas as inovações planejadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização da dotação orçamentária inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização da dotação orçamentária inicial.
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Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização da dotação orçamentária inicial.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro das expectativas, sem utilização da dotação orçamentária inicial.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos.

Ação:

3288-Ampliação do "Alô Assembleia"

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

372-Gestão Legislativa
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ampliar as atividades da Radio Assembleia.
Atividade ampliada
Percentual

Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

40,00

40,00

Análise da Meta Física:
Atividade realizada com sucesso, porém sem a realização dos investimentos previstos no início do período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em 2017, não foi realizado ampliações para ampliação da Rádio Assembleia, não utilizando o orçamento previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
Em 2017, não foi realizado ampliações para ampliação da Rádio Assembleia, não utilizando o orçamento previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
Em 2017, não foi realizado ampliações para ampliação da Rádio Assembleia, não utilizando o orçamento previsto.

Outros aspectos relevantes:
A equipe envolvida na ação avalia serem necessários vários investimentos na estrutura, renovação de equipamentos e compra de
softwares, porém não foi possível realizar em 2017.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
831
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Será feito nova avaliação da estrutura necessária ao bom funcionamento da Rádio Assembleia, e os investimentos que serão possíveis
nos próximos exercícios.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
Gestão de Políticas Públicas
Gestão administrativa e processos institucionais ineficientes.
Modernizar a gestão administrativa, o controle interno e a execução dos processos de planejamento de
desenvolvimento institucional.
Servidores do Legislativo
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ondanir Bortolini

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

60,50

68,00

Anual

Percentual

59,00

71,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Taxa de conformidade da controladoria interna
Fonte: AL
Índice de implementação das ações
Fonte: AL

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

37.330.000,09

298.752,00

298.752,00

0,00

0,80

131

2.468.875,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.798.875,30

298.752,00

298.752,00

0,00

0,75

100,00

Total

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

833

100,00
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3289-Ampliação dos serviços da ouvidoria

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Disponibilizar novos serviços de atendimento, receber e encaminhar sugestões, reclamações e denuncias dos
Objetivo Específico:
cidadãos.
Produto:
Serviço ampliado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

48,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3290-Implementação dos planos táticos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Implementar o plano tático das unidades gerenciais, visando o desenvolvimento institucional.
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Produto:
Plano implementado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

45,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

310.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3291-Ampliação do espaço fisíco

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Adequar a estrutura física da ALMT, às novas demandas geradas do processo de modernização institucional.
Unidade física ampliada
Unidade
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:
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0,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,00

Meta Física Ação Realizada

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

15.200.000,00

148.752,00

148.752,00

0,00

0,98

131

1.268.875,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.468.875,21

148.752,00

148.752,00

0,00

0,90

100,00

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3292-Viabilização de parcerias institucionais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender a necessidade de ampliação e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos a população.
Parceria realizada
Unidade
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
5,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

5,00

0,00

Análise da Meta Física:

836

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.800.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1,70

100,00

8.800.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

1,70

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3294-Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Tornar eficiente a estrutura organizacional e os processos administrativos.
Estrutura organizacional revisada
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

6.540.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3295-Fortalecimento do controle interno

Programa de Governo:

373-Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Projeto
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Fortalecer o controle interno através da regulamentação de normas e procedimentos no âmbito da AL.
Norma regulamentada
Unidade
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.480.000,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.480.000,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

838

Estado de Mato Grosso
Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

839
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
376-Efetividade da Legislação Penal
Finalístico
A deficiente mensuração dos resultados atuais do Ministério Público, que tem causa na falta de informações
criminais que permitam a instituição, conhecer e avaliar a eficiência, eficacia e efetividade de seus serviços, e
estabelecer um planejamento estratégico adequado.
Atuar na prevenção e na repressão da criminalidade
Sociedade Mato-grossense
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Mauro Viveiros

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Unidade

3,00

10,00

Anual

Unidade

0,00

2,00

Anual

Unidade

2,00

9,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Número de promotorias de controle externo instaladas
Fonte: PGJ/MPMT
Número de unidades do Gaeco instaladas
Fonte: PGJ/MPMT
Número de unidades instaladas
Fonte: PGJ/MPMT

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

150.000,00

65.300,00

0,00

43,53

43,53

150.000,00

150.000,00

65.300,00

0,00

43,53

43,53

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3338-Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

376-Efetividade da Legislação Penal
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Instituir Promotorias de Controle externo em todas as comarcas de entrância final.
Promotoria de Justiça instalada
Unidade
Mauro Viveiros

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

3,00

Meta Física Ação Realizada

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3341-Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

376-Efetividade da Legislação Penal
2017
Projeto
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Criar unidades do CAPEX em todas as comarcas de entrância final.
Unidade instalada
841
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Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Mauro Viveiros

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

100.000,00

65.300,00

0,00

65,30

65,30

100.000,00

100.000,00

65.300,00

0,00

65,30

65,30

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

842
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Gestão de Políticas Públicas
Ineficência na prestação dos serviços fundiários pelo Estado
Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão
Estado
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cândido Teles de Araújo

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

16,00

20,00

2,64

31/12/2017

Anual

Percentual

13,00

28,00

0,58

31/12/2017

Anual

Percentual

9,00

21,00

11,06

31/12/2017

Taxa de resolutividade dos processos de carta de anuência
Fonte: INTERMAT
Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo
INTERMAT
Fonte: INTERMAT
Taxa de resolutividade dos processos de legitimação de posse
pelo INTERMAT
Fonte: INTERMAT

Análise de Indicadores do Programa:
O programa 381 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários, tendo como justificativa:
¿O INTERMAT, durante sua história, foram
incorporadas diversas atribuições de outras instituições (DTC, COHAB, CODEMAT, etc.), sem que houvesse a compatibilidade em relação
a estrutura física, organizacional, financeira e humana. Desse modo, a demanda apresentada é maior do que a capacidade do órgão para
atendê-la, gerando acumulo de processos, lentidão na prestação dos serviços, insegurança jurídica, conflito fundiário, entre outros. Sendo
necessário, portanto, investir em ações de reestruturação e modernização do órgão capazes de oferecer serviços eficientes à população¿.
As ações deste programa não foram efetivas em 2017, em virtude da falta orçamentária e financeira. Ressalta-se que os números
considerados no indicador, taxa de resolutividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT não foram considerados os
processos de legitimação de posse pertencentes aos assentamentos que é 15.347 (quinze mil trezentos e quarenta e sete) famílias
assentadas e não 3815 (três mil oitocentos e quinze) conforme passivo descrito na Ficha de Meta dos Dados do Indicador descrito no
PPA2015/2019. Foram criados programa 3 (três) indicadores neste programa sendo: 1. Taxa de resolutividade dos processos de
legitimação de posse pelo INTERMAT, foi o percentual de 11,06% no ano de 2017, sendo emitido 422 títulos definitivos de legitimação de
posse. 2. Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT, foi o percentual de 0,58% no ano de 2017, sendo emitidas
222 títulos definitivos de processos de ocupação de regularização pelo órgão. 3. Taxa de resolutividade dos processos de carta de
anuência foi o percentual de 2,64% no ano de 2017, isso justifica se devido ao provimento nº. 24/2016 ¿ CGJ/MT, que trata da Revogação
da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de
(27/09/2016), sendo emitida 156 Carta de anuência no ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.400,00

13.400,00

30,00

2.370,00

1,25

0,27

208

1.048.595,06

1.048.595,06

0,00

1.048.595,06

0,00

0,00

1.050.995,06

1.061.995,06

30,00

1.050.965,06

0,00

0,27

Total

Execução:
As ações deste programa não foram priorizadas, tendo em vista, a falta de financeiro, orçamentário e pessoal. Foram contingenciados
mais de 98,96% do orçamento. Dando prioridades nas ações de manutenções do órgão.

Resultados:
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O resultado foi altamente deficiente, não foi priorizada as ações deste programa, devido falta
de infraestrutura geral tais como: financeiro, orçamentário e pessoal .

Principais restrições e providências adotadas:
Administrativas : Falta de Mão de obra, realizado o processo solicitando autorização para o concurso, sendo o mesmo indeferido.

Outros aspectos relevantes:
Os servidores concentraram seus esforços, nas tarefas que não demandava
insumos orçamentário e financeiro em 2017.

Outros produtos entregues:
Organizações dos acervos do órgão, sem a entrega da digitalização.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Que seja autorizado o concurso público, para aumentar a mão de obra qualificada do órgão
INTERMAT; Que seja priorizada as ações deste programa para atender o objetivo especifico que é :
¿Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão do Estado¿.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2191-Atendimento de demandas judiciais fundiárias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Subsidiar o Poder Judiciário com informações fundiárias para as decisões judiciais
Parecer técnico fundiário elaborado
Unidade
Wander Paulo da Silva Hohlenwerger

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Está Meta depende da demanda do judiciário, apesar do órgão não possuir orçamento e nem financeiro não foi demandado pelo judiciário
esta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.200,00

1.200,00

30,00

1.170,00

2,50

100,00

1.200,00

1.200,00

30,00

1.170,00

2,50

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta depende da demanda do judiciário, apesar do órgão não possuir orçamento e nem financeiro não foi demandado pelo judiciário esta
ação. Devendo ser alterada a meta para percentual, para não haver erro de planejamento. O valor descrito na meta foi estimativo baseado
em anos anteriores.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta ação depende da demanda do judiciário, apesar do órgão não possuir orçamento e nem financeiro não foi demandado pelo judiciário
esta ação. Devendo ser alterada a meta para percentual, para não haver erro de orçamento. O valor descrito na meta foi estimativo
baseado em anos anteriores. As despesas desta ação foram contingenciados.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta depende da demanda do judiciário, apesar do órgão não possuir orçamento e nem financeiro não foi demandado pelo judiciário esta
ação, portanto o objetivo especifico foi atendido.

Outros aspectos relevantes:
Meta em desacordo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerindo alteração da meta para percentual
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Ação:

3182-Digitalização do acervo documental e fundiário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
2017
Projeto
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Preservar o acervo documental e fundiário do INTERMAT
Acervo digitalizado
Percentual
Vera Lúcia Marques Figueiredo Filha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta não foi alcançada tendo em vista que o capital previsto no PPA 2016/2019, não foi integralizado. Assim a Subação nº 4 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÕES não foi realizada, prejudicando as outras Subações:
A Subação nº 1 - ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS E TÍTULOS DE IMOVEIS RURAIS; a Subação nº 2 - ORGANIZAÇÃO DE TÍTULOS DE
IMÓVEIS URBANOS e a Subação nº 3 - ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DE TÍTULOS DE ASSENTAMENTOS, que apesar da falta de
recursos foram parcialmente realizadas em torno de 55% dessas subações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

208

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

250.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Justificando o índice do PPD altamente deficiente. O órgão fez o planejamento da ação e metas. Porém o valor liberado para a ação não
foi disponibilizado por ser considerado como investimento
a aquisição de máquinas para digitalização.

Capacidade de Execução - COFD:
Justificando o índice do COFD altamente deficiente. O órgão fez o planejamento da ação e metas. Porém o valor liberado para a ação não
foi disponibilizado por ser considerado como investimento
a aquisição de máquinas para digitalização.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação não foi priorizada, porque o capital foi contingenciado. A meta física foi 0% pois não ocorreu digitalização alguma. Todavia os
trabalhos de organização dos livros e títulos de imóveis rurais, organização de títulos de imóveis urbanos, organização de livros de títulos
de assentamentos, foram parcialmente realizadas em torno de 55%. Assim consideramos que o objetivo específico - Preservar o acervo
documental e fundiário do INTERMAT, está sendo perseguido.

Outros aspectos relevantes:
Falta infraestrutura geral tais como: pessoal qualificado, equipamentos e materiais de expediente adequado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
que seja considerado
Que seja considerada a digitalização do acervo do instituto de terras primordial, pois é extremamente necessária para melhor viabilizar a
prestação de serviço do Estado em relação a atividade fim do órgão.
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Ação:

3186-Consolidação da Base Cadastral Fundiária

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
2017
Projeto
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a governança do acervo fundiário de competência do Estado
Base consolidada
Percentual
Marcelo Dos Santos Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

25,00

25,00

Análise da Meta Física:
ESTÁ AÇÃO NÃO FOI PRIORIZADA, TENDO EM VISTA A FALTA DE INFRA ESTRUTURA GERAL TAIS COMO: PESSOAL
QUALIFICADO (CONCURSO PÚBLICO), ORÇAMENTO E FINANCEIRO.
OS 25 (VINTE E CINCO) PERCENTUAIS EM RELAÇÃO A META ALCANÇADA SE DEVE AO ESFORÇO INTERNO DOS SERVIDORES
DA AUTARQUIA, MESMO SEM O APORTE FINANCEIRO NECESSÁRIO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.200,00

12.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

208

658.595,06

658.595,06

0,00

658.595,06

0,00

0,00

659.795,06

670.795,06

0,00

659.795,06

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
OS VALORES PREVISTOS INICIALMENTE PARA ESTÁ AÇÃO NÃO FOI PRIORIZADA.

Capacidade de Execução - COFD:
OS VALORES PREVISTO INICIALMENTE PARA ESTÁ AÇÃO NÃO FOI PRIORIZADA. FOI CONTINGENCIADO TODO O VALOR
DISPONÍVEL NA DOTAÇÃO INICIAL.

Alcance do Objetivo Específico:
TENDO EM VISTA A FALTA DE INFRA ESTRUTURA GERAL TAIS COMO: PESSOAL QUALIFICADO (CONCURSO PÚBLICO),
ORÇAMENTO E FINANCEIRO.
OS 25 (VINTE E CINCO) PERCENTUAIS EM RELAÇÃO A META ALCANÇADA SE DEVE AO ESFORÇO INTERNO DOS SERVIDORES
DA AUTARQUIA, MESMO SEM O APORTE FINANCEIRO NECESSÁRIO.

Outros aspectos relevantes:
O DESEMPENHO DA AÇÃO SOMENTE PODERIA SER ALCANÇADO SE OS VALORES QUE FORAM INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO,
FOSSEM REALMENTE EMPENHADOS NA EXECUÇÃO DA AÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL
FUNDIÁRIA.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
PARA QUE OS OBJETIVOS FOSSEM ALÇADOS SERIA NECESSÁRIO A AUTORIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SANAR AS
DEFICIÊNCIAS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA (ATUALMENTE SOMENTE METADE DOS CARGOS CRIADOS PELA LEI DE
CARREIRA ESTÃO OCUPADOS).
SERIA NECESSÁRIO UMA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA DO ÓRGÃO.
PRIORIZAR A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA GERAL DO ÓRGÃO.

Ação:

3758-Reestruturação física e organizacional do INTERMAT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
2017
Projeto
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promover a reestruturação física e organizacional do INTERMAT
Reestruturação realizada
Percentual
Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Esta ação não foi priorizada, por falta de orçamento e financeiro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

208

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

140.000,00

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação não foi priorizada, por falta de capacidade financeira.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta ação não foi priorizada, por falta de capacidade orçamentária e financeira.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação não foi priorizada, por falta de capacidade orçamentária e financeira

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Que no ano de 2018 em diante, seja priorizado as ações do órgão tanto orçamentáriamente quanto financeiramente.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
394-Gestão Corporativa da SEMA
Gestão de Políticas Públicas
Prestação de serviços deficiente
Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade
matogrossense.
População do Estado de Mato Grosso
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Ana Luiza Avila Peterlini de Souza

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

25,00

100,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Índice de Descentralização da Gestão Ambiental Estadual
29,08

25/01/2018

Fonte: SEMA/SURAC

Análise de Indicadores do Programa:
A meta foi superada em 2,84%, o valor baixo atingido pela execução do trabalho é reflexo da metodologia aplicada no cálculo do
indicador, pois o indicador apresenta o somatório de todos os municípios habilitados desde o início dos trabalhos de descentralização
(2009). Considerando todas as habilitações efetuadas até o fim de 2017, temos o total de 41 municípios descentralizados para a gestão
ambiental, o que equivale a 29,08% dos 141 municípios de Mato Grosso. Dos 41, somente no exercício de 2017 foram habilitados 4
municípios e analisados 06 pedidos de habilitação para a gestão ambiental municipal (descentralização). Os 02 municípios não habilitados
não apresentaram toda a documentação exigida (Resolução CONSEMA 85/2014). Atualmente aguardamos o cumprimento das
pendências de 66 municípios que se encontram em processo de habilitação. O setor realizou mobilização para que mais municípios
fossem habilitados, contudo os municípios nem sempre apresentam os pré-requisitos mínimos para a habilitação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

1.005.207,34

985.207,34

907.299,58

0,00

90,26

92,09

161

12.760.695,96

2.952.160,00

1.189.466,00

0,00

9,32

40,29

240

4.862.474,16

1.600.243,22

947.532,77

0,00

19,49

59,21

245

0,00

8.201.859,30

1.200.456,00

0,00

0,00

14,64

18.628.377,46

13.739.469,86

4.244.754,35

0,00

22,79

30,89

Total

Execução:
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Em termos práticos a SEMA tem uma boa capacidade de planejamento (PPD). No entanto, devido a realidade vivenciada, atualmente, pelo
Estado e a baixa arrecadação prevista para 2017, foi disponibilizado um teto orçamentário abaixo da necessidade básica do Órgão, tendo
como consequência muitos contratos de manutenção e a folha de pessoal descobertos, sendo preciso recorrer a suplementações ao longo
do exercício. Na execução (COFD), os contingenciamentos sazonais no Orçamento tiveram forte influência no planejamento inicial. As
anulações em decorrência da frustração de receita somada à dependência de processos licitatórios, tem causado impacto negativo na
fonte 161, pois muitas de suas demandas dependem de outras setoriais como construção de secretarias municipais, reforma e ampliação
das diretorias regionais, levando assim a anulação de parte dos recursos, bem como:
- Remanejamento para o Programa 393 para atender demandas do Projeto MT Sustentável, convênio não reembolsável com o BNDES
para aquisições de fiscalização ambiental como notebooks, barcos, motores de popa, carreta de reboque e lanchas, GPS e estações de
trabalho;
- Anulação de R$ 2.915.185,00 na ação 3119 (Implantação do processo digital de gestão corporativa ambiental) cuja destinação ao
desenvolvimento do Sistema de Licenciamento Ambiental Digital teve parte do recurso que não pôde ser realizada no exercício.
As anulações significativas na fonte 240 tiveram destaque para:
- Cobrir a folha de pagamento de pessoal que ficou descoberta quando da disponibilização do teto orçamentário em 2017;
- Atender aos contratos de manutenção (limpeza, jardinagem, segurança armada) que sofreram reajuste salarial dos colaboradores
terceirizados; manutenção predial, rede lógica e serviços de publicação, pois o recurso previsto em 2017 para esse fim foi insuficiente;
- Atender demandas da ação 2121 (Prevenção e combate a incêndios florestais).
Vale mencionar o valor de R$ 8.618.950,00 que foi suplementado na fonte 245 por se tratar de um recurso destinado a atender o Primeiro
Termo Aditivo aos Termos de Compromissos entre a SEMA e a COPEL Geração e Transmissão S.A, assinado em 08/2017 em
cumprimento por parte da Compromissária de programa complementar ao Projeto Básico Ambiental - PBA do empreendimento UHE
Colíder, relativo ao Programa de Suporte Operacional à SEMA/MT, por meio de repasse de recursos financeiros para fins de aquisição de
bens e/ou de serviços e/ou execução de obras necessárias às atividades de gestão, fiscalização, licenciamento e conservação ambiental.
Posteriormente, foram remanejados R$ 417.090,70 para a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres; Batalhão da Polícia
Militar de Proteção Ambiental e DEMA, conforme o primeiro termo aditivo aos Termos de Compromisso entre SEMA e COPEL.

Resultados:
Em 2017 a SEMA teve à sua disposição um orçamento bem enxuto e sempre é um desafio atender as demandas do Estado sem perder a
qualidade nos serviços prestados. A escassez de recursos financeiros tem despertado na SEMA a necessidade de se fazer mais com
menos, focando na gestão para resultados, pois a sociedade não pode ficar prejudicada, até porque a mesma também tem sofrido com a
crise financeira que ainda perdura pelo país. Os avanços têm sido significativos do ponto de vista interno e externo e é importante elencar
algumas realizações que impactaram positivamente nos resultados da Secretaria:
- Elaboração on-line dos TRs (Termo de Referência para aquisições), dando celeridade, segurança e transparência nas aquisições.
- Elaboração do projeto de implantação da Central de Atendimento Integrado, visando melhorar o nível de satisfação do cidadão-usuário
prestando serviços de qualidade no atendimento interno e externo da SEMA.
- Reforma do setor de atendimento ao cidadão em Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças.
- Capacitações por meio de parcerias com instrutores externos, IFMT, Escola de Governo e servidores internos.
- Melhoria dos programas relativos à qualidade de vida dos servidores da SEMA como: Homenagem aos Aposentados, Semana de
Qualidade de Vida, Semana do Servidor Público, visita da equipe da Qualidade de Vida em todas as regionais do Estado, oferecimento
semanal de massoterapia, implantação de exercícios laborais 02 vezes na semana.
- Aquisição de mais 50 itens de EPIs entre perneira, coturno, capa de chuva, protetor solar, colete salva vidas, uniformes com proteção
UVA/UVB, mousepad, luvas etc., para os servidores.
- Controle do gasto e acompanhamento diário da receita e da despesa, com:
- Aumento da receita por meio de força-tarefa na Coordenadoria de Arrecadação e Superintendência de Processos Administrativos com
julgamento de processos de infrações e multas aumentando a receita em 141%;
- Redução de despesas importantes em:
- 23% com copos descartáveis de café;
- 32,10% com aquisição de café;
- 3,37% com energia;
- 9,30% com impressão de cópias.
- Formação de equipe com dedicação exclusiva para implantar o Escritório de Processos dentro do Núcleo de Gestão para Resultados
(NGER).
- Mapeamento dos processos de licenciamento ambiental e recursos hídricos e do Gabinete da SEMA.
- Investimentos na área de TI como:
- Implantação da Política de Segurança da Informação;
- Novo serviço de link de dados da sede com as regionais e parques, aumentando a velocidade e disponibilidade;
- Implantação de infraestrutura para suportar o sistema SIMCAR;
- Implantação do Portal SIGA (Sistema Integrado de Gestão Ambiental) que será um local único onde usuário terá acesso às várias
ferramentas da SEMA;
- Implantação do Cadastro Único de Pessoas onde vários sistemas utilizam uma única fonte de dados;
- Integração de informações do CAR, DLA, APF Rural e processos do e-SAC com o aplicativo MT cidadão;
- Implantação da Declaração de Limpeza Ambiental (DLA);
- Implantação do Sistema de Recuperação Ambiental.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : - Ação 2078: Descentralização da gestão ambiental das atividades impacto local com apenas 38,89% da meta prevista,
com os seguintes problemas enumerados a seguir:
- Crise financeira enfrentada pelos municípios prejudicando a ampliação da descentralização da gestão ambiental.
- Ação 2524: Otimização da gestão da receita, orçamentária, financeira, do gasto e contábil, pois falta um sistema corporativo (BI) para
consolidar informações (a maior parte das informações financeiras é alimentada em planilhas de Excel).
- Vale mencionar ainda, que a baixa realização orçamentária e financeira comprometeu a implantação do Modelo de Gestão de Projetos
nos moldes de Escritório de Projetos, atividade que consta na ação 2113 - Gestão de projetos.
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Administrativas : - Ação 2078: Descentralização da gestão ambiental das atividades impacto local com apenas 38,89% da meta prevista,
com os seguintes problemas enumerados a seguir:
- Problemas licitatórios prejudicaram aquisições de itens do kit de descentralização municipal para os 40 municípios habilitados.
- Necessidade de mais técnicos para acompanharem o fortalecimento da descentralização da gestão ambiental.
- Ação 2095: Modernização da Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, em que o maior gargalo
está sendo o desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de processos de autos de infração e que sem ele o trabalho é todo
manual, demandando tempo e prejuízo para o Estado, pios não há celeridade nos julgamentos dos infratores.
- Ação 2119: Gestão de atendimento ao cidadão/usuário: o local atual para atendimento dos cidadãos nas instalações não é adequado,
necessitando, urgentemente, do deslocamento da Central de Atendimento para melhorar a acessibilidade de todos os que buscam os
serviços do Órgão.
- Ação 3118: Estruturação de regionais ficou prejudicada devido problemas licitatórios na reforma de 04 regionais (Guarantã do Norte, Alta
Floresta, Tangará da Serra e Confresa), estratégicas para uma melhor gestão ambiental no Estado.
- Ação 3121: Implantação do Plano de Comunicação da SEMA, em que problemas licitatórios estão impactando no desenvolvimento do
novo portal da SEMA.

Outros aspectos relevantes:
A restrição que mais impactou o resultado da SEMA foi a orçamentária e financeira, que provocou contingenciamento do orçamento e a
queda na arrecadação, principalmente da fonte de recursos próprios, quanto da fonte 100 (conta única); vale ressaltar também o registro
de restrição licitatória que apresenta problemas como: licitação deserta, frustrada, falta de recursos humanos, dentro outros, e a demora
para realização de novos certames em decorrência desses fatos.

Outros produtos entregues:
Vale mencionar que a SEMA aderiu ao Programa Complementar ao Projeto Básico Ambiental: com os recursos deste programa será
possível:
- Investir R$ 1,6 milhão na modernização sistêmica da SEMA com a contratação da empresa Falconi para realizar frentes de trabalho
como reestruturação organizacional e de Processos para os processos finalísticos, responsabilização administrativa ambiental,
compensação ambiental e monitoramento de licenças de empreendimentos e; definição do modelo de monitoramento remoto com a
definição de um novo modelo de monitoramento.
- Investir R$ 10 milhões na modernização da segurança e tecnologia da informação da SEMA.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
No tocante à execução orçamentária será necessário um incremento de recursos para cobrir as despesas obrigatórias, essenciais e para
novos investimentos. Em relação ao quadro de pessoal é necessário que se realize o Concurso público a fim de elevar o nível de eficiência
e excelência nos serviços prestados pela SEMA. É necessária continuidade na implementação da Gestão de Processos, bem como
readequações na Força de Trabalho Empregada em diversos setores, pois como dito acima, alguns setores têm pessoas demais e
trabalho de menos e em outros setores ocorre o inverso. Cabe ressaltar que é extremamente necessário o investimento em TI no órgão,
tanto para implementação de novos sistemas de trabalho quanto na manutenção dos existentes.
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2065-Aprimoramento dos processos de aquisições e contratos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Elevar a efetividade no provimento dos bens e serviços demandados pelo órgão.
Processo aprimorado
Percentual
Emmanuelle Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

95,00
Total:

95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

95,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

95,00

95,00

Análise da Meta Física:
A ação teve êxito no planejamento inicial. A ação teve 95% de execução da meta física determinada. Foram entregues alguns produtos
como: a inserção dos contratos no SIAG-C, foi aprimorado o sistema GPWEB para a tramitação de termos e referência, foram capacitados
os servidores responsáveis pelos processos licitatórios. Houve um aumento com mais 2 (dois) da equipe responsável pela instrução e
tramitação de processos licitatórios. Sendo que todos os processo continua sendo lançado no SIAG-C conforme as demandas desta
coordenadoria. Quando o GPWEB todos os termos estão sendo elaborado e acompanhado no sistema. Sobre as capacitações estamos
promovendo internamente e buscando parceria para capacitar sobre a elaboração dos termos e fiscais de contratos. Tivemos também
mais a demanda de incluir os processos de compra no APLIC site da SEGES que estamos atendendo. Fica pendente o aumento dos
servidores devido a inclusão de novas demandas com a alteração do Decreto Estadual nº 7217/2016 para o atual decreto nº
840,
de 10 de
fevereiro
de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

21.990,00

19.990,00

15.980,00

0,00

72,67

79,94

21.990,00

19.990,00

15.980,00

0,00

72,67

79,94

Capacidade de Planejamento - PPD:
Sim, o planejamento refletiu a real necessidade, no entanto, a execução orçamentária e financeira foi prejudicada devido o
contingenciamento.

Capacidade de Execução - COFD:
O contingenciamento prejudicou a execução da ação pois dificultou a participação em curso específicos na área de licitações e contratos e
na aquisição de livros técnicos, capacitação .
A ação teve um bom resultado apesar da escassez de recurso orçamentário, a equipe utilizou de conhecimento que já possuía na área de
licitação e buscou conhecimento junto a outras secretarias do estado de MT.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo efetivo foi alcançado, sendo que o mesmo contribuiu para as atividades executadas na SEMA, através da instrução de processo
licitatório mais clara, e transparente.

Outros aspectos relevantes:
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A outra restrição ao desempenho dos processos licitatórios é o novo Decreto 840 descentralizou as aquisições que incluiu novas atividade
SEMA na Coordenadoria de Aquisições e Contratos aumentando as demandas, sendo que não aumentou a quantidade de servidores para
atender a necessidade real .

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Incluir mais servidores para compor a equipe da Coordenadoria de Aquisições e Contratos visando atender todas as demandas atuais.
Exemplos
Criação de central de preços e analise de Termo de Referência, (Equipe designada para essas tarefas).
Estudar a possibilidade de integração dos sistemas, considerando que temos muito sistema para fazer lançamentos da mesma informação
dos processos de compra.
Ficando os servidores com tempo para aprimorar as atividades principais, atualizações, pesquisas e capacitações.

Ação:

2067-Promoção da melhoria no apoio logístico

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover melhorias nas condições de apoio logístico e de infraestrutura conforme as necessidades das
unidades e atendimento aos clientes.

Objetivo Específico:

Produto:
Melhoria implementada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marisa Ávila Álvares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
A ação de promoção de melhoria nas condições de apoio e manutenções na rede elétrica foram mantidas, quanto ao levantamento e
projeto de reestruturação da rede elétrica serão executados em 2018 com recursos de compensação ambiental. Foram realizadas ações
de melhorias na rede elétrica de baixa tensão e a mensuração e planejamento das melhorias na rede de Alta Tensão, porém as ações
efetivas de melhorias no sistema de Alta tensão serão realizadas em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação promoção de melhoria no apoio logístico foi executado com recursos de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor total da suplementação foi de 50.000,00, realizado no Programa 036 (Apoio Administrativo), na PAOE 2005 ( Manutenção e
conservação de bens imóveis), natureza 3.3.90, fonte 240, região 9900 (ESTADO), para atender contratos de manutenção: limpeza,
jardinagem e segurança armada. A insuficiência se deu face ao reajuste salarial resultante da convenção coletiva de trabalho.
A ação promoção de melhoria no apoio logístico foram mantidos e executados conforme o planejado, porém a reestruturação e projeto da
rede elétrica, serão executados em 2018 com recursos de compensação ambiental.
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Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo de Promover melhorias nas condições de apoio logístico e de infraestrutura conforme as necessidades das unidades e
atendimento aos clientes foi executado com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2078-Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Realizar a descentralização da gestao ambiental das atividades de baixo impacto para os municipios,
fortalecendo o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), melhorando a qualidade ambiental no Estado
de Mato Grosso.
Município habilitado

Objetivo Específico:
Produto:

Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Lourival Alves Vasconcelos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

18,00

Meta Física Ação Realizada

18,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

22,22

22,22

Análise da Meta Física:
Ante o valor previsto em meta para habilitação de 18 municípios no ano de 2017, foram habilitados apenas: Campos de Julio, Nova
Mutum, Juina e Paranatinga, não sendo possível realizar a meta devido, principalmente, a CRISE FINANCEIRA atravessada pelos
municípios mato-grossenses, que refletiram negativamente para o alcance da meta, como: -ausência de concursos para contratação de
técnicos capacitados para realizarem a gestão ambiental pelos municípios; - ausência de servidores capacitados nas Prefeituras (corpo
técnico habilitado); - dificuldade do executivo municipal em providenciar a documentação completa referente as legislações ambientais
municipais junto às Câmaras Municipais; - ausência de estrutura física para a lotação das Secretarias Municipais; -deficiência de
acompanhamento e/ou monitoramento da SUADD em relação aos municípios para a efetivação da gestão ambiental municipal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

0,00

55.440,00

5.400,00

0,00

0,00

9,74

161

3.680.000,00

1.764.340,00

1.065.940,00

0,00

28,97

60,42

240

Total

97.200,00

14.580,00

14.580,00

0,00

15,00

100,00

3.777.200,00

1.834.360,00

1.085.920,00

0,00

28,75

59,20

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Ante ao valor da dotação inicial de R$3.777.200,00, e aos valores anulados e não executados, sendo empenhado R$1.481.920,00, podese dizer que o valor da dotação é extremamente necessário para realizar o fortalecimento da habilitação dos municípios para a gestão
ambiental. Problemas operacionais licitatórios comprometeram a aquisição de alguns itens do kit de fortalecimento da gestão municipal
para os 41 municípios já habilitados.
Foram realizadas as ações definidas no plano, a exceção de algumas que tiveram de ser Anuladas, devido: 1) No valor de R$ 339.000
para atender Projetos do MT Sustentável pelo Fundo Amazônia que foi transferida para a ação 4319, 2) No valor de R$1.248.379 para
cobrir a dívida Pública do Estado de MT, 3) No valor de 245.438 que foram anulados devido a frustação de receita.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram realizadas suplementações no valor de R$ 55.440,00 porque o valor das diárias foi insuficiente para atender o valor da demanda. O
atendimento com a liberação não prejudicou o andamento da atividade.
Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma previsto, sem considerar eventuais contingenciamentos. Não tiveram
comprometimento de restos a pagar dos recursos dos Convênios, apenas da própria dívida do Estado. Os fatos não previstos que
comprometeram a realização da integridade da ação foram os atrasos nas aprovações dos projetos de construções nos municípios, motivo
pelo qual não se efetivaram as licitações para construção das secretarias de meio ambiente municipais. A Unidade não conseguiu realizar
as ações sem o provimento de recursos orçamentários e financeiros, pois dependem de ações externas de deslocamento aos municípios
de Mato Grosso e de investimentos em construções e aquisição de materiais, para se viabilizar a descentralização da gestão ambiental. A
maior dificuldade dos municípios na descentralização são os encaminhamentos de documentação e atestar sua capacidade de recursos
humanos próprios para a implementação da gestão, que não dependem de recursos diretos de convênio nem da Prestação de Contas
orçamentárias pelos municípios. Houve eficiência na implementação da ação devido a amplitude do desafio e os poucos recursos
humanos dispendidos para a tarefa de concretude da ação pelo órgão gestor.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi ampliado o escopo da descentralização da gestão ambiental no Estado de Mato Grosso, sendo parcialmente alcançado o objetivo de
atingir um nível de excelência, melhorando a prestação de serviços ambientais à sociedade mato-grossense pelas Prefeituras municipais.
A ação contribuiu ao apoiar e fomentar nos municípios a melhoria da gestão ambiental com a aquisição de kits ambientais e, acima de tudo
em ampliar a quantidade de municípios que atendem de maneira descentralizada a gestão ambiental das atividades de baixo impacto,
fortalecendo o SISNAMA e a gestão ambiental no Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:
Dentre os aspectos relevantes que contribuem de maneira efetiva para a melhoria do desempenho da atividade, foi a participação das 09
Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs) existentes, que prestam real apoio no fortalecimento da gestão ambiental nos municípios
de Mato Grosso.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Ante a demanda existente em dar apoio aos 141 municípios de Mato Grosso , necessita-se de uma quantidade maior de TÉCNICOS
CAPACITADOS na gestão ambiental para fortalecer os municípios.

Ação:

2079-Modernização das soluções de tecnologia da informação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Prover soluções de TIC que atendam à demandas priorizadas pela organização.
Serviço implementado
Percentual
Fabio Luis Hordi

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
60,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

60,00

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
A metafisica da ação 2079 foi executada em sua totalidade. Vale informar que os produtos de Infraestrutura estão com ordens de
fornecimento emitidas, porém não foram entregues em 2017, com exceção do "Becape das Informações Digitais" que não será entregue,
pois outro produto supre a necessidade. Quanto a aquisição de computadores, foi emitida a ordem de fornecimento em Dezembro de 2017
na quantia de 175 computadores e 50 monitores sobressalentes, previstos para serem entregues até Fevereiro de 2018.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

2.466.619,85

1.417.330,22

784.145,77

0,00

31,79

55,33

245

0,00

8.201.859,30

1.200.456,00

0,00

0,00

14,64

2.466.619,85

9.619.189,52

1.984.601,77

0,00

80,46

20,63

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
No planejado inicialmente, algumas tarefas não foram executadas, tais como a contratação da fábrica de software java que por uma
mudança estratégica e técnica chegou conclusão que a contratação não seria necessária, assim como Becape das Informações Digitais
que não foi executada e entregue, pois outro produto supre a necessidade.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação 2079 foi executada em sua totalidade. Vale ressaltar que a Secretaria solicitou suplementação orçamentária através do Crédito
Adicional do tipo 102 no valor de R$ 16.276.272,52, na fonte 245 para reforçar dotação orçamentária nas ações 2004 - Manutenção de
gabinetes, 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis, 2079 - Modernização das soluções de tecnologia da informação, grupo 3 e
4 modalidade 90, justificando que a o valor suplementado atenderá despesas de aquisição de bens e/ou de serviços e/ou execução de
obras necessárias às atividades de gestão, fiscalização, licenciamento e conservação ambiental. Houve também remanejamento
orçamentário para atender pagamento da folha de pessoal. Sem essa suplementação não seria possível efetuar o pagamento da folha de
outubro/2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivos específicos foram alcançados na ação 2079. Conseguimos atender as demandas priorizadas pela Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2094-Implantação do planejamento estratégico da SEMA

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Consolidar o planejamento estrategico e alinhar as prioridades de gestão do Governo com o planejamento
Objetivo Específico:
setorial.
Produto:
Modelo implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Alessandra Moreira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

16,00
Total:

16,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
20,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

20,00

16,00

857

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
80,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
O Planejamento da ação de Implantação do Planejamento Estratégico foi bem elaborado. A equipe teve reforço, com previsão de
finalização em 2018. Foram entregues vários produtos, dentre eles: Definição das normas, metodologias e procedimentos para a
elaboração do Diagnóstico Estratégico, Planejamento Estratégico, Alinhamento Organizacional, VALIDAÇÃO do Mapa da Estratégia,
Desdobramento da Estratégia Organizacional e Monitoramento do Plano de Trabalho (PTA 2017); as oficinas começarão em janeiro/2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foi previsto na LOA orçamento para esta ação em 2017 devido à necessidade de recursos tecnológicos e de materiais serem
adequados. Apenas faltando os recursos humanos que foram atendidos em 2017 e assim melhorou o desempenho da mesma. Outras
demandas orçamentárias e financeiras serão fixadas e previstas a partir de 2019.

Capacidade de Execução - COFD:
Não foi previsto na LOA orçamento para esta ação em 2017 devido à necessidade de recursos tecnológicos e de materiais serem
adequados. Os recursos humanos foram atendidos em 2017 e assim melhorou o desempenho da mesma. Outras demandas
orçamentárias e financeiras serão fixadas e previstas a partir de 2019

Alcance do Objetivo Específico:
O Planejamento Estratégico foi elaborado em 2014 com validade até 2018; sendo assim, o mesmo está sendo revisado e atualizado, com
previsão de
término para 2018, de forma que em 2019 esteja novamente pronto para ser alinhado com o PPA 2020-2023.
* PORTARIA Nº. 422, de 04 de Setembro de 2014.
Além disso, o Planejamento Estratégico da SEMA está alinhado com o PPA 2016-2019, com os PTA's, com Acordo de
Resultados, dentre outros instrumentos de planejamento do Estado de Mato Grosso (Mapa da Estratégia do Governo), sendo
monitorado pelo sistema MONITORA.

Outros aspectos relevantes:
A Revisão/atualização do Planejamento Estratégico da SEMA teve continuidade neste ano e será finalizado no próximo. Ambos estão
alinhados com o compromisso TRANSFORMA MT, com o PPA 2016-2019 e com o PTA 2017

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2095-Modernização da SUNOR (Superintend. de Normas, Procedimentos
Administrativos e Autos de Infração)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Tornar mais eficiente o controle dos processos dos autos de infração que tramitam na SUNOR e o
Objetivo Específico:
gerenciamento das normas ambientais
Produto:
Superintendência modernizada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Emanuel Francisco de Sousa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

12,00
Total:

858

12,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

12,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

48,00

48,00

Análise da Meta Física:
O planejamento foi feito levando em consideração as necessidades da SUNOR, porém, a execução de sua meta física ficou prejudicada
por fatores externos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

35.513,00

5.998,00

5.200,00

0,00

14,64

86,70

35.513,00

5.998,00

5.200,00

0,00

14,64

86,70

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação originaria era suficiente para atender a ação, porém, a gerente de aquisições nos informou que devido o contingenciamento do
orçamento deveríamos aguardar a realização da receita.

Capacidade de Execução - COFD:
O contingenciamento do orçamento prejudicou a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação no que se refere as controle dos processos de autos de infração foi alcançado parcialmente, tendo em vista
que a execução da criação do sistema está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, bem como, o
contingenciamento do orçamento, o que impossibilitou a aquisição dos materiais permanentes planejados. No que se refere ao
gerenciamento das normas ambientais, o objetivo restou prejudicado um vez que a competência para tratar de normatização ficou sob a
responsabilidade do gabinete, o que já está em fase de alteração no regimento interno e na estrutura organizacional.

Outros aspectos relevantes:
Outro fator que dificultou a execução da ação, foi a dependência de outro setor para o desenvolvimento do sistema de gerenciamento,
sendo que o mesmo possui outras prioridades em detrimento da ação da SUNOR, assim restou prejudicada o cumprimento das tarefas 02
e 03 da Medida 01.
Tarefa - 2 - Homologar o sistema de gerenciamento de processos de autos de
infração.
Tarefa - 3 - Treinar os usuários do sistema de gerenciamento de processos de
autos de infração

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que a ação seja mais eficiente e eficaz, é imprescindível que a mesma seja elevada a um grau maior de prioridade, tendo em vista a
urgência que a medida que a ação requer.

Ação:

2107-Implantação do modelo de excelencia em gestao pública

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover melhorias na gestão da SEMA conforme preconizado pelo modelo de excelência em gestão pública
Modelo de gestão do programa implementado
Percentual
Alessandra Moreira da Silva

859

Estado de Mato Grosso
META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

35,00
Total:

35,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

40,00

Meta Física Ação Realizada

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

35,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

87,50

87,50

Análise da Meta Física:
A implantação do modelo de excelencia em gestão pública tem alcançado bons resultados devido aos instrumentos de planejamento como
PPA, PTA, sistema de monitoramento "MONITORA", todos alinhados com o programa de governo TRANSFORMA MT , acordos de
resultados e mapa da estratégia governamental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Como utilizamos as ferramentas do Estado que são diretrizes para todas as secretarias, quase não precisamos de recursos orçamentários
e financeiro; este ano de 2017 foi um exemplo.

Capacidade de Execução - COFD:
Como utilizamos as ferramentas do Estado que são diretrizes para todas as secretarias, quase não precisamos de recursos orçamentários
e financeiro; este ano de 2017 foi um exemplo.

Alcance do Objetivo Específico:
As melhorias na gestão da SEMA tem sido aplicadas através das ferramentas de planejamento, como RAG, PPA, PTA e acordos de
resultados; os resultados tem sido monitorados pelo sistema estadual "MONITORA" e por fim, todas as diretrizes e metas estão alinhados
com o programa de governo TRANSFORMA MT e planejamento estratégico da SEMA, dessa forma temos promovido melhorias na
gestão, atingindo nosso objetivo específico.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2113-Gestão de projetos com foco no alcance de resultados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Implantar modelo de gestão de programas e projetos, no conceito de escritório de projetos, alinhado ao
Objetivo Específico:
planejamento e visão estratégica da SEMA.
Produto:
Projeto atendido
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Railda Assis Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento
ESTADO

Meta
17,00

860

Estado de Mato Grosso
Total:

17,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

17,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

85,00

85,00

Análise da Meta Física:
NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO INICIAL, A GESTÃO DOS 20 (VINTE) PROJETOS COM FOCO NO ALCANCE DE RESULTADOS SÓ
NÃO FOI POSSÍVEL DE FORMA INTEGRAL DEVIDO A PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETOS, LIGADOS A
LICITAÇÃO E A QUESTÃO DE ORDEM TÉCNICA, ATINGINDO O PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPLEXO NASCENTES DO
PANTANAL E PROJETO MT- PRÓ CATADOR.
ENTRE OS PRODUTOS ENTREGUES, É DESTACADO O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR- PROJETO PEAAF QUE TEM
COMO CONCEDENTE O GOVERNO FEDERAL/MMA; E O PROGRAMA MATO GROSSO SUSTENTÁVEL/ FUNDO AMAZÔNIA/ BNDES
- COMPOSTO DE 17 PROJETOS, DEVIDO A SUA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA BASEADO NO PLANEJAMENTO,
CONTRIBUINDO DE FORMA ADEQUADA PARA ATINGIR O OBJETIVO DA AÇÃO.
HOUVE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DE
FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA ATENDER O CORPO TÉCNICO ENVOLVIDO NA GESTÃO DOS PROJETOS
EM EXECUÇÃO, E DEVIDO A FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, FOI OFERTADO NO FINAL DO
QUADRIMESTRE POR MEIO DE PARCERIA DO CONCEDENTE DE RECURSOS DE PROJETOS, UMA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO
DE PROJETOS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

38.520,00

4.008,00

2.760,00

0,00

7,17

68,86

38.520,00

4.008,00

2.760,00

0,00

7,17

68,86

Capacidade de Planejamento - PPD:
HOUVE POUCA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS
PARA A REALIZAÇÃO DAS SUB-AÇÕES/ TAREFAS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO O SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS QUE ESTÁ EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO, E NECESSITANDO DE CUSTOMIZAÇÃO.
NÃO HOUVE ÊXITO DO PLANEJADO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, MESMO O
ORÇAMENTO SENDO SUFICIENTE FRENTE AO RECURSO QUE FOI EMPENHADO PARA ATENDER A AÇÃO. FORAM
DESTINADOS RECURSOS POR MEIO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO POR MOTIVO DE PAGAMENTO DE FOLHA,
SEGUNDO JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO SETOR COMPETENTE.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução dos recursos não ocorreu de forma satisfatória, demonstrado no desempenho regular apurado relacionado como a gestão
financeira foi executada frente ao orçamento aprovado. Houve autorização parcial para utilização do orçamento planejado, dificultando o
desempenho da ação, porém com eficiência na execução da ação, mesmo com poucos recursos orçamentários e financeiros, alcançando
resultados, devido as parcerias estabelecidas, por meio de consultorias junto a outras instituições fora do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
COMO NÃO FOI POSSÍVEL A GESTÃO DOS 20 (VINTE) PROJETOS COM FOCO NO ALCANCE DE RESULTADOS, DE FORMA
INTEGRAL, COMO NÃO HOUVE ÊXITO DO PLANEJADO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA; E DEVIDO A DIFICULDADE NO DESEMPENHO DA AÇÃO, HOUVE COMPROMETIMENTO NO ALCANCE DOS
RESULTADOS ESPERADOS, VISANDO IMPLANTAR UM MODELO DE GESTÃO DE PROJETOS, NO CONCEITO DE ESCRITÓRIO DE
PROJETOS, ALINHADO AO PLANEJAMENTO E VISÃO ESTRATÉGICA DO ÓRGÃO, QUE É O OBJETIVO PRINCIPAL DA AÇÃO.
DE QUALQUER MANEIRA O OBJETIVO ESPECÍFICO DA AÇÃO (PAOE) FOI ALCANÇADO, MESMO QUE PARCIALMENTE E HOUVE
ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA AÇÃO PARA QUE O OBJETIVO DO PROGRAMA FOSSE ALCANÇADO, NO CAMPO DA
DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA A SOCIEDADE E DEMAIS PARTES INTERESSADAS PELA GESTÃO DE 17 PROJETOS, COM
FOCO NO ALCANCE DE RESULTADOS, COM A IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, NO
CONCEITO DE ESCRITÓRIOS DE PROJETOS, POR MEIO DA UNIDADE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS- UPPE,
QUE FAZ PARTE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEMA, GERANDO COMO RESULTADOS A IMPLANTAÇÃO DE UM
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS- SISTEMA GPWEB, O MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROJETOS
ESTRATÉGICOS DO ÓRGÃO, ALÉM DA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO, E A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
SERVIDORES EM GESTÃO DE PROJETOS, MESMO DE FORMA INSUFICIENTE PORÉM DE FORMA EFICIENTE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
861

Estado de Mato Grosso
As principais providências a serem adotadas para efetividade e melhoria na execução da ação, seria uma melhor previsão orçamentária, e
mais recurso para executar a ação, visando atender as oportunidades de melhoria direcionadoras para o modelo futuro de gestão de
projetos voltadas para a adequação de sistemas, a adequação do fluxo de processo, a execução de atividades de forma colaborativa, a
gestão integrada, a padronização, capacitação e sensibilização e ao planejamento integrado.

Ação:

2117-Modernização dos Processos de Gestão Sistêmica da SEMA.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Prover soluções de melhoria nas rotinas e na prestação de serviços da gestão sistemica atraves da automação
Objetivo Específico:
dos processos.
Produto:
Processo modernizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Sandra Maria Figueiredo Dantas Monteiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

20,00
Total:

20,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS SISTÊMICOS DA SEMA - O acompanhamento da implantação do Modelo de Gestão por
processos da SEMA na parte sistêmica.
Quanto ao mapeamento dos processos na Secretaria Adjunta de Administração Sistêmicas com metodologia nova aguardamos
cronograma na SEGES conforme
Decreto nº 762 de 09/12/2016, descrito abaixo:
Art. 1º Ficam instituídos os Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos como instrumento de gestão, com a finalidade de padronizar
os processos e procedimentos para execução das atividades realizadas no Poder Executivo Estadual.
§ 3º Cabe aos órgãos centrais, responsáveis pelos sistemas, normatizar, padronizar e disseminar as diretrizes do seu produto ou serviço,
bem como atualizar e disponibilizar os Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos das áreas sistêmicas de todos os órgãos e
entidades.
Conforme planejamento do órgão, independente do mapeamento determinado pela SEGES, foram implantados os seguinte sistemas:
Termo de Referência on-line (unico no estado) para dar maior velocidade, segurança e transparência nas aquisições.
Sistema de Gestão de Frotas para otimizar o uso da frota e:
Sistema de Atendimento Integrado - Também o único no estado, visando a melhoraria, rapidez no atendimento das solicitações de
serviços e para melhoria na gestão dos serviços sistêmicos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

477.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
os recursos desta ação foram remanejados para atender demandas emergenciais visto a contenção financeiras do ano de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
As ações que foram realizadas não houve necessidades de recursos financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
862

Estado de Mato Grosso
Os objetivos foram alcançados pois foram realizados automação de alguns sistemas que vieram para facilitar a gestão da SEMA.
Sistema de referência On-line - (único no estado) Aumentar a velocidades, segurança e transparência nas aquisições.
Sistema de Gestão de Frotas - Otimizar o uso da frota
Sistema de Atendimento Integrado - (único no estado) - Melhorar o atendimento as solicitações de serviços na área sistêmica da SEMA.
Projeto de implantação da Central de Atendimento Integrado - Melhorar o nível de satisfação do cidadão-usuário prestando serviços de
qualidade no atendimento interno e externo da SEMA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2119-Gestão de atendimento ao cidadão/usuário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Oferecer serviços de melhor padrão de qualidade gerando satisfação do cidadão com relação aos serviços
prestados pela SEMA, valorização institucional e profissional
Produto:
Atendimento ao cidadão melhorado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Murilo Morgandi Covezzi
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

45,00
Total:

45,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
75,00

Meta Física Ação Realizada

75,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

45,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
O Planejamento inicial mostrou que o órgão avançou nas demandas para a melhoria do atendimento ao cidadão. A Unidade executou
parcialmente a meta física programada para a atividade. As melhorias e avanços estão relacionados a reforma da sala de atendimento ao
Cidadão na sede, e nas DUDs de Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças. Um fator marcante para o não atingimento do desempenho
desejável está relacionado a infraestrutura para desocupação do espaço físico para a nova Central de Atendimento na sede.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

40.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.900,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve a realização da previsão de despesas devido aos valores ANULADOS e/ou contingenciados. Os valores remanejados foram
utilizados para pagamento de folha de pessoal. Sendo que a meta foi parcialmente alcançada sem a operação de despesas com
aquisições.

Capacidade de Execução - COFD:

863

Estado de Mato Grosso
Devido ao valores ANULADOS no processo 2574, o orçamento não foi devidamente disponibilizado para a execução financeira,
comprometendo a sua execução financeira e a realização da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo específico foi parcialmente alcançado, mesmo sem a execução financeira programada no orçamento, haja vista que foram
realizadas com ações internas de gestão de pessoal para propiciar a melhoria do padrão de qualidade no atendimento e gerando maior
satisfação ao cidadão em relação ao serviço que era anteriormente realizado pela SEMA. Para avançar mais, necesita-se de disponibilizar
na realidade o orçamento, para serem realizadas aquisições e outras melhorias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para avançar mais, necessita-se de disponibilizar na realidade o orçamento, para serem realizadas aquisições e outras melhorias.

Ação:

2122-Implantação do sistema de informação e de comunicação

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Estruturar e implementar sistema de informação, comunicação e inteligencia de negócio, que suportem a
gestão estratégica, a execução das rotinas de trabalho, a prestação de serviços ao cidadão,a transparencia
das informações e a tomada de decisão.
Produto:
Sistema implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Alessandra Moreira da Silva
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,00
Total:

4,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

25,00

Meta Física Ação Realizada

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

16,00

16,00

Análise da Meta Física:
"Esta ação, por ora, faz-se desnecessária devido aos motivos abaixo:
1 - A subação que trata da estruturação dos sistemas de informação da SEMA está acontecendo, mas sob a responsabilidade da
Superintendência de Tecnologia da Informação na ação 2079 (Modernização das soluções de Tecnologia da Informação) que já prevê a
modernização dos sistemas de informação da SEMA;
2 - A atividade de implantação de um novo sistema de comunicação precisa ser amplamente discutida, uma vez que nem o Portal do
Órgão foi disponibilizado ainda. Por ser uma decisão estratégica, o momento não é oportuno para implantação desse novo modelo, pois é
necessário um alinhamento mais consistente entre visão da Gestão em relação ao tema;
3 - Em relação à LAI, apesar de ser uma atribuição do NGER, essa atividade foi transferida para o Gabinete que decidiu trabalhar o
assunto junto à sua assessoria para uma melhor agilidade;
4 - Como o NGER está com várias frentes de trabalho, incluindo o Decreto que trata a elaboração dos Manuais Técnicos de Mapeamento
de todos os processos finalísticos e as consultorias que estão atuando na Setorial, essa ação precisa ser adiada, para um melhor
amadurecimento do assunto."

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

0,00

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

0,00

0,00

864

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação foi extinta conforme REVISÃO DO PPA 2016-2019.
Justificativa:
Esta ação, por ora, faz-se desnecessária devido aos motivos abaixo:
1 - A subação que trata da estruturação dos sistemas de informação da SEMA está acontecendo, mas sob a responsabilidade da
Superintendência de Tecnologia da Informação na ação 2079 (Modernização das soluções de Tecnologia da Informação) que já prevê a
modernização dos sistemas de informação da SEMA;
2 - A atividade de implantação de um novo sistema de comunicação precisa ser amplamente discutida, uma vez que nem o Portal do
Órgão foi disponibilizado ainda. Por ser uma decisão estratégica, o momento não é oportuno para implantação desse novo modelo, pois é
necessário um alinhamento mais consistente entre visão da Gestão em relação ao tema;
3 - Em relação à LAI, apesar de ser uma atribuição do NGER, essa atividade foi transferida para o Gabinete que decidiu trabalhar o
assunto junto à sua assessoria para uma melhor agilidade;
4 - Como o NGER está com várias frentes de trabalho, incluindo o Decreto que trata a elaboração dos Manuais Técnicos de Mapeamento
de todos os processos finalísticos e as consultorias que estão atuando na Setorial, essa ação precisa ser adiada, para um melhor
amadurecimento do assunto.

Capacidade de Execução - COFD:
Mesma análise do PPA.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora a ação tenha sido extinta, a estruturação e a implementação do sistema de informação, transparencia e prestação de serviço ao
cidadão continua presente nesta
secretaria através de outras ações, atividades e tarefas, como segue:
1 - A subação que trata da estruturação dos sistemas de informação da SEMA está acontecendo, mas sob a responsabilidade da
Superintendência de Tecnologia da Informação na ação 2079 (Modernização das soluções de Tecnologia da Informação) que já prevê a
modernização dos sistemas de informação da SEMA;
2 - Em relação à LAI, apesar de ser uma atribuição do NGER, essa atividade foi transferida para o Gabinete que decidiu trabalhar o
assunto junto à sua assessoria para uma melhor agilidade;

Outros aspectos relevantes:
"Esta ação, por ora, faz-se desnecessária devido aos motivos abaixo:
1 - A subação que trata da estruturação dos sistemas de informação da SEMA está acontecendo, mas sob a responsabilidade da
Superintendência de Tecnologia da Informação na ação 2079 (Modernização das soluções de Tecnologia da Informação) que já prevê a
modernização dos sistemas de informação da SEMA;
2 - A atividade de implantação de um novo sistema de comunicação precisa ser amplamente discutida, uma vez que nem o Portal do
Órgão foi disponibilizado ainda. Por ser uma decisão estratégica, o momento não é oportuno para implantação desse novo modelo, pois é
necessário um alinhamento mais consistente entre visão da Gestão em relação ao tema;
3 - Em relação à LAI, apesar de ser uma atribuição do NGER, essa atividade foi transferida para o Gabinete que decidiu trabalhar o
assunto junto à sua assessoria para uma melhor agilidade;
4 - Como o NGER está com várias frentes de trabalho, incluindo o Decreto que trata a elaboração dos Manuais Técnicos de Mapeamento
de todos os processos finalísticos e as consultorias que estão atuando na Setorial, essa ação precisa ser adiada, para um melhor
amadurecimento do assunto."

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2124-Implantação do sistema de controle interno (ouvidoria/corregedoria/controle
interno/regularidade contratual)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Orientar as relações de trabalho pautadas nos valores eticos e organizacionais, adotando praticas voltadas
para ações preventivas e de intervenções sobre a apuração e apenação pelos atos que causam anomalias no
Objetivo Específico:
trato com a coisa pública e mantendo sempre serviços de relacionamento institucional com o cidadão.
(ouvidoria/corregedoria/controle interno/regularidade contratual/ética)
Produto:
Sistema implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Alessandra Moreira da Silva

865

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

15,00

Meta Física Ação Realizada

15,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

33,33

33,33

Análise da Meta Física:
O alcance da meta física ficou prejudicada devido:
1) A ação foi alterada para: Estruturação do sistema de controle interno.
2) A alteração se faz necessária, pois o sistema já está implantado na sema; no entanto, a estruturação do mesmo precisa acontecer de
forma que as atividades dos setores envolvidos estejam alinhadas com o planejamento estratégico e com estrutura organizacional do
órgão; por isso, foram alterados o nome da ação, o produto, o responsável e o objetivo específico.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido às alterações relatadas na Meta Física a dotação inicial não foi utilizada, bem como ao contingenciamento orçamentário e
financeiro que tem passado as contas públicas do Estado de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:
Devido às alterações relatadas na Meta Física a dotação inicial não foi utilizada, bem como ao contingenciamento orçamentário e
financeiro que tem passado as contas públicas do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
Todo Objetivo Específico tem sido perseguido pelas unidades administrativas que tem as atribuições e competências, como a UNISECI,
Comissão de Ética, Ouvidoria e Corregedoria.
As alterações ocorridas nesta ação não prejudicaram o alcance deste objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2125-Modernização da gestão de pessoas da SEMA

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover a melhoria do desenvolvimento organizacional pelas pessoas com foco em resultados
Processo modernizado
Percentual
Maíra Carla Rodrigues

866

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

455,00
Total:

455,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

650,00

Meta Física Ação Realizada

650,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

455,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
O percentual de 100% apenas não foi atingido considerando o contingenciamento de parte do orçamento e considerando a publicação do
Decreto n° 675/16 de contenção de gastos.
Não obstante estes fatores conseguimos economizar com a substituição do sistema de gestão de frequência FORPONTO pelo
WEBPONTO, cuja implantação se deu em todas as unidades da SEMA incluindo os parques e as DUDS.
Com relação as capacitações foram realizadas parcerias com instrutores externos, IFMT e com a Escola de Governo além da participação
de servidores da SEMA com mestrado e doutorado, permitindo alto nível e quantidade de capacitações em 2017.
No tocante a qualidade de vida também foi em razão das parcerias que realizamos atividades de saúde, palestras, orientação sobre
prevenção, entrega de laboral através dos estagiários e a aquisição de EPIs.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

939.207,34

919.207,34

899.739,58

0,00

95,80

97,88

240

1.003.063,13

123.217,00

123.217,00

0,00

12,28

100,00

1.942.270,47

1.042.424,34

1.022.956,58

0,00

52,67

98,13

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para a Subação Implantação do Sistema de Gestão por Competências não autorizado o suficiente para executar a tarefa, a necessidade
era maior do que o orçamento autorizado. Não houve suplementação nem anulação.
Quanto a Implantação do Sistema de Gestão da Força Laboral o valor previsto para pagamento dos estagiários foi o suficiente para
executar até dezembro de 2017, mesmo considerando o reajuste do IEL. Houve estorno parcial em dezembro - CI n°
248/GPMA/CGP/SEMA/2016.
No tocante a Promoção da Gestão do Clima e Cultura Organizacional muitas das atividades previstas foram entregues porém sem a
utilização de recursos, através de parceria. O valor previsto foi o suficiente, mas não foi executado haja vista contingenciamento e a
publicação do DECRETO Nº 675, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.
Com relação a Implementação da Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho, esta foi executada em sua totalidade haja vista aquisição de
equipamentos de proteção individual para os servidores da SEMA. Valor previsto foi o correto.
Por fim, considerando a Promoção da Gestão do Conhecimento, esta foi executada através de parcerias também. O valor previsto foi o
suficiente, mas não nos foi autorizado gastar com nenhum curso, salvo poucas exceções, haja vista a publicação do Decreto n° 675/16.

Capacidade de Execução - COFD:
Com relação as atividades da Capacitação e algumas da Qualidade de Vida não houve liberação de recursos em virtude da publicação do
Decreto n° 675/16. Houve dificuldade de liberação de créditos adicionais.
Em se tratando de aquisição de EPIs e pagamento da folha dos estagiários estas tiveram a liberação dos créditos com fluxo compatível
com a programação, foram devidamente liberados, não sofreu descontinuidade, não houve atraso na liberação de recursos, o financeiro
esteve comprometido com os restos a pagar.
Houve dificuldade na licitações de alguns lotes de EPIs que tiveram licitação deserta ou frustrada. Mas foi possível concluir posteriormente.
Os equipamentos foram todos entregues.

Alcance do Objetivo Específico:

867

Estado de Mato Grosso
Foram atingidos os objetivos específicos da ação considerando que houve melhoria do desenvolvimento organizacional pelas pessoas
com foco em resultados.
Podemos assim constatar haja vista a contratação de mais de 100 estagiários que permitiram a reorganização da força de trabalhos em
todas as unidades da SEMA. Permitiu-se também garantir ao servidor que vai a campo executar as atividades finalísticas do órgão maior e
melhor proteção individual tendo em vista a aquisição de mais de 50 itens, dentre eles perneira, coturno, capa de chuva, protetor solar,
colete salva vidas, uniformes com proteção UVA/UVB, mouse-pad, luvas, etc..
Ainda se pode afirmar com propriedade que mesmo sem a liberação de recursos previstos no PTA foram executadas ao longo do ano
varias atividades voltadas a qualidade de vida do servidor no trabalho, tais como Homenagem aos Aposentados, Semana de Qualidade de
Vida, Semana do Servidor Público, Visita da Gestão de Pessoas em todas as Regionais da SEMA no MT, entrega nessas unidades de
EPIs, implantação do sistema WebPonto em toda a SEMA Cuiabá, além dos Parques e nas DUDs. Oferecimento semanal de
massoterapia, exercícios de laboral 02 vezes na semana durante todo o ano em todas as unidades da SEMA. Entre outras atividades.
Há que se falar também na capacitação que conseguiu entregar em parceria com a Escola de Governo, com o IFMT e com servidores da
propria SEMA e do Estado, vários cursos voltados a licitação, Arcgis, Fiscais de Contrato, Termo de Referencia, palestras, Curso de
Coaching com a instrutora Tatiane Barbieri.

Outros aspectos relevantes:
Em 2017 com a publicação do Decreto de contingenciamento dois tipos de atividades na Gestão de Pessoas foram vedados de executar o
orçamento, quais sejam capacitação e algumas atividades da Gerencia de Qualidade de Vida no Trabalho.
Caso não houvesse esse decreto outras atividades teriam sido entregues. Mas as parcerias nos permitiram executar parte do planejado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos que o que foi previsto no PTA seja liberado não só para executar atividades como contratação de estagiários e aquisição de
EPI's, mas também para desenvolver capacitações importantes no âmbito da Administração Pública, tanto no tocante aos servidores da
área administrativa como para aqueles da atividade finalística da SEMA, assim como para desenvolver atividades de qualidade de vida do
servidor no trabalho e aquelas voltadas a saúde e segurança do mesmo, o que promoverá maior motivação e, por consequência, maior
eficiência na entrega dos resultados.

2524-Otimização da gestão da receita, orçamentária, financeira, do gasto e
contábil

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
otimizar o modelo e mecanismos de gerenciamento da receita, possibilitando melhorar o planejamento
Objetivo Específico:
orçamentário, a programação e execução financeira, bem como a tomada de decisão sobre a utilização e
aplicação dos recursos.
Produto:
Sistema implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Valdinei Valério da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
50,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

30,00

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
60,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação não foi alcançada conforme o previsto quanto ao que tínhamos programado no aspecto de termos um sistema mais
eficiente de controle, onde tivéssemos todas as informações consolidadas em um único sistema para tomada de decisões. Atualmente as
informações que utilizamos para a gestão deste produto está em sua maior parte em planilhas de exel, apesar disto a SEMA obteve ótimos
resultados na arrecadação, realizamos acima de 50% do previsto e também conseguimos obter redução da despesas. Para o exercício de
2018, continuaremos com foco no aumento da receita, seja por meio de força tarefa na Coordenadoria de Arrecadação, na
Superintendência de Processos Administrativos, e também na celebração de parcerias. Ampliaremos o controle do gasto, faremos
diariamente o acompanhamento das despesas, buscaremos iniciativas de redução estas sempre com foco na eficiência do gasto e nas
prioridades do órgão, e também nas metas e produtos previstos nos programas de governo que são de competência da secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

868

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação não houve previsão previsão orçamentária inicial e também não ouve alteração do orçamento, as medidas e tarefas
executadas foram realizadas por meio de parceria.
parcerias.

Capacidade de Execução - COFD:
Como não houve previsão orçamentária, não houve empenho e nem contingenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:
Afim de atingir os objetivos da ação realizamos reuniões de acompanhamento da execução da despesa e da realização da receita,
realizamos estudos do gasto, adotamos iniciativas que possibilitassem a redução do mesmo. Realizamos força tarefa na Superintendência
de Processos Administrativos para que os passivos de processos de infrações e multas fossem julgados, fizemos também força tarefa na
Coordenadoria de Arrecadação para fazer cobrança das dividas e aquelas não pagas inscrevemos na divida ativa, o que nos possibilitou
que obtivéssemos ótimos resultados em suas cobranças. Com a implementação do SINCAR, Sistema de Cadastro Único Ambiental,
também teve uma ótima arrecadação. Apesar de obtermos ótimos resultados em 2017, com um excesso de arrecadação de mais de 30
milhões na receita e redução de despesas,em 2018 adquirimos um programa que possibilitará a conversão de informações em linguagem
B.I. para auxiliar nas gestão e tomada de decisões e também com a contratação da Falconi, aproveitaremos para rever os fluxos e
procedimentos a fim de melhorar a eficiência da gestão financeira, do gasto e das entregas da secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3115-Implantação da UIN (unidade de informatização de negócio)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover a gestão e o alinhamento das demandas de tecnologia da informação, comunicação e
Objetivo Específico:
geoinformação com as estratégias organizacionais, propiciando inovação e evolução dos processos de
trabalho e o alcance dos objetivos institucionais.
Produto:
Unidade implantada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Jonathas Eide Fujii

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
40,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

40,00

30,00

Análise da Meta Física:

869

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
75,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
75,00

Estado de Mato Grosso
O escritório de processos sofreu muitas alterações estruturais, pois inicialmente estava previsto para ser uma unidade específica, contudo
foi apenas criado uma equipe em uma unidade existente, a NGER.
Diante disso, o escritório ficou formalmente criado e com uma equipe dedicada exclusivamente para a função, contudo a equipe ainda é
pequena e está sendo estruturada.
A equipe do escritório concentrou seus esforços no controle e captura de resultados dos processos implantados da secretaria adjunta de
licenciamento ambiental e recursos hídricos.
Também iniciou o projeto para reformular a cadeia de valor da secretaria e o projeto de elaboração de uma metodologia e modelo de
gestão de processos.
Foram mapeados alguns processos como os processos do gabinete do secretário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

45.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Como houve uma mudança na estrutura da Sema, a unidade UIN que seria transformada no escritório de processos deixou de existir,
assim a equipe foi realocada para unidade NGER. Dessa forma as aquisições previstas foram canceladas e remanejadas para pagamento
da folha de pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Como houve uma mudança na estrutura da Sema, a unidade UIN que seria transformada no escritório de processos deixou de existir,
assim a equipe foi realocada para unidade NGER. Dessa forma as aquisições previstas foram canceladas e remanejadas para pagamento
da folha de pagamento.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico não está mais condizendo com as ações que foram criadas, pois a UIN seria transformada no escritório de
processos, fato que acabou não acontecendo porque a unidade foi extinta. Dessa forma, o objetivo agora é a implantação do escritório de
processo.
Assim, as atividades que não necessitaram de orçamento a maioria foram executadas, contudo as que prescindiam de orçamente não
foram possíveis de serem realizadas, pois o orçamento foi remanejado para folha de pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3118-Estruturação de regionais (DUD's)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Realizar a estruturação nas DUD's para a melhoria da Qualidade de vida.
Unidades reestruturadas
Percentual
Archimedes Pereira Lima Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO II - NORTE

0,70

REGIÃO III - NORDESTE

0,30

REGIÃO VIII - OESTE

0,30

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

1,00

ESTADO

30,00
Total:

870

32,30

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

108,00

Meta Física Ação Realizada

108,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

32,30

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

29,91

29,91

Análise da Meta Física:
Embora os projetos arquitetônicos, elétricos e hidro sanitários tenham sido elaborados, a construção das 04 DUDs (Guarantã, Alta
Floresta, Tangará e Confresa) não foram efetivadas, sendo realizada apenas a reforma da DUD de Sinop, o que impactou no desempenho
em conseguir 04 pontos da meta física. Assim como mesmo sendo realizados 03 cursos de capacitação parcial dos servidores no Estado,
e realizado o TR para aquisição do programa ARCGIS para capacitação dos servidores não foi efetivada ainda. O que também trouxe
impacto em não conseguir 70 pontos na meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

57.600,00

2.160,00

2.160,00

0,00

3,75

100,00

161

3.100.695,96

1.187.820,00

123.526,00

0,00

3,98

10,40

240

90.008,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.248.304,14

1.189.980,00

125.686,00

0,00

3,87

10,56

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Embora os recursos programados em orçamento tenham sido factíveis para as ações planejadas inicialmente, houveram ANULAÇÕES de
recursos da ordem de R$ 2.058.275,00 (para pagamento de dívida pública, pagamento de folha /ação 2009, devido a frustração de receita
e anulação de recursos de ações não realizadas no ano, além de transferência para outras ações /como a ação 4319 para compra de
equipamentos relacionados ao Fundo Amazônia e a ação 2078 para diárias), o que impactou de maneira negativa na execução das ações.
Mesmo assim, houve a realização de R$ 373.186,00 referente basicamente aos cursos de capacitação de servidores das DUDs e
equipamentos.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora tenham sido ANULADOS parte significativa dos recursos programados para a construção das 04 DUDs (Guarantã, Alta Floresta,
Tangará e Confresa), os projetos arquitetônicos, elétricos e hidro sanitários foram elaborados, e foi realizada a reforma da DUD de Sinop,
além de realizar 03 cursos de capacitação parcial dos servidores no Estado, e o TR para aquisição do programa ARCGIS para capacitação
geral dos servidores. Não houve maior avanço na aplicação financeira dos recursos, pois tratam-se basicamente de construções que ainda
não foram realizadas e envolvem grande parte dos recursos que foram anulados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico de construção de 04 novas Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs) em 2017 não foi alcançado, sendo
parcialmente realizada com a reforma da DUD Sinop e o início da reestruturação, com aparelhamento de equipamentos e capacitação do
pessoal das DUDs. O nível do objetivo alcançado é inicial pois o processo de construção e efetivação da melhoria das DUDs se dará no
ano de 2018, haja vista as ações já tomadas e iniciadas para conclusão no próximo exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que a ação seja inteiramente conclusa, haja vista que os valores para construção são grandes, recomenda-se que não haja
ANULAÇÃO de valores nesta Fonte.

Ação:

3119-Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Realizar a informatização dos processos de negócio, inerentes ao processo de Gestão Corporativa Ambiental
Objetivo Específico:
a partir do mapeamento.
Produto:
Processo implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Gabriel Vitoreli de Oliveira
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,30
Total:

0,30

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,30

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

30,00

30,00

Análise da Meta Física:
Foram mapeados os processos finalísticos da SUIMS e da Outorga de água da SURH. Os processos da SUGF não foram mapeados e
não foram desenvolvidos nenhum sistema ligados aos processos finalísticos, em função da não contratação da empresa especializada .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

161

5.980.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O mapeamentos dos processos da SURH e da SUIMS foram executados com recursos de restos a pagar do exercício anterior, por este
motivo não houve nenhum empenho desta ação. Foram anulados valores da dotação orçamentária, uma vez que não estavam sendo
utilizados neste exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
O mapeamentos dos processos da SURH e da SUIMS foram executados com recursos de restos a pagar do exercício anterior, por este
motivo não houve nenhum empenho desta ação. Foram anulados valores da dotação orçamentária, uma vez que não estavam sendo
utilizados neste exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi reavaliado a abrangência do escopo do projeto mediante alinhamento estratégico, o termo de referência esta sendo atualizado neste
momento, e o projeto esta sendo inserido no GPWEB para acompanhamento e execução .

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3121-Implantação do Plano de Comunicação da SEMA

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

394-Gestão Corporativa da SEMA
2017
Projeto
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Promover a comunicação interna e externa da Sema, por meio da realização de trabalho jornalístico de
assessoria de imprensa que visa contribuir internamente com a adequada comunicação entre todos os setores
do órgão ambiental. A partir da comunicação interna, esta unidade também pretende colaborar com as ações
de valorização da qualidade de vida e profissional dos servidores, gerando impacto positivo na cultura
organizacional, por entender que esta impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Em relação à comunicação externa, a proposta é fortalecer a comunicação da Sema com os demais órgãos do
governo do Estado, com os veículos de comunicação, sugerindo pautas e coberturas jornalísticas, e
principalmente com a sociedade, por meio de uma política de comunicação que prioriza a Lei da
Transparência.
Plano de comunicação implantado

Objetivo Específico:

Produto:
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Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Rosimeire Domingues Dos Reis

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

11,50
Total:

11,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

20,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

11,50

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

57,50

57,50

Análise da Meta Física:
Atuamos durante o ano de 2017 com apenas duas jornalistas. Apesar da equipe reduzida, a Unidade de Assessoria de Comunicação vem
implementando na medida do possível o plano de comunicação para atendimento das demandas internas e externas, que são muitas. Um
dos gargalos principais consiste na estruturação do novo portal da Sema, que está em processo de licitação pela CTI para contratação da
empresa que irá confeccioná-lo; o mesmo ocorre com o portal transparência, que depende de outros setores para a sua implementação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

46.160,00

15.120,00

1.650,00

0,00

3,57

10,91

46.160,00

15.120,00

1.650,00

0,00

3,57

10,91

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este valor de R$ 46.160,00 era o ideal para a realização das nossas atividades, porém houve uma anulação do valor de R$ 31.040,00
para que sua destinação fosse remanejada para a ação 2009, que compreende cobrir a folha de pagamento da Sema.

Capacidade de Execução - COFD:
Dos R$ 15.120,00 disponíveis para execução, foram empenhados R$ 1.650,00 para pagamento de diárias em decorrência do
contingenciamento orçamentário ao longo de 2017 inviabilizando a utilização do recurso. A anulação dos R$ 31.040,00 de fato prejudicou
o andamento das nossas atividades, porque neste montante estava concentrada a maior parte dos investimentos para o setor, como
aquisição de materiais, equipamentos e a realização de cursos de capacitação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado, porém, em razão das limitações orçamentárias e também de quadro de pessoal não foram alcançadas em sua
excelência como havia sido planejado. Podemos assegurar que a maioria das ações foi implementada e vem trazendo resultados positivos
à imagem da Sema-MT frente à sociedade e aos veículos de comunicação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Finalístico
Alta taxa de congestionamento de processos e a demora na entrega da prestação jurisdicional
Promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em 1ª e 2ª instâncias, melhorando a produtividade e
qualidade dos serviços com a redução da taxa de congestionamento de processos, tornado-a efetiva e ágil
Sociedade em geral
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Claudenice Deijany Farias de Costa

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

66,68

59,06

37,12

31/12/2017

Anual

Percentual

106,82

105,52

103,04

31/12/2017

Taxa de Congestionamento
Fonte: Corregedoria Geral de Justiça e Coordenadoria Judi
Taxa de Atendimento à Demanda
Fonte: CGJ

Análise de Indicadores do Programa:
Com o intuito de melhorar o desempenho nos índices de Congestionamento de Processos e Atendimento à Demanda, algumas ações
foram e estão sendo realizadas, como a implementação do Processo Judicial Eletrônico e a Central de Processamento Eletrônico
(Resolução nº 08/2017-DTP), em atenção a Resolução 219/2016-CNJ, destacando que essas são ações estruturais importantes, mas que
não trazem efeitos imediatos, os quais serão demonstrados no decorrer dos próximos exercícios financeiros, com uma maior redução da
taxa de congestionamento e o aumento do índice de Atendimento à Demanda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

46.372.591,44

45.404.591,44

30.927.546,95

0,00

66,69

68,12

640

0,00

30.237.915,42

25.107.001,77

0,00

0,00

83,03

46.372.591,44

75.642.506,86

56.034.548,72

0,00

120,84

74,08

Total

Execução:
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O aprimoramento da prestação jurisdicional nos Juizados Especiais foi realizado contemplando o pagamento das despesas com locação
de imóveis para funcionamento dos Juizados Especiais da Capital e da Comarca de Várzea Grande, bem como o XVI Encontro de Juízes
dos Juizados que teve como objetivo promover a integração, interação e discussão sobre temas de interesses dos Juizados Especiais.
No exercício de 2017 também foi locado espaço para a instalação do CEJUSC dos Juizados Especiais da Capital, além do
credenciamento de 81 conciliadores para atuação no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.
Visando priorizar o primeiro grau de jurisdição foi implantada em outubro a Central de Processamento Eletrônico, com a lotação inicial de
64 servidores, no Fórum da Capital, advindos da Segunda Instância, para atuar nos processos das comarcas com maior taxa de
congestionamento em todo o Estado de Mato Grosso.
Foi implantado o projeto Efetividade na Execução Fiscal, na busca de uma política de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de
processos de execução fiscal, que gerou uma redução no acervo processual e uma maior arrecadação fiscal, com a adesão de 11
municípios.
Apesar do não atingimento da meta de redução da taxa de congestionamento, as ações realizadas para o aprimoramento da prestação
jurisdicional de 2º Grau foram eficazes, destacando, dentre elas, a padronização dos procedimentos realizados nos Departamentos da
Área Judiciária.
No aprimoramento das ações da Coordenadoria da Infância e Juventude podemos citar a realização de cinco campanhas, que trabalhou
oito temas (Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, Cuidados durante o Carnaval, Viagem Legal, Erradicação e Prevenção do
Trabalho Infantil, Drogas, Combate à Pedofilia e Bullying e Tráfico de Pessoas) levando diversas informações à sociedade, com foco na
conscientização de crianças, jovens e seus responsáveis.
O PJe foi implantado em 53 unidades judiciárias de 1ª Instância e para a manutenção do sistema foram contratados mão de obra
especializada e serviços de apoio à contagem de pontos de função em regime de fábricas de métricas.
Por fim, importante ressaltar que foram concluídas no exercício de 2017 as obras realizadas nas Comarcas de Santo Antônio do Leverger,
Sinop (Instalações elétricas), Arenápolis, Jaciara, Juara (reforma e ampliação) e Fórum de Cuiabá (reformas).

Resultados:
Apesar do não atingimento da meta de redução da taxa de congestionamento total do Poder Judiciário, muitos avanços foram
concretizados no exercício de 2017, por meio da realização de mutirões na 1ª Instância (12 mutirões de procedimentos nas secretarias das
varas, mutirão de sentenças com juízes e servidores, mutirões de Executivos Fiscais, além de correições e forças tarefas com regime de
cooperação em diversas comarcas).
Nos Juizados Especiais o resultado da taxa de congestionamento atingido (40,7%) foi superior a meta estabelecida (45,57%), em 4,87%.
O credenciamento de 81 conciliadores para atuação no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos contribuiu
para realização de 47.618 audiências com 24.749 acordos firmados, sendo 8.343 audiências realizadas em mutirão (com 5.491 acordos).
O PJe foi implantado em todo o segundo grau de jurisdição e em 53 unidades judiciárias do primeiro grau.

Principais restrições e providências adotadas:
Administrativas : A maioria das restrições foram de caráter administrativo, em razão da extrapolação de prazos em procedimentos
licitatórios, execução orçamentária em PAOEs de manutenção.
Orçamentárias : Houve a necessidade de realização de créditos adicionais, através de superávit orçamentário para a realização de obras

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2236-Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Garantir a prestação jurisdicional com simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de forma
Objetivo Específico:
a atender aos anseios da sociedade, considerando-se a competência dos juizados especiais do estado
Produto:
Congestionamento reduzido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Agamenon Alcantara Moreno Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

40,70
Total:

40,70

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

46,57

Meta Física Ação Realizada

46,57

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

40,70

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

87,40

87,40

Análise da Meta Física:
A taxa de congestionamento apresentada, refere-se ao período de dezembro de 2016 a novembro de 2017.
O período de janeiro a dezembro de 2017 só estará disponível somente no início de fevereiro DE 2018.
A meta física foi cumprida com aprimoramento da prestação jurisdicional nos Juizados Especiais, por meio dos pagamentos
correspondendo às despesas com locação dos imóveis onde estão instalados os Juizados Especiais, tais como: Complexo Miranda Reis,
Complexo Maruanã, JECRIM ¿ Juizado Especial Criminal, JUVAM ¿ Juizado Especial Volante Ambiental e VEMA ¿ Vara Especializada do
Meio Ambiente, todos situados em Cuiabá, e Jardim Glória, em Várzea Grande. Bem ainda com os pagamentos das tarifas públicas, cuja
demanda foi estimada na elaboração do PTA 2017.
Pela realização do XVI Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso, cuja finalidade promover a integração, interação e
discussão sobre temas de interesses dos Juizados Especiais.
Criação de mais uma Turmas Recursais Temporárias no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso,
por meio da Resolução 10/2017-DTP, com essa resolução ficam instituídas duas Turmas Recursais Temporárias, para auxílio do serviço
judiciário da Turma Recursal Única, relativamente aos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2017. O funcionamento das Turmas
Recursais Temporárias fica limitado até o dia 30 de junho de 2018.
Criação da Central de Processamento Eletrônico ¿ CPe, para atender várias normativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre
elas, a que dispõe sobre a distribuição da força de trabalho dos servidores aperfeiçoando os serviços prestados aos cidadãos. A Central
consiste em uma nova modalidade de prestação de serviços e gestão processual que aloca servidores do 1º e 2º Graus de jurisdição para
trabalharem remotamente em unidades judiciárias que tenham grandes taxas de congestionamento e estoque processual. A CPe foi criada
na sessão extraordinária administrativa do Tribunal Pleno do dia 28 de setembro. Está instalada no Fórum da Capital, com o objetivo de
reduzir a taxa de congestionamento no Judiciário.
Participação do Desembargador e Juízes de Direito no FONAJE realizado em Curitiba - PR, nos dias 08 a 10 de novembro de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.354.800,00

2.354.800,00

1.799.772,04

0,00

76,43

76,43

2.354.800,00

2.354.800,00

1.799.772,04

0,00

76,43

76,43

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
O aprimoramento da prestação jurisdicional nos Juizados Especiais foi realizado contemplando o pagamento das despesas com locação
de imóveis para funcionamento dos Juizados Especiais da Capital e da Comarca de Várzea Grande. Realização do XVI Encontro de
Juízes dos Juizados teve como objetivo promover a integração, interação e discussão sobre temas de interesses dos Juizados Especiais.
Criação de mais uma Turmas Recursais Temporárias, para auxiliar os serviços judiciários da Turma Recursal Única, somando duas
turmas recursais temporárias. Criação da Central de Processamento Eletrônico ¿ CPe, com o objetivo de reduzir a taxa de
congestionamento no Judiciário.
É importante ressaltar que o valor planejado foi maior do que o executado visto que o reajuste dos contratos de locação de imóveis ficaram
menores do que cálculo realizado no momento da elaboração do PTA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
As ações necessárias para aprimoramento da prestação jurisdicional nos Juizados Especiais foram realizadas com o adimplemento dos
contratos de locação dos imóveis, pagamentos de tarifas e condomínios, conforme estimado na elaboração do PTA 2017. A diferença para
menos entre o valor empenhado e a dotação final da LOA deu-se em razão da falta de utilização dos recursos previstos para novas
contratações. Além disso, importante ressaltar, que o valor disponibilizado foi maior do que o executado visto que o reajuste dos contratos
de locação de imóveis ficaram menores do que cálculo realizado no momento da elaboração do PTA 2017.
Não houve a necessidade de suplementação de recursos financeiros.
Apesar de não utilização de todo o recurso orçamentário disponibilizado, é importante salientar, que houve eficiência na execução da ação
em análise.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado com sucesso, uma vez que os serviços de aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados foram
realizados durante o exercício, possibilitando o suporte e melhoria na prestação jurisdicional, e, todas as condições foram criadas levando
ao alcance dos objetivos da ação, tendo inclusive diminuído a taxa de congestionamento dos Juizados Especiais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3232-Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Melhorar a capacidade do serviço de conciliação e mediação das controvérsias oferecidos à sociedade
Centro judiciário ampliado
Unidade
Clarice Claudino da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
12,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

12,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

16,67

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
16,67

Análise da Meta Física:
A meta estipulada para o PTA 2017 foi revisada no período de revisão do PPA 2016-2019 no início do exercício, considerando as novas
prioridades da nova gestão. Neste caso, a meta passou de 12 (conforme registrado neste RAG) para 5 (meta revisada) Centros Judiciários
instalados.
No exercício de 2017 foram instalados 2 Centros Judiciários (São Félix do Araguaia e Alto Garças). Os demais não foram instalados, tendo
em vista a demora na publicação da lei autorizativa, que só ocorreu em 21/12/2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.419.675,53

3.419.675,53

2.212.809,43

0,00

50,07

64,71

4.419.675,53

3.419.675,53

2.212.809,43

0,00

50,07

64,71

Capacidade de Planejamento - PPD:
No decorrer do exercício, houve a locação do espaço para a instalação do CEJUSC dos Juizados Especiais da Capital. Ainda não foi
instalado, tendo em vista a necessidade de obras de readequação do espaço para o funcionamento do referido CEJUSC, além de
aquisição de mobiliários e equipamentos. Houve também o credenciamento de 81 conciliadores das 100 vagas autorizadas. Não ocorreu o
credenciamento na totalidade tendo em vista que várias comarcas tiveram que realizar teste seletivo, que possui uma tramitação legal de
longo prazo.

Capacidade de Execução - COFD:
A locação do espaço para a instalação do CEJUSC dos Juizados Especiais da Capital, bem como o credenciamento dos conciliadores,
deu-se no final do exercício, a partir do mês de novembro. O que justifica a não execução total do orçamento disponibilizado para o
exercício.
Além disso, houve uma redução de R$ 1.000.000,00 na ação. O valor foi remanejado para o PAOE 2007 - Manutenção dos Serviços
Administrativos Gerais - para pagamento de despesa com aquisição de material permanente na UG 0001 - 1º Grau.

Alcance do Objetivo Específico:
No exercício de 2017, houveram 39.275 audiências realizadas e 19.258 acordos firmados no valor total de R$ 554.529.850,88.
Tivemos ainda 8.343 audiências realizadas em mutirão, sendo 5.491 acordos firmados no valor total de R$ 12.512.442,83.
Esses números representam uma redução nas audiências e acordos firmados com relação ao exercício anterior, portanto avalia-se que o
objetivo específico da ação foi parcialmente alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

3233-Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e
administrativos

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Oferecer maior celeridade nos procedimentos das áreas judiciária e administrativa, bem como a
Objetivo Específico:
disponibilização mais rápida e precisa das informações necessárias para a tomada de decisões
Produto:
Processo eletrônico implantado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Danilo Pereira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

53,00
Total:

53,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
20,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

20,00

53,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
265,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
265,00

Análise da Meta Física:
O projeto tem como objetivo o aprimoramento da informação dos processos judiciários e administrativos. Importante frisar que a execução
do mesmo é dividida nas ondas do Planejamento estratégico 2015-2020, sendo que na onda correspondente ao ano 2017 foram
realizadas as seguintes contratações: Mão de Obra especializada para o Processo Judicial Eletrônico e Serviços de apoio à contagem de
pontos de função, em regime de fábrica de métricas.
Os serviços de implantação do Processo Judicial Eletrônico tiveram continuidade, totalizando a implantação do PJE em 53 unidades
Judiciárias de 1ª instância. Ultrapassando a meta prevista de 20 Unidades judiciárias de 1ª instância.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

280.000,00

280.000,00

44.002,05

0,00

15,72

15,72

640

0,00

3.000.000,00

2.115.104,06

0,00

0,00

70,50

280.000,00

3.280.000,00

2.159.106,11

0,00

771,11

65,83

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram previstos para essa ação recursos de R$280.000,00 por não haver recurso ordinário suficiente para execução da mesma. Foi
pensado estrategicamente em suprir a necessidade dessa ação com a suplementação de recursos para a realização das contratações:
¿ Contrato n. 131/2017 Contratação de pessoas jurídicas para prestação de Serviços Técnicos de desenvolvimento, de manutenção e de
sustentação de soluções de software, na forma presencial e remota, sob demanda.
¿Contrato n. 132/2017 Contratação de pessoas jurídicas para prestação de Serviços de apoio à contagem de pontos de função, em regime
de fábrica de métricas.
Embora o indicador sinalize para uma deficiência de planejamento, nota-se que a distorção entre planejado e o executado advém da
incompatibilidade dos recursos orçamentários ordinários para a custeio dos contratos que sustentam a Ação.
Para o próximo exercício espera-se melhorar o indicar, já que, os recursos disponibilizados no PTA deverão ser suficientes para o
atendimento da demanda anual.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício de 2017 os serviços de implantação do Processo Judicial Eletrônico totalizaram a implantação do PJE em 53 unidades
Judiciárias de 1ª instância.
Parte dos recursos suplementados foram previstos para as contratações de pessoas jurídicas para prestação de Serviços Técnicos de
desenvolvimento, de manutenção e de sustentação de soluções de software e Contratação de pessoas jurídicas para prestação de
Serviços de apoio à contagem de pontos de função, em regime de fábrica de métricas, assinados em 11/2017.
No entanto, não foi possível a execução da aquisição de Software para produtos Administrativos e a Contratação de Consultoria ¿
Processos Administrativos, visto que, o processo licitatório em questão passou por vários ajustes técnicos, não possibilitando a sua
finalização até o final do exercício, o que explica a não execução total do orçamento, ficando, desta forma, o valor disponibilizado maior
que o valor executado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi atendido considerando as contratações realizadas e a implantação do PJE nas 53 unidades judiciárias de 1ª
instância propiciando celeridade nos procedimentos das áreas jurídicas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3234-Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação
Objetivo Específico:
jurisdicional de 1º grau de jurisdição
Produto:
Congestionamento reduzido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Karine Marcia Lozich Dias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

67,81
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

66,15

Meta Física Ação Realizada

66,15

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

67,81

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

102,51

102,51

Análise da Meta Física:
Até o momento a taxa de congestionamento está em 67,81% (atualizada em novembro/2017, visto que, o fechamento do ano só será
possível no mês de dezembro).
Não foi possível reduzir mais a taxa de cpmgestionamento pelos seguiintes motivos: Atualização do novo CPC, migrações de sistemas,
etc.
Foi implantada em 20/10/2017 a Central de Processamento Eletrônico, atendendo várias normativas do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), entre elas, a que dispõe sobre a distribuição da força de trabalho dos servidores aperfeiçoando os serviços prestados aos cidadãos.
Somente no Juizado de Rondonópolis, em 10 dias foram arquivados 2.973 processos, passando de 76,9 para 64,7% a taxa de
congestionamento;
Foi criado e implantado o projeto Efetividade na Execução Fiscal (META 5 do CNJ) que busca uma política de desjudicialização e de
enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal. 11 municípios aderiram ao protocolo de intenção. O Judiciário reduz o acervo
processual e os municípios arrecadam;
Realizados 12 Mutirões de procedimentos nas Secretarias de Varas;
Mutirões de sentenças com juízes e servidores atuando no cumprimento nas secretarias;
08 Correições extraordinárias realizadas em comarcas e 02 em cartórios;
Expansão da Central de Arrecadação e Arquivamento, possibilitando o arquivamento judicial de 8.451 processos até 19/12/2017;
Realização dos Mutirões dos Executivos Fiscais em várias comarcas.
Aprimoramento processual criminal em todos os polos;
Força tarefa e regime de cooperação nas comarcas de Guarantã do Norte (4000 processos impulsionados) Colniza (2249 processos
impulsionados) Poconé (8.500 processos impulsionados) Cuiabá 5ªVara Cível (5.600 processos impulsionados)Juizado do Jardim Glória

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.459.088,71

30.459.088,71

19.957.504,92

0,00

65,52

65,52

30.459.088,71

30.459.088,71

19.957.504,92

0,00

65,52

65,52

Capacidade de Planejamento - PPD:
A quantidade de credenciamento de conciliadores e juízes leigos foi menor do que o previsto, o que justifica o valor empenhado menor que
o planejado, considerando ainda que o credenciamento corresponde a maior do valor disponibilizado para ação.
Devida a implantação de um sistema de monitoramento da taxa de congestionamento, foi possível implantar medidas concretas e reduzir a
taxa de congestionamento entre o fechamento do 1º Semestre de 2015 (84,96%) e 1º Semestre de 2017 (79,30%) em 5,66%;
Foi implantado em 06/06/2017 o projeto Sentença Mais, possibilitando impulsionar 6.303 processos nos Juizados Especiais que estavam
conclusos para sentença;
Foi implantada em 20/10/2017 a Central de Processamento Eletrônico, atendendo várias normativas do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), entre elas, a que dispõe sobre a distribuição da força de trabalho dos servidores aperfeiçoando os serviços prestados aos cidadãos.
Somente no Juizado de Rondonópolis, em 10 dias foram arquivados 2.973 processos, passando de 76,9 para 64,7% a taxa de
congestionamento;
Foi criado e implantado o projeto Efetividade na Execução Fiscal (META 5 do CNJ) que busca uma política de desjudicialização e de
enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal. 11 municípios aderiram ao protocolo de intenção. O Judiciário reduz o acervo
processual e os municípios arrecadam;
Foram automatizadas as metas do CNJ e constantes orientação e fiscalização aos magistrados;
Realizados 12 Mutirões de procedimentos nas Secretarias de Varas;
Mutirões de sentenças com juízes e servidores atuando no cumprimento nas secretarias;
08 Correições extraordinárias realizadas em comarcas e 02 em cartórios;
Implantação da Central de Pagamento de Diligências melhorando o controle dos pagamentos das diligências, trazendo celeridade aos
feitos;
Expansão da Central de Arrecadação e Arquivamento, possibilitando o arquivamento judicial de 8.451 processos até 19/12/2017;
Realização dos Mutirões dos Executivos Fiscais em várias comarcas.
Aprimoramento processual criminal em todos os polos;
Força tarefa e regime de cooperação nas comarcas de Guarantã do Norte (4000 processos impulsionados) Colniza (2249 processos
impulsionados) Poconé (8.500 processos impulsionados) Cuiabá 5ªVara Cível (5.600 processos impulsionados)Juizado do Jardim Glória
02 Audiências Públicas (Justiça Restaurativa e Zana de Fronteira)
Campanha do carnaval, no combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes;
Expansão do Cadastro Pretendentes á Adoção;
Campanha de combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes;
Adotar é legal / Projeto padrinhos / Projeto Pai Presente/ Audiência Concentradas;
Família Acolhedora;
Capacitação dos Juízes Leigos;
Capacitação dos Distribuidores;
Expansão da Central de Mandados nas comarcas de Primeira Entrância;
Comissão de Assuntos Fundiários ativa;
Aprimoramentos realizados no Sistema Apolo / SIAP / Sistema Apolo Eletrônico / PEA;
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Capacidade de Execução - COFD:
O recurso projetado para o pagamento de credenciados (juízes leigos e conciliadores) não foi utilizado em sua totalidade pela não adesão
/ credenciamento destes postos de trabalho na 1ª Instância, tendo em vista, a necessidade de alteração na legislação destes
credenciados. Por consequência, não houve o pagamento de parte das contribuições patronais previstas, devido ao não credenciamento
de juízes leigos e conciliadores. Parte dos recursos não utilizados foram remanejados para a compra de equipamento de informática.
Os recursos financeiro foram liberados de acordo com a demanda.

Alcance do Objetivo Específico:
Inúmeras ações trouxeram o aprimoramento para o primeiro grau de jurisdição, conforme listado no campo análise do PPD, portanto, o
objetivo específico da ação foi alcançado. No entanto, a meta estabelecida para o exercício de 2017 (redução da taxa de
congestionamento), não foi atingida em face do novo CPC, bem como das migrações dos sistemas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3235-Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição

Programa de Governo:

399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação
Objetivo Específico:
jurisdicional de 2º grau de jurisdição
Produto:
Congestionamento reduzido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Karine Moraes Giacomeli de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,52
Total:

50,52

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

37,10

Meta Física Ação Realizada

37,10

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,52

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

136,17

136,17

Análise da Meta Física:
As ações realizadas para o aprimoramento da prestação jurisdicional de 2º Grau foram eficazes, porém não suficientes para atingimento
da meta estabelecida de redução da taxa de congestionamento. Inicialmente, o índice de congestionamento do 2º Grau estava anotado em
37,10% (PPA 2016-2019). Todavia, após análise, foi reajustado para 45,5% (no exercício de 2017). Ainda assim, a prévia é que a taxa de
congestionamento da 2ª Instância feche 2017 em aproximadamente 50,52 (líquida) e 51,98 (bruta). Essa diferença decorre da entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil, que estendeu os prazos processuais, além da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe)
em todas as Câmaras do Tribunal de Justiça.
Dentre as ações realizadas para o aprimoramento da prestação jurisdicional, destacamos a padronização dos procedimentos realizados
nos Departamentos da Área Judiciária, além do alinhamento junto à Administração para buscar a melhor solução para redução da taxa de
congestionamento junto aos Desembargadores, o que resultou no encaminhamento de ofício aos gabinetes solicitando o empenho no
julgamento de maior número de processos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.088.227,20

1.120.227,20

559.290,67

0,00

51,39

49,93

1.088.227,20

1.120.227,20

559.290,67

0,00

51,39

49,93
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A área mostrou um avanço na execução orçamentária, em relação ao ano anterior, quando apresentou índice deficiente.
Por se tratar da área-fim do Poder Judiciário, a maioria das aquisições/contratações ficam sob a responsabilidade de outras áreas.
As principais ações foram cursos realizados por servidores da área e manutenção dos contratos firmados e em execução, como é o caso
do Serviço de Degravação e de Digitalização dos processos para os Tribunais Superiores.
Por outro lado, a Consultoria para Modelagem de Processos que estava planejada para 2017 não foi realizada (o que explica a diferença
entre o planejado inicial e o executado).

Capacidade de Execução - COFD:
No decorrer do exercício, o índice permaneceu regular, visto que, o orçamento previsto incluía uma contratação de 29 postos para
digitalização de processos físicos oriundos da 1ª Instância, no entanto foi replanejada para iniciar em janeiro/2018. O que justifica o índice
apresentado.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar de não atingir a meta da taxa de congestionamento, o objetivo específico foi alcançado, pois no decorrer do ano foram realizadas
diversas ações em busca do aprimoramento da prestação jurisdicional na 2ª Instância, como por exemplo, a implantação do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) na Presidência, a implantação do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas (APLIC) no Conselho da
Magistratura, a expansão do Sistema de Requisição de Pagamento para a 1ª Entrância, além de melhorar as estatísticas processuais,
acrescentando os dados do PJe.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3236-Aprimoramento das ações de infância e juventude

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para fomentar ações da
Objetivo Específico:
coordenadoria da infância e juventude, visando a conscientização e exercício da cidadania, objetivando
aumentar o índice de acesso das crianças e adolescentes à justiça da infância e juventude
Produto:
Acesso de criança e adolescente à justiça
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Cleuci Terezinha Chagas

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

5,00
Total:

5,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
40,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

40,00

5,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
12,50

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
12,50

Análise da Meta Física:
No período de elaboração do PPA 2016-2019 foi estipulado uma meta referente ao percentual de acesso de crianças e adolescentes à
justiça, no entanto, no início do exercício de 2017, quando da revisão do PPA houve uma alteração de meta, considerando as campanhas
de conscientização que serão realizadas no decorrer desses três anos (2017 a 2019).
Neste aspecto, tivemos para 2017 uma meta de realizar oito campanhas. Ao todo foram realizadas cinco campanhas, a saber: 1. Combate
ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes; 2. Carnaval; 3. Viagem Legal (dezembro/janeiro); 4. Viagem Legal (junho/julho); 5.
Fepeti (Forum de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil);
Em 2017, algumas campanhas foram incluídas nas cinco já citadas, como: 1. Campanha contra às Drogas (inserida na Campanha do
Carnaval); 2. Campanha de Combate à Pedofilia e bullying (inserida na Campanha de Combate à Violência); 3. Campanha contra o tráfico
de pessoas (inserida na Fepeti).
Podemos, portanto, considerar que todos os temas propostos foram trabalhados durante o ano de 2017, no entanto, houve uma
priorização dos trabalhos para a redução da taxa de congestionamento, e, por isso, estratégicamente as campanhas foram agrupadas.
Para o exercício de 2018, serão retomadas uma a uma, com as suas particularidades e abrangências específicas.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

193.800,00

193.800,00

49.014,52

0,00

25,29

25,29

193.800,00

193.800,00

49.014,52

0,00

25,29

25,29

Capacidade de Planejamento - PPD:
Na visão desta Ação Orçamentária (PAOE 3236), o valor empenhado é inferior ao planejado, visto que algumas tarefas previstas nesse
Ação foram executadas na Ação 2007.
No entanto, importante salientar, que as atividades planejadas para o exercício de 2017 foram realizadas, considerando que foram
desenvolvidas campanhas de conscientização com vistas à proteção da criança e do adolescente.
Para a realização dessas atividades foram utilizadas, além dos recursos previsto neste PAOE, também recursos do PAOE 2007
(Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais), visto que, nessa ação foram executadas Atas de Registro de Preços já elaboradas que
atendiam a demanda da Coordenadoria de Infância e Juventude, sem portanto, a necessidade de realização de um processo licitatório
específico.

Capacidade de Execução - COFD:
Visto que, no decorrer do exercício, não foram realizados ajustes no orçamento, com reduções ou adições, o percentual de execução
orçamentária ficou aquem do esperado. No entanto, as atividades planejadas para o exercício de 2017 foram realizadas, considerando que
foram desenvolvidas campanhas de conscientização com vistas à proteção da criança e do adolescente. Para a realização dessas
atividades foram utilizadas, além dos recursos previsto neste PAOE, também recursos do PAOE 2007 (Manutenção dos Serviços
Administrativos Gerais), visto que, nessa ação foram executadas Atas de Registro de Preços já elaboradas que atendiam a demanda da
Coordenadoria de Infância e Juventude, sem portanto, a necessidade de realização de um processo licitatório específico.

Alcance do Objetivo Específico:
No intuito de aumentar o índice de acesso da criança e do adolescente à justiça foram realizadas cinco campanhas, considerando, pelo
menos, oito temas desenvolvidos durante o exercício de 2017. Neste aspecto, podemos considerar que, no que concerne ao fomento de
ações visando a conscientização da sociedade quanto a proteção da criança e do adolescente, a Coordenadoria da Infância e Juventude
cumpriu o seu papel, disseminando o assunto em todo o Estado de Mato Grosso.
Em 2017, foram registrados a participação de duas mil crianças e adolescentes nas campanhas realizadas. Houve também um aumento
de 5% nas denúncas realizadas. As atividades desenvolvidas em prol de aperfeiçoar a prestação jurisdicional aumentando os índices de
acesso deste público à justiça foram satisfatórias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3237-Edificação e recuperação física da 1ª instância

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Melhorar as instalações físicas na 1ª instância
Obra realizada
Metro quadrado
Angela Cristina Gaspar Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO V - SUDESTE

3.132,90

REGIÃO VI - SUL

10.558,78

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

2.519,54

REGIÃO XI - NOROESTE II

2.055,61

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

1.590,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

780,00

Meta Física Ação Realizada

15.161,22

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

19.856,83

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

2.545,75

130,97

Análise da Meta Física:
Considerando as despesas que não tem um caráter continuado, algumas ações foram realizadas com recursos de superávit orçamentário.
O que resultou na diferença do apresentada entre o planejado e o executado. A meta foi reajustada no decorrer do ano, considerando os
superávitos realizados durante o exercício.
Obras finalizadas:
1. Santo Antonio do Leverger (468 m²);
2. Sinop - reforma das Instalações elétricas (1.590 m²);
3. Arenápolis (2.519,54 m²);
4. Jaciara (3132,9 m²);
5. Juara - Reforma (792,25 m²) e ampliação (1.263,36 m²);
6. Fórum de Cuiabá - Reforma dos quadros de energia e organização dos racks (10.090,78 m²).
Obras em andamento:
1. Barra do Bugres (3.533,50 m²);
2. Tangará da Serra (1.498,89 m²);
3. Porto dos Gaúchos - Reforma (736,27 m²) e ampliação (187,29 m²);
4. Reforços estruturais (Jauru, Mirassol D'Oeste, Colíder e Porto Alegre do Norte) - 276,88 m²;
5. Itiquira (2.420,65 m²);
6. Várzea Grande - reforma da cela e adequações de drenagem (564 m²);
7. Sinop estrutural do telhado (1.270 m²);
8. Aripuanã - Reforma (448 m²) e ampliação (80 m²).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

7.189.000,00

7.189.000,00

6.235.058,33

0,00

86,73

86,73

640

0,00

27.237.915,42

22.991.897,71

0,00

0,00

84,41

7.189.000,00

34.426.915,42

29.226.956,04

0,00

406,55

84,90

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Optou-se estrategicamente, por realizar algumas ações com recursos de superávit orçamentário, o que resultou na diferença apresentada
entre o planejado e o executado. Algumas obras, empenhadas no ano de 2017, não foram concluídas no mesmo exercício, ficando para
2018 e, portanto, não foram computadas como meta física realizada.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar do esforço para a conclusão dos procedimentos licitatórios, alguns processos se estenderam por todo o prazo processual legal.
Cabe salientar que o Plano de Obras 2017-2021 do PJMT foi aprovado pelo Tribunal Pleno no final do primeiro semestre do ano, o que
impactou nos ajustes de planejamento de obras.
Também, neste exercício, houve a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para a elaboração de projetos,
visando a agilidade nos trâmites processuais licitatórios.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi atendido, visto que, houve melhoramento na estrutura física das comarcas de 1º Instância, que foram identificadas
com as demandas mais urgentes. A saber: 1. Santo Antonio do Leverger; 2. Sinop (Instalações elétricas); 3. Arenápolis; 4. Jaciara; 5.
Juara; 6. Cuiabá (telhado do Fórum da Capital).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3238-Edificação e recuperação física da 2ª instância

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

399-Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
2017
Projeto
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Melhorar as instalações físicas na 2ª instância
Obra realizada
Metro quadrado
Angela Cristina Gaspar Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi concluída a Reforma da Biblioteca do Tribunal de Justiça. Aditivo ao Contrato 65/2016.
Importante salientar que no exercício de 2017, a Administração deu prioridade às obras do 1º Grau de Jurisdição. As principais obras para
atendimento da 2ª Instância serão realizadas no exercício de 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

388.000,00

388.000,00

70.094,99

0,00

18,07

18,07

388.000,00

388.000,00

70.094,99

0,00

18,07

18,07

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em 2017, com os recursos do PAOE 3238 foi concluída a reforma da biblioteca, além de pequenos reparos e manutenção predial corretiva
previstos para o segundo grau de jurisdição.
Havia sido prevista a construção de um edifício garagem, uma sala para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, além de um
restaurante, no entanto, os projetos básicos não foram concluídos no tempo planejado, inviabilizando a conclusão do procedimento
licitatório em 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Em 2017, com os recursos do PAOE 3238 foi concluída a reforma da biblioteca, além de pequenos reparos e manutenção predial corretiva
previstos para o segundo grau de jurisdição.
Havia sido prevista a construção de um edifício garagem, uma sala para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, além de um
restaurante, no entanto, os projetos básicos não foram concluídos no tempo planejado, inviabilizando a conclusão do procedimento
licitatório em 2017.
Os recursos foram disponibilizados conforme a demanda.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado, visto que, a manutenção predial foi realizada, aprimorando os serviços prestados na 2a Instância

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
400-Gestão de Pessoas
Gestão de Políticas Públicas
Dificuldade do Poder Judiciário em atrair, reter e desenvolver as pessoas com as competências apropriadas
aos objetivos e às tarefas a realizar
Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de
valorização
magistrados e servidores
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Claudenice Deijany Farias de Costa

INDICADORES
Descrição
Percentual de capacitação nas competências profissionais
específicas

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

50,00

80,00

66,65

31/12/2017

Anual

Percentual

80,00

95,00

59,00

31/12/2017

Fonte: Escola dos Servidores do Poder Judiciário
Percentual de magistrados capacitados
Fonte: Escola Superior de Magistratura

Análise de Indicadores do Programa:
O Poder Judiciário Estadual alcançou o percentual de 73,52% da sua meta, haja vista que capacitou 161 Magistrados de um universo
previsto de 219 magistrados, o que representa ainda 59% do total de magistrados do Poder Judiciário de Mato Grosso (275 magistrados).
A meta de capacitação de servidores definida em 60% foi superada, atingindo 66,65%, reduzindo as lacunas da trilha de competências
levantadas pelo Poder Judiciário do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

12.750.338,52

14.700.338,52

10.837.819,60

0,00

85,00

73,72

12.750.338,52

14.700.338,52

10.837.819,60

0,00

85,00

73,72

Execução:
No exercício de 2017 foram capacitados 161 Magistrados, do universo de 275 Magistrados integrantes do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso. Importante salientar que foram oferecidos pela ESMAGIS-MT 41 capacitações (cursos), com enfoque nas áreas de Direito,
Gestão, Mediação e Conciliação e Formação Humanística, totalizando em 656 horas de capacitação. Além das tradicionais capacitações,
foram realizadas 2 (duas) Jornadas de Estudos para debate de temas como o Sistema de Precedentes no Código de processo Civil/2015.
De acordo com o Plano Anual de Capacitação de Servidores para a 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário/MT, foram realizadas
capacitações na forma presencial e EaD, nas áreas de gestão e fiscalização de contratos, gestão de pessoas e de projetos, Liderança,
Coaching e sistemas de informatização e formação, além de palestras, oficinas e seminários. Para a realização dessas ações foram
necessárias suplementações para o pagamento de contratos de cursos e capacitações.
No Programa Bem Viver o orçamento foi executado conforme planejado com a contratação de profissionais de saúde credenciados (279
profissionais da área de Fisioterapia, Auxiliar em saúde bucal, Psicólogos e Assistentes Sociais) pelo Provimento 06/2016 e 16/2016 ¿ CM,
além da realização de 27 Campanhas Educativas, a Corrida de Rua do Judiciário com mil inscritos e as Caravanas que atenderam nove
Comarcas.
Quanto a implementação da Gestão por Competência podemos afirmar que as etapas previstas foram devidamente realizadas, com o
aperfeiçoamento do modelo da avaliação de desempenho dos mais de 4100 servidores.

Resultados:
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Além da realização das ações previstas no Plano Anual de Capacitações, com o atendimento a 161 magistrados, a ESMAGIS-MT
ofereceu, em parceria com Órgãos/Entidades, oito capacitações (XVI Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso, quatro
reuniões do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato-Grosso, uma reunião de Magistrados Coordenadores de NUPEMEC¿s e duas
Jornadas de Estudos do Tribunal de Justiça).
De acordo com o Plano Anual de Capacitação de Servidores para a 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário/MT, foram realizadas
capacitações na forma presencial e EaD, nas áreas de gestão e fiscalização de contratos, gestão de pessoas e de projetos, Liderança,
Coaching e sistemas de informatização e formação, além de palestras, oficinas e seminários, superando a meta de capacitação de
servidores em 6,65%.
No projeto de Valorização de Magistrados e Servidores, Bem Viver, foram realizados 105.837 atendimentos nas áreas de enfermagem,
fisioterapia, fonoaudiologia, ginástica laboral, medicina, nutrição, odontologia e psicologia. Esses atendimentos reduziram o absenteísmo
em 2,2%, totalizando um índice de 4,1% e superando a meta estipulada (4,6%).
As ações previstas para a implementação da Matriz de Competência foram realizadas (com o cumprimento de 50%), com o
aperfeiçoamento do modelo da avaliação de desempenho dos mais de 4100 servidores, tendo contratado consultoria especializada.

Principais restrições e providências adotadas:
Administrativas : A maioria das restrições foram de caráter administrativo, em razão da extrapolação de prazos na elaboração de Projeto
Básico e procedimento licitatório, bem como suspensão de ação planejada.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2237-Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

400-Gestão de Pessoas
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Reduzir o índice de absenteísmo e melhorar a produtividade dos servidores e magistrados, por meio da
Objetivo Específico:
criação e implantação de uma política motivacional de reconhecimento
Produto:
Absenteísmo reduzido
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

4,10
Total:

4,10

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

4,60

Meta Física Ação Realizada

4,60

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

4,10

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

89,13

89,13

Análise da Meta Física:
Em 2017 foram realizados 105.837 atendimentos para magistrados e servidores nas áreas de saúde. Foram atendimentos nas áreas de
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Ginástica Laboral, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
Em 2016, os índices de absenteísmo (magistrado e servidor) totalizaram em 6,3%.
Em 2017 o absenteísmo (magistrados e servidores) reduziu para 4,1%.
Houve, portanto, uma redução no percentual em 2,2% de 2016 para 2017.
O referido resultado superou a meta planejada no Projeto Estratégico 2.1 de "Humanização no trabalho para magistrados e servidores"
previsto no Planejamento Estratégico Participativo (PEP).
No exercício de 2017 os diversos projetos do Programa Bem Viver foram desenvolvidos, de acordo com o cronograma elaborado pela
equipe, considerando magistrados, servidores ativos e inativos e dependentes e terceirizados atendidos nos seus diversos propósitos. Foi
executado orçamento planejado para contratação de profissionais de saúde credenciados pelo Provimento 06/2016 e 16/2016 - CM.
Foram realizadas 27 Campanhas Educativas, A Corrida de Rua do Judiciário obteve 1.000 inscritos e as Caravanas atederem 9 Comarcas
e todas foram executadas com sucesso, dentro do prazo planejado. Foram credenciados 279 profissionais da área de Fisioterapia, Auxiliar
em saúde bucal, Psicólogos e Assistentes Sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.313.726,26

5.313.726,26

4.243.034,86

0,00

79,85

79,85

5.313.726,26

5.313.726,26

4.243.034,86

0,00

79,85

79,85

Capacidade de Planejamento - PPD:
No exercício de 2017 os diversos projetos do Programa Bem Viver foram desenvolvidos, de acordo com o cronograma elaborado pela
equipe, considerando magistrados, servidores ativos e inativos e dependentes e terceirizados atendidos nos seus diversos propósitos. Foi
executado orçamento planejado para contratação de profissionais de saúde credenciados pelo Provimento 06/2016 e 16/2016 - CM.
Foram realizadas 27 Campanhas Educativas, A Corrida de Rua do Judiciário obteve 1.000 inscritos e as Caravanas atederem 9 Comarcas
e todas foram executadas com sucesso, dentro do prazo planejado. Foram credenciados 279 profissionais da área de Fisioterapia, Auxiliar
em saúde bucal, Psicólogos e Assistentes Sociais.
No planejamento da ação foi prevista a contratação de serviços na área de saúde, com vistas à realização de Exames Médicos Periódicos
e emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, em atendimento ao Programa de Controle Médicos de Saúde Ocupacional. No entanto, o
processo licitatório não foi concluído dentro do exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
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Em 2017 foram realizadas as contratações previstas: prestação de serviços para academia e manutenção dos equipamentos da academia.
O planejamento orçamentário também contemplou os a aquisição de camisetas para a Corrida de Rua do Judiciário e credenciamento de
profissionais de saúde, para atendimento aos magistrados e servidores. Destacamos que neste ano foi possível a contratação de empresa
para realização do Programa de saúde e segurança no trabalho que tem como objetivo a realização do LTCAT, PPRA e PCMSO.
Entretanto, não foi possivel a contratação de empresa para executar os exames periodicos resultado do LTCAT, PPRA e PCMSO, devido
atraso na aprovação do projeto básico. A execução orçamentária ocorreu com a prestação de serviços na área de educação física
(musculação, yoga, ginástica aeróbica, localizada), assistência técnica e manutenção da academia, credenciamento de profissionais
Assistente Sociais, Fisioterapeutas, Psicólogos e Auxiliares de Consultório Dentário.

Alcance do Objetivo Específico:
Em 2016, os índices de absenteísmo (magistrado e servidor) totalizavam 6,3% já em 2017 a encontramos o absenteísmo (magistrados e
servidores) em 4,1%.
Houve redução no percentual de 2,2% de 2016 para 2017, o resultado da redução superou a meta planejada no Projeto 2.1 Humanização
no trabalho para magistrados e servidores.
O objetivo de valorizar, motivar e comprometer magistrados e servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso foi plenamente atingido a
partir das ações registradas no PPD e COFD.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3239-Implementação da gestão por competência

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

400-Gestão de Pessoas
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Estimular o desenvolvimento de competências, contribuindo para a melhora no desempenho, bem como
Objetivo Específico:
favorecer o enriquecimento no perfil dos colaboradores, potencializando seus resultados, mantendo a
motivação e o compromisso dos servidores com a instituição
Produto:
Coeficiente de Desenvolvimento do Servidor (CDS)
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Lusanil Egues da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

50,00

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O projeto tem como objetivo a implementação da Gestão por Competências na sua totalidade, obedecendo as etapas necessárias. Em
2017, as ações previstas para a implementação foram devidamente realizadas, com o aperfeiçoamento do modelo da avaliação de
desempenho dos mais de 4100 servidores; o estudo de impacto da implementação fora realizado e mapeado e, dado início ao processo
para contratação de consultoria especializada a fim de realizar a implementação da gestão por competências bem como interligar as
interfaces do projeto. A meta prevista para 2017 fora devidamente cumprida com a execução de 50% das ações necessárias para a
implementação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

291.000,00

291.000,00

189.457,77

0,00

65,11

65,11

291.000,00

291.000,00

189.457,77

0,00

65,11

65,11
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Com a realização do aditivo contratual da consultoria para a realização da avaliação de desempenho por competências, o valor inicial
contrato fora devidamente atualizado conforme IPCA. Em novembro e dezembro fora realizada a avaliação de desempenho de mais de
4100 servidores, cumprindo assim o previsto no art. 27 da Lei 8.814/2008.
Não foi utilizado todo o orçamento disponibilizado, visto que, os valores para a contratação dos serviços de consultoria para aplicação de
avaliação de desempenho com foco em competências para servidores ficou menor do que o planejado. E ainda, por questão de
priorização nas atividades da gestão, não foi contratada empresa para aplicação de teste Predictive Index (PI) para a análise de
comportamento e perfis, visto que, o mesmo já foi realizado.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária ocorreu de forma planejada, cumprindo o cronograma financeiro previamente elaborado, uma vez que as Notas
Fiscais serão pagas de acordo com a comprovação da entrega de cada etapa estabelecida no Plano de Trabalho. Pelo valor se tratar da
quantia integral do contrato e o mesmo se encerra apenas em abril/2018, há montante disponível para efetuar o pagamento das etapas
restantes. O que explica o porque da não execução integral do orçamento do exercício de 2017, visto que o valor previsto para a
contratação considerou os doze meses do ano e a mesma não foi realizada em janeiro.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram realizadas ações a fim de estimular o desenvolvimento das competências, de forma a orientar e demonstrar a necessidade do
enriquecimento do perfil profissional dos servidores, por meio de atividades participativas, envolvendo o servidor de forma única, com a
finalidade de despertar a motivação para buscar a melhoria profissional, com o auxílio do Plano de Desenvolvimento Individual a ser
elaborado indicando as atividades para aprimorar e desenvolver as competências identificadas na Avaliação de Desempenho por
Competências. Neste aspecto, podemos declarar que alcançamos o objetivo específico da Ação, conforme planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4071-Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

400-Gestão de Pessoas
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Promover a capacitação permanente e continua dos magistrados, a fim de contribuir para o melhor
Objetivo Específico:
funcionamento da justiça, em benefício da sociedade, visando a melhoria do atendimento da prestação
jurisdicional
Produto:
Magistrado capacitado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Joao Luiz Bettini de Albuquerque Lins

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

161,00
Total:

161,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
4.020,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

4.020,00

161,00

Análise da Meta Física:

890

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
4,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
4,00

Estado de Mato Grosso
No exercício de 2017 foram capacitados 161 Magistrados, do universo de 295 Magistrados integrantes do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso.
Como a meta física para o exercício de 2017 era de 219 Magistrados capacitados, o resultado alcançado não foi o esperado.
No entanto, importante salientar que foram oferecidos pela ESMAGIS-MT 41 capacitações (cursos), com enfoque nas áreas de Direito,
Gestão, Mediação e Conciliação e Formação Humanística, totalizando em 656 horas de capacitação.
Além das tradicionais capacitações, foram realizadas 2 (duas) Jornadas de Estudos debatendo temas como o Sistema de Precedentes no
Código de processo Civil/2015.
Além do previsto no Plano Anual de Capacitações, a ESMAGIS-MT ofereceu, em parceria com Órgãos/Entidades, oito capacitações, a
saber: o XVI Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso, quatro reuniões do Grupo de Estudos da Magistratura de MatoGrosso, uma reunião de Magistrados Coordenadores de NUPEMEC¿s e duas Jornadas de Estudos do Tribunal de Justiça, sendo uma
realizada em Barra do Garças e a outra em Rondonópolis.
Portanto, o Poder Judiciário Estadual alcançou o percentual de 73,52% da sua meta, haja vista que capacitou 161 Magistrados de um
universo previsto de 219 magistrados, o que representa ainda 55% do total de magistrados do Poder Judiciário de Mato Grosso (295
magistrados).
Importante registrar que a meta anteriormente estipulada foi retificada, ajustando os valores para a quantidade de magistrados
capacitados, e não, a quantidade de capacitações registradas conforme inserido anteriormente (verificou-se que a métrica utilizada
anteriormente não condiz com o principal objetivo da atividade, que é capacitar a maior parte possível de magistrados em prol da melhoria
no atendimento à sociedade).
A retificação foi enviada no período de revisão do PPA 2016-2019 em fevereiro e março de 2017, no entanto, os novos valores somente
serão identificados no PPA a partir do PTA 2018. Portanto, a medição estará corretamente ajustada a partir do RAG 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.299.000,00

4.299.000,00

2.300.670,20

0,00

53,52

53,52

4.299.000,00

4.299.000,00

2.300.670,20

0,00

53,52

53,52

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PTA 2017 foi elaborado de acordo com o Plano Anual de Capacitações da ESMAGIS, que por sua vez, esteve alinhado ao Plano
Nacional levado a efeito pela ENFAM. As ações desenvolvidas atenderam os padrões mínimos exigidos no Plano Nacional, com a
realização de cursos, seminários, capacitações externas e individualizadas.
As atividades da Escola se mantiveram com os cursos já contratados no exercício anterior, pois a situação econômica do Estado e,
consequentemente, do Poder Judiciário, no exercício 2017 demandava cautela na realização das despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
Pela situação econômica do país e, especialmente, Mato Grosso, não era possível saber se os recursos orçamentários previstos
resultariam em recursos financeiros disponíveis, causando uma retração na execução financeira do projeto, inclusive aquém do índice
alcançado no PPD. Nesse sentido, a execução orçamentária ficou abaixo das expectativas.
Os recursos financeiros foram liberados de acordo com a demanda. Não houveram novas capacitações, dando apenas continuidade nas já
existes no exercício anterior, o que justifica a baixa execução apresentada, considerando que foi previsto recursos para novas
contratações.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar do não cumprimento integral da meta física, o objetivo específico da ação foi cumprido, considerando que houve a capacitação
permanente e contínua dos magistrados, contribuindo para o melhor funcionamento da justiça no Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4072-Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

400-Gestão de Pessoas
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Reduzir as lacunas da trilha de competências, promovendo o aprimoramento do conhecimento técnico e
Objetivo Específico:
gerencial de servidores, na busca da ampliação do crescimento pessoal e profissional alinhados à estratégia
do poder judiciário de mato grosso
Produto:
Servidor capacitado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Andrea Marcondes Alves Sousa
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

60,00

Meta Física Ação Realizada

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

166,67

166,67

Análise da Meta Física:
A meta física representa o número capacitações realizadas de acordo com o Plano Anual de Capacitação de Servidores para a 1ª e 2ª
Instâncias do Poder Judiciário/MT, sendo realizados 4.385 ações de capacitação na forma presencial e 586 capacitações na modalidade
EaD, 2 palestras Tribunal de Justiça,totalizando 4971 capacitações, além de duas palestras no Tribunal de Justiça. Em andamento MBA
em Direito - Administração Pública atendendo 41 servidores da 1ª e 2ª Instâncias. As capacitações compreenderam cursos, palestras,
oficinas e seminários, realizados principalmente nas áreas de gestão e fiscalização de contratos, gestão de pessoas e de projetos,
Liderança, Coaching e sistemas de informatização e formação.
Servidores Capacitados nas competências especificas - 3.133 - reduzindo em 66,65% as lacunas da trilha de competências. Realizamos
91 capacitações, capacitando total de 4.973 servidores, sendo que em nosso sistema atual não é possivel realizar a filtragem por servidor,
relatando apenas o total de servidores capacitados, atigindo o percentual de 105%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.846.612,26

4.796.612,26

4.104.656,77

0,00

144,19

85,57

2.846.612,26

4.796.612,26

4.104.656,77

0,00

144,19

85,57

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PTA 2017 foi elaborado tendo como referência o Plano Anual de Capacitações e o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário de
Mato Grosso, prevendo a realização de cursos, seminários, oficinas, cursos de pós-graduação para os servidores do Poder Judiciário/MT.
Os recursos não foram suficientes conforme o Planejamento Estratégico; O pedido de suplementação originou-se diante de uma demanda
não planejada no PTA 2017, onde o tramite processual não teve tempo hábil para a realização da capacitação.
Além das demandas inicialmente planejadas, pretendia-se ampliar a quantidade de capacitações a serem realizadas, que ensejaram,
inclusive, na suplementação de recursos.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício de 2017, foi demandado e algumas turmas de um curso itinerante (Escola Itinerante) para abranger as ações da
Escola dos Servidores para as comarcas do Estado de Mato Grosso, no entanto essas ações foram sobrestadas, o que justifica a não
execução de 100% do orçamento executado.
Os recursos financeiros foram liberados conforme as demandas planejadas e as que surgiram no decorrer do exercício. Para a demanda
das ações não planejadas houve a necessidade de remanejamento orçamentário. Importante salientar que considerando os valores
disponibilizados e as ações realizadas houve eficiência na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
A execução dos recursos previstos foi utilizada, o objetivo da ação foi alcançado, considerando o número de cursos realizados em relação
ao número de cursos estipulados como meta. A meta física estipulada de capacitações foi alcançada reduzindo as lacunas da trilha de
competências dos servidores, sendo capacitados 3.133 servidores nas competências especificas, entre Comprometimento com a
Instituição; Foco em Resultado; Foco no Cliente; Inovação; Liderança; Trabalho em Equipe.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
401-Governança e Gestão para Resultados
Gestão de Políticas Públicas
Multiplicidade nos processos de trabalho e morosidade na entrega dos produtos
Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional,
a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção
das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de
trabalho e de projetos
Magistrados e servidores
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Claudenice Deijany Farias de Costa

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

50,00

80,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Percentual de objetivos estratégicos com metas alcançadas
68,54

31/12/2017

Fonte: Poder Judiciário de Mato Grosso

Análise de Indicadores do Programa:
Com a elevação da maturidade na Gestão de Projetos, o monitoramento se tornou primordial para a execução da visão de futuro,
avançando na adoção de práticas que garantam melhor gestão, que permitem o apoio e o aperfeiçoamento do portfólio de projetos, o
aprimoramento das ferramentas de gestão estratégica, bem como a implantação e acompanhamento do modelo de governança adotado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.123.000,00

1.468.982,91

1.422.555,62

0,00

67,01

96,84

2.123.000,00

1.468.982,91

1.422.555,62

0,00

67,01

96,84

Execução:
Com a finalidade de alinhar o Planejamento Estratégico Participativo 2015-2020 com o Plano de Gestão foi realizada a revisão da
estratégia por meio da Resolução nº 09/2017/TP, que resultou na edição da 2ª versão do Book.
Afim de aprimorar a Governança e Gestão para Resultados foi instituído o Sistema de Gestão Estratégica, contemplando o Escritório de
Gerenciamento de Projetos (EGP) e o Escritório de Gerenciamento de Processos de Trabalho e Análise de Indicadores (EGPTAI) e,
também, a Cadeia de Valor no âmbito do Poder Judiciário, materializado pela Resolução nº 05/2017/TP.
A realização de cursos para a disseminação da cultura da gestão estratégica, consultoria para acompanhamento do novo modelo de
Governança e revisão da estratégia, além do pagamento de diárias e aquisição de materiais permanentes.
No tocante a Gestão por Processos houve a continuidade das atividades de acompanhamento dos processos já reprojetados
(Macroprocesso de Apoio Gestão de Pessoas - Gestão de Cadastro de RH, Gestão da Vida Funcional, Controle de Frequência, Gestão de
Benefícios, Gestão de Afastamentos, Gestão de Progressões - Macroprocesso de Apoio Administração Geral - Gestão de Demandas de
TI, Gestão de Obras, Gestão de Aquisições, Gestão de Contratos, Prestar Assessoria Jurídica de Licitação), que totalizaram 11 processos
redesenhados com a metodologia BPM adotada pelo Tribunal de Justiça - MT, com a análise dos indicadores de desempenho dos
processos de trabalhos, em atendimento ao objetivo estratégico.
No ano de 2017 o Escritório de Processos, em razão da repriorização dos reprojetos dos processos de trabalho, dando maior atenção aos
processos para implantação do eSocial, sendo 8 processos a serem reprojetados, desses foi realizado o reprojeto de 03 (três) processos,
a saber: Nomeações Efetivas e Comissionadas 1ª e 2ª instâncias; Designações e Substituições, e em virtude da prorrogação da data de
início de envio das informações do eSocial, 5 processos foram reprogramados para 2018.

Resultados:

893
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O objetivo do programa foi cumprido visto que foi implantado, com acompanhamento e monitoramento o Novo Modelo de Governança que
aprimorou o processo decisório nos níveis hierárquicos (estratégico, tático e operacional), com a realização das Reuniões (N1, N2, N3),
bem como a realização das RAE´s (Reunião de Análise Estratégica), fortalecendo o processo de tomada de decisões estratégicas no
PJMT, a fim de garantir melhor desempenho da estratégia, do portfólio de projetos e da execução orçamentária.
O Poder Judiciário atingiu 92,2% de eficiência nos processos de trabalho reprojetados contribuindo para o alcance dos objetivos
estratégicos. Dentre esses processos obteve-se, 13% melhoria na qualidade do serviço, 60% de eficiência na entrega do serviço/produto,
e automação de 25% das rotinas de trabalho.

Principais restrições e providências adotadas:
Administrativas : A maioria das restrições foram de caráter administrativo, em razão da repriorização das ações da gestão, por meio do
desenvolvimento das ações de acompanhamento dos processos de trabalho por equipe interna em detrimento da contratação de
consultoria externa, além de execução orçamentária em PAOEs de manutenção.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

894
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

3240-Implantação da gestão da qualidade

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

401-Governança e Gestão para Resultados
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Promover a eficiência da prestação jurisdicional do poder judiciário de mato grosso com a implementação do
Objetivo Específico:
sistema de gestão da qualidade e da gestão por processo
Produto:
Processo de trabalho aderente ao SQG(ABNT NBR ISO 9001)
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Afonso Vitorino Maciel

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

30,00

Meta Física Ação Realizada

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

10,00

10,00

Análise da Meta Física:
No início da Gestão Biênio 2017-2018, a atual administração solicitou a realização da repriorização das atividades a serem desenvolvidas
pelo Escritório de Processos, dando prioridade para a realização dos reprojetos dos processos de trabalho vinculados à Implantação do eSocial, bem como os processos de Controle Interno e Auditoria e os processos da Ouvidoria.
Cabe destacar que a administração determinou a continuidade das atividades de acompanhamento dos processos já reprojetados, a
saber: Macroprocesso de Apoio Gestão de Pessoas (Gestão de Cadastro de RH, Gestão da Vida Funcional, Controle de Frequência,
Gestão de Benefícios, Gestão de Afastamentos, Gestão de Progressões), Macroprocesso de Apoio Administração Geral (Gestão de
Demandas de TI, Gestão de Obras, Gestão de Aquisições, Gestão de Contratos, Prestar Assessoria Jurídica de Licitação), totalizando 11
processos redesenhados com a metodologia BPM adotada por este Tribunal.
As ações realizadas no exercício 2017 tiveram foco no aprimoramento das atividades do Escritório de Processos e sua metodologia, com a
aprovação da Metodologia de Gerenciamento de Processos a ser utilizada no âmbito do Poder Judiciário, construção e aprovação da
Cadeia de Valor dos Processos do PJMT, divulgação do Manual de Gerenciamento de Processos e acompanhamento e monitoramentos
de 12 processos reprojetados em 2016.
No ano de 2017 o Escritório de Processos, em razão da repriorização dos reprojetos dos processos de trabalho, dando maior atenção aos
processos para implantação do eSocial, sendo 8 processos a serem reprojetados, desses foi realizado o reprojeto de 03 (três) processos,
a saber: Nomeações Efetivas e Comissionadas 1ª e 2ª instâncias; Designações e Substituições, e em virtude da prorrogação da data de
início de envio das informações do eSocial, (sendo estes que compõe a meta física apresentada em 2017) e 5 processos foram
reprogramados para 2018.
Ainda em 2017 foi priorizado para o biênio 2017-2018 o reprojeto de 5(cinco) processos do Controle Interno e Auditoria (Auditoria,
Inspeção, Acompanhamento da Gestão, Análise das Contratações, Análise de Pessoal, Análise da Execução Financeira e Orçamentária e
Apoio ao Controle Externo) e da Ouvidoria (Gestão do Canal de Comunicação direta entre o Cidadão e o Poder Judiciário), para isso foi
realizado 3 workshop em Gestão por Processo, capacitando 56 servidores envolvidos nos processos de trabalho priorizados, não foi
concluído o reprojeto desses processos.
A meta revisada no início de 2017 é de 16 processos de trabalho reprojetados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

168.100,00

33.552,16

33.552,16

0,00

19,96

100,00

168.100,00

33.552,16

33.552,16

0,00

19,96

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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No período de elaboração do PTA 2017, foram previstas ações para a contratação de consultoria para aprimoramento das atividades do
Escritório de Processos; cursos in company para as duas instâncias com a finalidade de capacitar o maior número de servidores na
metodologia de Gerenciamento de Processos; cursos para formação de Analistas de Processos, análise de indicadores de desempenho,
bem como o processo de certificação profissional desses analistas em BPM - Business Process Management.
No entanto, tendo em vista as redefinições de priorização das atividades do Escritório de Processos pela atual administração,
principalmente no que diz respeito às ações voltadas para implantação do eSocial no âmbito do Poder Judiciário, grande parte do
orçamento planejado para o exercício de 2017 foi remanejado para outros projetos.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária, com o novo foco em Gestão por Processos foi 100% executado, com a capacitação de 04 servidores no curso
de Formação de Analista de Processo e capacitação de 02 servidores no Processo de Certificação em Processos de Negócio - BPM Boot
Camp. A decisão estratégica da administração foi de investir, neste momento, na capacitação de 2 (dois) servidores efetivos no Processo
BPM Boot Camp, que desenvolvem o trabalho de multiplicadores interno disseminando o conhecimento na organização.
Os recursos financeiros foram liberados conforme a demanda, no decorrer do exercício. Algumas ações, como capacitações internas, sem
utilização do orçamento disponibilizado para a ação. Sendo realizado apenas pagamentos de hora-aula.
O resultado não foi conforme o planejado, tendo em vista, a repriorização das ações realizada pela Administração do Tribunal de Justiça.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo do PAOE 3240 foi parcialmente cumprido visto que foram realizadas as capacitações previstas para o exercício 2017, o que
contribuiu para a elaboração da Cadeia de Valor dos Processos de Trabalho do PJMT, aprimoramento da metodologia de Gerenciamento
de Processos e elaboração do Manual de Metodologia de Gerenciamento de Processso. Merece destaque o trabalho de multiplicadores
realizados pelos servidores capacitados na Certificação em Processos de Negócio - BPM Boot Camp. Cabe registrar ainda a realização
do reprojetado de 03 processos de trabalho, priorizados pela atual administração, o que tem gerado bons resultados, conforme dados
obtidos com o acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos e, em 2017 o Escritório de Processos obteve 92,2% de
eficiência nos processos de trabalho priorizados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3241-Implantação do modelo de governança institucional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

401-Governança e Gestão para Resultados
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Aprimorar o processo decisório da alta administração, com a formulação, implantação e monitoramento do
Objetivo Específico:
orçamento e dos projetos do poder judiciário de mato grosso
Produto:
Modelo de governança implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Afonso Vitorino Maciel

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

68,83
Total:

68,83

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
66,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

66,00

68,83

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
104,29

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
104,29

Estado de Mato Grosso
A meta estipulada para o PTA 2017 foi revisada no período de revisão do PPA 2016-2019 no início do exercício, considerando as novas
prioridades da nova gestão. Neste caso, a meta passou de 66% (conforme registrado neste RAG) para 45% (meta revisada). Para os
demais anos essa meta já estará ajustada, sendo que, para o exercício de 2018 é de 65% e para 2019 75%.
Com o intuito de assegurar a implementação de maneira consistente do modelo de governança no PJMT, se fez necessário um maior
acompanhamento das ações de aprimoramento contempladas na revisão da estratégia, no alinhamento do Plano de Gestão e Plano de
120 dias, bem como a Governança e o gerenciamento da execução.
Com a elevação da maturidade na Gestão de Projetos, assim como, um monitoramento se tornou primordial para a execução da visão de
futuro para avançar na adoção de práticas que garantam maior nível de maturidade da gestão, que permitem o apoio e o aperfeiçoamento
da gestão de portfólio e projetos, o aprimoramento das ferramentas de gestão estratégica, bem como a implantação e acompanhamento
do nosso modelo de governança adotado.
Neste contexto, foram realizadas:
- Contratação e aditivo de empresa de consultoria para implantação de Novo Modelo de Governança, Revisão da Estratégia, alinhamento
do Plano de Gestão e Plano de 120 dias e gerenciamento da execução;
- Contratação de empresa para ministrar curso "Seminário Estratégico de Gestão - Resultados: da Eficácia à Grandeza;
- Compra de vagas para o "XII Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança";
- Evento "Conhecendo a Gestão Estratégica";
- Diárias para acompanhamento do Controle e Arrecadação nas comarcas do interior do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

854.900,00

1.435.430,75

1.389.003,46

0,00

162,48

96,77

854.900,00

1.435.430,75

1.389.003,46

0,00

162,48

96,77

Capacidade de Planejamento - PPD:
No período de elaboração do PTA 2017, foram previstas ações para a contratação de cursos para a disseminação da cultura da gestão
estratégica, consultoria para acompanhamento do novo modelo de Governança e revisão da estratégia, além do pagamento de diárias e
materiais permanentes. No decorrer do exercício financeiro, constatou-se a necessidade de realização de aditivo junto a empresa de
consultoria, visando a elevação do grau de maturidade da implantação e do acompanhamento do novo modelo de governança. Além
desse aditivo, houve uma solicitação para a continuidade do projeto "Conhecendo a Gestão Estratégica" e a contratação de empresa para
a realização do "Seminário Estratégico de Gestão - Resultados da Eficácia à Grandeza". Ainda constatou-se a necessidade de aumento no
número de diárias programadas para o acompanhamento de Controle e Arrecadação nas Comarcas do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
As ações planejadas e demandadas no decorrer do exercício foram executadas, precisando, no entanto, de um acréscimo na dotação
inicial. Foi remanejado orçamento total do PAOE 3242 - Reestruturação da Arquitetura Organizacional para suprir as necessidades deste
PAOE e atender as atividades mais prioritárias apresentada pela nova gestão e que também surgiram no decorrer da implantação do Novo
Modelo de Governança.
Os recursos financeiros foram disponibilizados conforme a demanda.
Os recursos previstos não foram totalmente utilizados, visto que não houve a aquisição de material permanente.
No entanto, houve eficiência na execução da ação, considerando, ainda, que a meta proposta foi superada.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo do PAOE 3241 foi cumprido visto que foi implantado, com acompanhamento e monitoramento, o Novo Modelo de Governança
que aprimorou o processo decisório nos níveis hierárquicos (estratégico, tático e operacional), com a realização das Reuniões (N1, N2,
N3), bem como a realização das RAE´s (Reunião de Análise Estratégica), fortalecendo o processo de tomada de decisões estratégicas no
PJMT, a fim de garantir melhor desempenho da estratégia, do portfólio de projetos e da execução orçamentária.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3242-Reestruturação da Arquitetura Organizacional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

401-Governança e Gestão para Resultados
2017
Projeto
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Adequar os processos de trabalho e a estrutura organizacional em relação aos objetivos estratégicos
Reestruturação organizacional implantada
Percentual
Afonso Vitorino Maciel
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

40,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve nenhuma execução referente a este PAOE, visto que, houve no início da gestão, uma nova priorização das ações,
considerando a implantação do novo Modelo de Governança e Revisão da Estratégia (PAOE 3241) e as ações referentes a implantação
do Modelo de Gestão por Processos (PAOE 3240), bem como a necessidade de atendimento as Resoluções do CNJ com relação a força
de trabalho e gestão de pessoas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
No período de elaboração do PTA 2017, foi prevista a contratação de consultoria para apoio a Reestruturação da
Arquitetura Organizacional e elaboração do seu marco regulatório, no entanto, a Administração priorizou outras atividades , sobrestando as
ações previstas neste PAOE.

Capacidade de Execução - COFD:
No período de elaboração do PTA 2017, foram previstas ações para a contratação de consultoria para apoio a Reestruturação da
Arquitetura Organizacional e elaboração do seu marco regulatório (mas não foi realizado), no entanto, considerando as prioridades
apresentadas pela gestão, os recursos disponibilizados neste PAOE foram remanejados para o PAOE 3241, para contratação de
consultoria, para o PAOE 2007, para a compra de material permanente e PAOE 8010 para o pagamento de pregoeiros e restituições do
Departamento de Controle e Arrecadação.

Alcance do Objetivo Específico:
Em relação ao objetivo específico apresentado neste PAOE, importante salientar que foram realizadas as adequações dos processos de
trabalho. Essas atividades foram realizadas dentro do PAOE 3240 - Implantação da Gestão da Qualidade. O foco foi direcionado para a
implantação da gestão por processos nas áreas prioritárias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
411-Proteção e Defesa do Consumidor
Finalístico
Desequilíbrio na relação de consumo
Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.
Consumidores e fornecedores
18601-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Andre Carvalho Rondon Badini

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Percentual

12,00

15,00

2,43

31/12/2017

Anual

Percentual

79,00

87,00

84,02

31/12/2017

Anual

Percentual

30,00

40,00

45,10

31/12/2017

Percentual de alunos orientados ao consumo
Fonte: Procon/SEDUC
Taxa de resolutividade de reclamações fundamentadas
Fonte: SINDEC
Percentual de estabelecimentos bancários fiscalizados onde
existe Procon
Fonte: Procon, BACEN

Análise de Indicadores do Programa:
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ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA
TAXA DE RESOLUTIVIDADE DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS
Fonte de apuração ¿ SINDEC
Período de apuração ¿ anual
Descrição da unidade de medida ¿ percentual
Índice no PPA ¿ 81%
Índice final do PPA ¿ 84,02%
Base geográfica ¿ Estado
Fórmula de cálculo - (Número de reclamações fundamentadas).X = (número de resoluções).100
Em 2017 foram registradas 1.671 reclamações fundamentadas, desse número 1.404 foram atendidas/resolvidas, sendo apenas 266 não
atendidas, o que representa 84,02% de resolutividade.

PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS FISCALIZADOS ONDE EXISTEM PROCONS
Forma de apuração ¿ PROCON e BACEN
Período de apuração ¿ anual
Descrição da unidade de medida ¿ percentual
Índice no PPA ¿ 33%
Índice final do PPA ¿ 45,1%
Base geográfica ¿ Estado
Fórmula de cálculo - (Número de estabelecimentos bancários fiscalizados nos municípios onde existe Procons)/(Soma do número de
estabelecimentos bancários nos municípios onde existe Procons).100
Foram realizadas 110 ações em bancos onde existem PROCONS, o que significa 45,1%, das Agências Bancárias dos Municípios do
Estado que possuem Procon, ou seja 12,1% acima da meta proposta.
APURAÇÃO DO INDICADOR DE ALUNOS ORIENTADOS EM MUNÍCIPIOS ONDE HÁ PROCON
PERCENTUAL DE ALUNOS ORIENTADOS AO CONSUMO
Forma de apuração ¿ PROCON e SEDUC
Período de apuração ¿ anual
Descrição da unidade de medida ¿ percentual
Índice no PPA/2017 ¿ 13%
Índice final do PPA ¿ 2,43%
Base geográfica ¿ Estado
Fórmula de cálculo ¿ (número de alunos nos municípios onde existe PROCON).X = (número de pessoas orientadas).100
Foram realizadas 94 palestras educativas nas escolas estaduais onde existem PROCONs, atingido 8.588 pessoas, o que corresponde a
2,43%. Foram contemplados os seguintes municípios: Barra do Garças, Comodoro, Cuiabá, Diamantino, Nobres, Pontes e Lacerda e
Várzea Grande. A meta prevista era de 13%, ficando portando o resultado inferior ao previsto. Embora tenha levado ao conhecimento do
responsável pelo órgão por meio das CI 16/GIDEC/SEJUDH (04 de abril de 2017); CI 029/GIDEC/SEJUDH (04 de julho de 2017); CI
35/GIDEC/SEJUDH (17 de julho de 2017); CI 37/GIDEC/SEJUDH (18 de julho de 2017); CI 68/GIDEC/SEJUDH (13 de setembro de 2017);
CI 076/GIDEC/SEJUDH (02 de outubro de 2017) ¿ os problemas de falta de orçamento, falta de veículos e servidores, entre outros, não
foram sanados. Em 2018 será feito novo cronograma, o qual esperamos poder cumprir o alinhado ao objetivo do indicador visando o
alcance da meta estabelecida.
Um dado importante a registrar é que o número de alunos matriculados varia bastante, podendo inclusive ser menor que o ano anterior;
então será considerado no cálculo o número de alunos matriculados informados no Censo Escolar/2015/SEDUC, disponível no
site www.seduc.mt.gov.br em janeiro/2017.
Importante informar também que a ação foi realizada em outros municípios onde não há PROCON, no entanto esses municípios não foram
considerados na apuração do índice do indicador 2017.
Outro grande impedimento para o alcance do indicador é a dedicação exclusiva na atividade finalística de educação. Atualmente a
educação para o consumo é organizada/executada pela gerente do setor e 01 (um estagiário). Outras pessoas do setor realizam
atividades da área-meio quando deveriam realizar a atividade do setor (ex. Solicitação e acompanhamento de compras, controle de
patrimônio, solicitação e prestação contas de diárias, atividades do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, atividades da Ouvidoria
Setorial do PROCON, eventos de capacitação de servidores, Reuniões Técnicas de PROCONs e atendimento aos PROCONs Municipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

5.347.959,34

884.823,79

451.773,66

347.235,93

8,45

262

63.000,19

68.838,57

5.838,38

0,00

9,27

8,48

662

0,00

620.522,16

620.522,16

0,00

0,00

100,00

5.410.959,53

1.574.184,52

1.078.134,20

347.235,93

19,93

87,87

Total

Execução:
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Com relação ao COFD (capacidade de execução)
A dotação inicial foi de R$ 5.347.959,34 (Cinco Milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e
quatro centavos); previsto para realizar seis ações de proteção e defesa do consumidor, quais sejam:
AÇÃO 2492 ¿ PROCON vai à sociedade ¿ realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor
AÇÃO 2497 ¿ Fiscalização nas relações de consumo
AÇÃO 2498 ¿ Atendimento aos consumidores
AÇÃO 2499 ¿ Formação e capacitação dos servidores do Procon
AÇÃO 3324 ¿ Modernização do PROCON Estadual
AÇÃO 3325 ¿ Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor
O valor empenhado foi de 451.773,66 (Quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos),
ou seja 8,45% do valor previsto. Um dos problemas que contribuíram para a baixa execução orçamentária do programa foi a parte de
aquisições. Embora solicitados em tempo hábil, não haviam sido empenhadas até a presente data. Muitos foram devolvidos nos meses de
outubro a dezembro motivados pela publicação do Decreto Estadual 1236, de 2017 , que estabeleceu redução e controle de despesas no
âmbito do Poder Executivo. Salvo essa situação o percentual de execução teria sido melhor.
Com relação ao PPD (capacidade de planejamento)
Considerando a dotação orçamentária inicial, foi empenhado 8,45% do previsto. Desta forma justificamos o baixo desempenho pelo fato da
maioria dos processos protocolados para aquisição terem sido devolvidos após a publicação do Decreto Estadual 1236, de 2017, que
estabeleceu redução e controle de despesas no âmbito do Poder Executivo.
Recentemente em 23/01/2018, o Núcleo de Gestão Estratégico para Resultado ¿ NGER apresentou análise técnica, destacando a
continuidade nas praticas apontadas como irregularidades gravíssimas no relatório da auditoria n. 0068/2014, as quais perduraram durante
todo o exercício de 2017, explicando que a situação de superavit orçamentário no FUNDECON é uma questão de planejamento
estratégico e de gestão, já que o orçamento do fundo normalmente segue contingenciado.
Em análise do comportamento do orçamento e evolução das despesas de 2017, a situação contínua a mesma apontada no ano de 2014.
A Dotação prevista na LOA 2017, fonte 240, foi no importe total de R$ 5.041.979,13, sendo R$ 3.045.050,80 para o grupo 03 e R$
2.356.928,33 para o grupo 04.
No exercício de 2017 o total previsto na LOA para o Grupo 04 foi praticamente anulado pela SEPLAN, restando somente R$ 35.677,00,
valor este insuficiente para iniciar processo de execução;
Do previsto na LOA para o Grupo 03, foi anulado R$ 2.141.884,22 e contingenciado R$ 347.236,93, ficando disponível para execução
somente R$ 555.929,65 do qual foi empenhado R$ 505.793,45.
Assim pode-se nitidamente concluir que a execução orçamentária do Procon não cumpre o planejamento em decorrência das intervenções
realizadas pelos órgãos centrais que fazem ajustes no decorrer do exercício com anulação e contingenciamentos das dotações previstas
na LOA. (fls. 29/30 do Processo 472429/2017).

Resultados:
O que conseguimos realizar foi com muito empenho dos servidores, embora com imensas dificuldades e sem as contratações e aquisições
necessárias e previstas, tanto de infraestrutura como de serviços.
Com relação ao PPD (capacidade de planejamento)
Foram realizadas diversas atividades na área de educação para o consumo; de fiscalização; de atendimento aos consumidores; de
ampliação de acesso a um órgão de defesa do consumidor e de capacitação dos servidores.
Não houve avanço no problema de ausência de software para gestão das atividades de fiscalização e de multas ¿ a aquisição não foi
realizada, embora solicitada.
Não houve avanço no sentido de construir uma nova sede para o PROCON ¿ no exercício de 2016, houve perda do direito da concessão,
uma vez que não foi construído nada desde o início da vigência do termo.
Não houve avanço no problema de atendimento aos consumidores por meio de call center, pois não foi feita a aquisição da nova central
telefônica. Especialmente esse problema persiste tendo já havido manifestação dos consumidores por meio da Ouvidoria Geral do Estado,
cuja demanda foi encaminhada a esta Ouvidoria Setorial.
Persiste também a falta de estrutura para as atividades de fiscalização, especialmente por falta de equipamentos fundamentais para uso
no dia a dia, quais seja notebooks, impressoras portáteis, maletas para transporte, contratação de empresa para coleta de resíduos
sólidos, entre outras aquisições previstas no PTA ¿ Plano de Trabalho Anual.
Consideramos que o programa contribuiu para que as atividades de proteção e defesa do consumidor estejam destacadas na peça
orçamentária, no entanto é perceptível que está abaixo do esperado. Consideramos também que mesmo com todas as dificuldades houve
contribuição para o alcance da diretriz de governo ao qual está ligada as ações da Superintendência de Defesa do Consumidor.
Informamos ainda que o Programa 411 possui mecanismos que promovem a participação social, tais como a Ouvidoria Setorial do
PROCON, a central de atendimento telefônico e os atendimentos presenciais que ocorrem todos os dias. A realização de reuniões técnicas
com todo o sistema estadual também é considerado um mecanismo de participação social, pois dela podem participar representantes de
PROCONs de todo o Estado, momento que pode ser utilizado para discutir problemas regionalizados dentro do tema de proteção e defesa
do consumidor.

Principais restrições e providências adotadas:
Orçamentárias : A execução orçamentária do Procon não cumpre o planejamento em decorrência das intervenções realizadas pelos
órgãos centrais que fazem ajustes no decorrer do exercício com anulação e contingenciamentos das dotações previstas na LOA.
Orçamentárias : Um dos problemas na execução orçamentária foram os atrasos ou não aquisição e contratação do previsto no PTA ¿
Plano de Trabalho Anual. A a maioria dos processos protocolados para aquisição terem sido devolvidos após a publicação do Decreto
Estadual 1236, de 2017, que estabeleceu redução e controle de despesas no âmbito do Poder Executivo.
Outro fato que prejudicou muito foi a portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por mensalizar o orçamento, dificultando
significativamente a execução da meta física, Logo não foram empenhados os valores de diárias previstos nesta e consequentemente
reduzindo sua execução.
Foram feitas diversas cobranças por telefone e formalmente, no entanto a justificativa para não aquisição foi mesmo a publicação do
Decreto Estadual 1236, de 2017.

Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
2492-Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e
defesa do consumidor

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

411-Proteção e Defesa do Consumidor
2017
Atividade
18601-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Informar o consumidor sobre seus direitos e deveres no intuito de diminuir sua vulnerabilidade nas relações de
Objetivo Específico:
consumo
Produto:
Pessoa atendida
Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Marluce Pereira de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

16.233,00
Total:

16.233,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1.800,00

Meta Física Ação Realizada

1.800,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

16.233,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

901,83

901,83

Análise da Meta Física:
Esclarecemos ainda que apesar das dificuldades as metas-físicas foram alcançadas e até superadas. A meta física era de 25.850 pessoas
orientadas, na ação 4449 ¿ Realização de Ações Educativas, e na soma das atividades realizadas foram orientadas 16.233 pessoas.
Dessa forma, embora com recursos escassos, nosso objetivo na meta física foi alcançado em 62,80%. Informamos que a meta física
prevista era de 18.000 pessoas orientadas e não de 1.800 pessoas como está descrito no Plano de Trabalho Anual.
Nas subações 01 ¿ Realização de palestras educativas e 04 ¿ Participação em eventos de outras instituições, foram contemplados 37
municípios com palestras educativas, orientações a respeito de Direitos do Consumidor e distribuição de materiais informativos: Alta
Floresta, Alto Paraguai, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Canarana, Colíder,
Comodoro, Cuiabá, Gaúcha do Norte, Jaciara, Jauru, Mirassol d¿Oeste, Nobres, Nova Canaã do Norte, Nova Nazaré, Nova Olímpia, Nova
Xavantina, Paranatinga, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto dos Gaúchos, Querência, Querência, Rondolândia, Rondonópolis, São José dos
Quatro Marcos, Sapezal, Sinop, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Várzea Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Não foram realizadas as seguintes subações, pelos motivos já explicados anteriormente:
SUBAÇÃO 02 ¿ Realização do 11º Congresso Mato-grosssense de Direito do Consumidor
SUBAÇÃO 03 ¿ Realização do Dia Mundial do Consumidor
SUBAÇÃO 04 ¿ Participação em eventos de outras instituições
SUBAÇÃO 05 ¿ Participação em eventos de outras instituições

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

920.509,25

111.900,90

106.820,10

0,00

11,60

95,46

662

0,00

453.290,94

453.290,94

0,00

0,00

100,00

920.509,25

565.191,84

560.111,04

0,00

60,85

99,10

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
Inicialmente o teto orçamentário da receita do FUNDECON, fonte 240, foi de R$ 920.509.25,00 (novecentos e vinte mil e quinhentos e
nove reais e vinte e cinco centavos) para custeio da ação 2492. Desse valor, houve empenho na fonte 240, de R$ 106.820,10 (cento e seis
mil e oitocentos e vinte reais e dez centavos), e de 662 R$ 453.290,94 (quatrocentos e cinquenta e três mil e duzentos e noventa reais e
noventa e quatro centavos), na fonte 662, o que corresponde a 60,85% do orçamento inicial previsto. Na realidade na fonte 240, em
relação à dotação inicial foi empenhado apenas 11,60% do valor previsto, pois no ano de 2017 tivemos diversos contratempos para
conseguir executar as subações planejadas na ação. Para execução da Subação 01 ¿ Realização de palestras educativas ¿ foram
planejados cronogramas em Cuiabá e Várzea Grande e em diversos municípios no interior do Estado de Mato Grosso. Os recursos
previstos para aquisição de materiais informativos não foram utilizados uma vez que os processos não foram finalizados até o final do
exercício. Materiais permanentes e outros materiais de consumo, foram solicitados, mas não foram finalizados os processos de compra.
Alguns desse processos foram devolvidos ao PROCON sem adquirir os itens solicitados, tendo em vista a publicação do Decreto 1.258, de
10 de novembro de 2017, que estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta. Ainda assim, para que a metafísica não ficasse prejudicada as palestras educativas foram realizadas com materiais informativos
solicitados à instituições parceiras (SENACON e ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) e
alguns materiais do estoque do exercício de 2016. Foram empenhados apenas valores alocados para custeio de diárias, utilizadas em
ações realizadas nos municípios do interior do Estado. Obviamente que os resultados, seja na ação executada ou na infraestrutura
necessária, não foi o esperado. A Subação 02 ¿ Realização do 11º Congresso Mato-grosssense de Direito do Consumidor ¿ Em relação
ao empenho dos valores foram protocolados processos para aquisição e alguns foram finalizados, outros não. O evento estava previsto
para ser realizada no mês de Setembro, nos dias 13 a 15, no entanto, por determinação da direção do órgão o evento ficou marcado para
o mês de dezembro. No entanto, não foi possível, pois próximo da data do evento a maior parte da infraestrutura necessária ainda não
havia sido contratada. Como até o final do exercício não foram empenhadas todas as despesas alinhadas à contratação de infraestrutura e
aquisição de materiais gráficos necessários, não houve segurança por parte do órgão para definir a data do evento. Foi solicitada
campanha publicitária à GECOM ¿ Gabinete de Comunicação do Estado, e esta também não foi entregue. Nos meses de setembro e
outubro os processos foram devolvidos ao PROCON sem adquirir os itens solicitados, tendo em vista a não aprovação do CONDES ¿
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso. A reunião do CONDES foi realizada no dia 06 de novembro
de 2017 e o resultado foi registrado na Súmula do CONDES - 77ª Reunião. O motivo da não-aprovação foi baseada no que dispões o
Decreto 1.047/2012, Decreto 415/2016 e Decreto 1.206/2017. Por esses motivos foi impossível empenhar a despesa prevista no
orçamento. A Subação 03 ¿ Realização do Dia Mundial do Consumidor - Foram protocolados os processos para contratação da
infraestrutura necessária, mas não foram finalizados, motivado também pela não-aprovação do CONDES - Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social do Estado de Mato Grosso. Foi solicitada à GECOM ¿ Gabinete de Comunicação do Estado, criação de artes para
confecção de materiais e estas também não foi entregue. Por esses motivos foi impossível empenhar a despesa prevista no orçamento. A
Subação 04 ¿ Participação em eventos de outras instituições ¿ tem por objetivo participar de ações promovidos por outras instituições, tais
como mutirões e prestação de serviços públicos em geral. Para viabilizar esta ação seria necessária aquisição de materiais de expediente,
mas o processo não foi finalizado até o final do exercício de 2017. Logo os valores não foram totalmente empenhados. Para que a
metafísica não ficasse prejudicada as palestras educativas foram realizadas com materiais informativos solicitados à instituições parceiras
(SENACON e ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) e alguns materiais do estoque do
exercício de 2016. Foram empenhados apenas valores alocados para custeio de diárias, utilizadas em ações realizadas nos municípios do
interior do Estado. Dessa forma justificamos a baixa execução da ação, embora tenhamos atingido 62,8% da metafísica prevista.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de 99,10% de realização, do valor empenhado em relação ao total autorizado, não reflete a realidade da execução. Embora
demonstre que a execução foi ótima houve anulação de 88,15% em relação à dotação inicial, prejudicando a execução de toda a ação
2492. Da dotação inicial foi autorizado o uso de apenas R$ 111.900,90 (cento e onze mil e novecentos reais e noventa centavos) e
empenhado R$ 106.820,10 (cento e seis mil e oitocentos e vinte reais e dez centavos). Importante ressaltar que, se todos os processos de
aquisição de bens e contratação de serviços, os valores não seriam suficientes para empenhar a necessidade finalística do órgão. A
publicação do PORTARIA N° 044/GSF/SEFAZ/2017, também onerou a execução, uma vez que os valores disponíveis nos grupos 03
(despesas correntes) e 04 (despesa de capital), foram disponibilizados por meio de cotas mensais. Por essa modalidade de liberação
orçamentária, os valores máximos mensais foram de R$ 41.419,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e dezenove reais) e no mês de
dezembro, quando não é possível mais executar o orçamento, foi disponibilizado 83,46% do total previsto no ano. Por esses motivos se
justificam a baixa execução orçamentária nesta ação.
Um fator também a ser considerado é a demora para aquisição dos itens constantes nos processos de aquisição. Embora tenham sido
protocolados dentro dos prazos, nem todos foram finalizados até o término do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O PROCON/MT tem como objetivo principal orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos
fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo. E ainda busca promover o equilíbrio e harmonia das relações de consumo,
com consequente promoção da cidadania, do consumo consciente e de ações que privilegiem a responsabilidade social. É realizado
anualmente através de sensibilização para a importância da educação para o consumo, por meio de atividades desenvolvidas em escolas
diretamente para os alunos, capacitação de professores, desenvolvimento de atividades lúdicas, promoção de palestras a consumidores e
fornecedores, seminários e congressos, e desenvolvimento de atividades em espaços de convívio social. A Superintendência de Defesa do
Consumidor, por intermédio dos recursos do FUNDECON, democratizou o acesso das pessoas à área do Direito do Consumidor por meio
da realização das seguintes das subações alinhadas ao Plano de Trabalho Anual.
Na ação foram orientadas 16.233 pessoas em 37 municípios, e foram distribuídos mais de 16.233 materiais informativos impressos.
Municípios contemplados: Alta Floresta, Alto Paraguai, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Brasnorte, Cáceres,
Campinápolis, Canarana, Colíder, Comodoro, Cuiabá, Gaúcha do Norte, Jaciara, Jauru, Mirassol d¿Oeste, Nobres, Nova Canaã do Norte,
Nova Nazaré, Nova Olímpia, Nova Xavantina, Paranatinga, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto dos Gaúchos, Querência, Querência,
Rondolândia, Rondonópolis, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Sinop, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Várzea
Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Outros aspectos relevantes:
Considerando que a ação de educação para o consumo deve ser feita em todo o Estado, tivemos dificuldades em agendar em alguns
lugares porque não tínhamos veículos, motoristas e servidores (palestrantes) suficientes para atendar todas as demandas do PROCON
MT.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Estado de Mato Grosso
Apresentamos os entraves à execução orçamentária.
1. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ¿ disponibilização de orçamento por meio de cotas mensais, fundamentadas pela
Portaria 044/GSF/SEFAZ/2017; o que dificulta o empenho dos valores necessários à aquisição de bens e contratação de serviços.
2. Não-aprovação das despesa no CONDES
3. Estabelecimento de redução de medidas e controle de despesas oriundas do
Decreto 1.258, de 10 de novembro de 2017
4. Morosidade nas aquisições na área sistêmica.

Ação:

2497-Fiscalização nas relações de consumo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

411-Proteção e Defesa do Consumidor
2017
Atividade
18601-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Reprimir as práticas infrativas nas relações de consumo.
Fiscalização realizada
Unidade
Andre Carvalho Rondon Badini

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

706,00
Total:

706,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2.500,00

Meta Física Ação Realizada

2.500,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

706,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

28,24

28,24

Análise da Meta Física:
Esclarecemos que apesar das dificuldades as metas-físicas foram alcançadas e até superadas. Foram lavrados em 2017, 706 autos de
Infração. No cálculo não foram contabilizadas as ações internas realizadas pelos Fiscais de Defesa do Consumidor, como Relatórios de
Fiscalização, Análises de Procedimentos e Notificações expedidas do órgão.
Foram fiscalizados os seguintes municípios em 2017: Alta floresta, Água Boa, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cuiabá, Cáceres,
Diamantino, Jauru, Juína, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova mutum, Nova Xavantina, Nova Olímpia, Pontes e Lacerda, Paranaíta, Porto
Alegre do Norte, Tapurah, Tangará da Serra, Rondonópolis, Santo Afonso, Sapezal, São Caetano, Sorriso, Várzea Grande e Vera.
Especificamente em estabelecimentos bancários (previsto como indicador na ação) foram realizadas ações de fiscalização nos municípios
de Barra do Garças, Cáceres, Cláudia, Cuiabá, Denise, Jauru, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sapezal, Tapurah, Sorriso e Várzea
Grande (244 agências nos municípios do Estado que existem Procons). Considerando a meta de fiscalizar 33% dos estabelecimentos
bancários no período (33% de 244 = 80,52), as 110 fiscalizações realizadas correspondem a um percentual de 45,1% das Agências
Bancárias dos Municípios do Estado que possuem Procon, ou seja 12,1% acima da meta proposta.
No período tiveram que ser realizados vários ajustes para atender diversas solicitações de fiscalização dos Procons Municipais, Ministério
Público, Agências Reguladoras e para o cumprimento de decisões judiciais em segmentos diferentes, dificultando o cumprimento do
planejamento previamente elaborado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

746.450,00

278.091,90

269.591,90

0,00

36,12

262

63.000,19

63.000,19

0,00

0,00

0,00

0,00

809.450,19

341.092,09

269.591,90

0,00

33,31

79,04

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
O teto orçamentário para esta ação foi de R$ 809.450,19 (oitocentos e nove reais e quatrocentos e cinquenta reais e dezenove centavos),
desse total foi empenhado R$ 269.591,90 (duzentos e sessenta e nove mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos), ou
seja 33,31%.
Para execução desta ação foram protocolados diversos processos, no entanto pelo fato do Procon não possuir área sistêmica, acaba
Dependendo diretamente da SEJUDH, o que torna a tramitação mais burocrática e morosa, fazendo com que na maioria dos casos os
processos não cheguem a ser empenhado.
A burocracia para juntar orçamento, confeccionar Termos de Referência e Mapa Comparativo, seria reduzida e facilitada caso esta
superintendência possuísse sua própria área de Administração Sistêmica, e responsável legal por essa atividade.
Em novembro os processos foram devolvidos ao PROCON sem adquirir os itens solicitados, tendo em vista a publicação do Decreto
1.258, de 10 de novembro de 2017, que estabeleceu redução e controle de despesas no âmbito do Poder Executivo.
Para esta ação a previsão era basicamente diárias, curso de capacitação para os profissionais de fiscalização de defesa do consumidor,
passagens aéreas.
Na Subação 01 - Intensificar as relações de consumo - foram utilizados os recursos previstos para diárias e para contratação de motoristas
terceirizados. No entanto os recursos previstos para materiais de consumo e permanentes não foram utilizados, dada a demora para
licitar/adquirir o previsto no planejamento.
Nos meses de novembro os processos foram devolvidos com Despacho de impedimento de continuidade considerando a publicação do
Decreto 1.258, de 10 de novembro de 2017, que estabeleceu redução e controle de despesas no âmbito do Poder Executivo.
Na Subação 02 - Melhoria da infraestrutura do setor de fiscalização - não foram utilizados os recursos pois os processos não chegaram no
setor responsável por empenhar a despesa. Nos meses de novembro os processos foram devolvidos com Despacho de impedimento de
continuidade considerando a publicação do Decreto 1.258, de 10 de novembro de 2017, que estabeleceu redução e controle de despesas
no âmbito do Poder Executivo. CONFORME CI Nº 020/GFCMM/SDC/2017, FOI INFORMADO À SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE MERCADO,
REFERENTES À INFRAESTRUTURA DO SETOR: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES DO
SETOR; PINTURA E REPARO NAS PAREDES, RETIRANDO O MOFO EXISTENTE; ARES CONDICIONADOS NOVOS NAS 4 SALAS
DO SETOR, UMA VEZ QUE OS ATUAIS APRESENTAM CONSTANTES PROBLEMAS; AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOVOS.
A Subação 03 - Não foi demandado processo para contratação de empresa para a capacitação em área de atuação dos fiscais de defesa
do consumidor no ano de 2017. De qualquer forma, as atividades desenvolvidas na ação 2499, embora não voltadas especificamente à
fiscalização, terminaram por capacitar servidores do setor em atividades relacionadas à proteção e defesa do consumidor, contribuindo
para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelos servidores.
Subação 3, tarefa 1: Não foi demandado processo para contratação de empresa para a capacitação em área de atuação dos fiscais de
defesa do consumidor no ano de 2017. De qualquer forma, as atividades desenvolvidas na ação 2499, embora não voltadas
especificamente às fiscalização, terminaram por capacitar servidores do setor em atividades relacionadas à proteção e defesa do
consumidor,terminaram por capacitar servidores do setor em atividades relacionadas à proteção e defesa do consumidor, contribuindo
para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelos servidores.
Ocorreram reversões no exercício de 2017. Uma ocorreu por meio do Decreto Orçamentário 534, de 30 de novembro de 2017, onde
informa a Reversão por Economia Orçamentária em favor do Estado de Mato Grosso para reforço da dotação orçamentária da Caravana
da Transformação, no total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Para tanto foram anulados valores orçamentários das
ações finalísticas de educação, fiscalização, atendimento e formação e capacitação dos servidores. Outra reversão ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2017, por meio do Decreto Orçamentário nº 569 em favor da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural, no valor total de 1.874.944,92 (um milhão e oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e
dois centavos); anulando novamente valores orçamentários da educação, fiscalização, atendimento, modernização do PROCON Estadual
e ampliação da defesa do consumidor no Estado. Em ambos os casos não foram solicitadas anuência do Conselho Gestor e nem do
ordenador de despesas. Além de ter ocorrido a contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por
mensalizar o orçamento, dificultando significativamente a execução da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:
Um grande impacto nesta ação foi a demora dos processos nos setores responsáveis pela elaboração de Mapas Comparativos e Termos
de Referência. A maior parte dos processos não chegaram nem na fase de PED ¿ Pedido de Empenho. Por esse motivo a maioria das
medidas previstas não foram realizadas, além do fato de que no mês de novembro os processos foram devolvidos com despacho de
impedimento de continuidade considerando a publicação do Decreto 1.258, de 10 de novembro de 2017, que estabeleceu redução e
controle de despesas no âmbito do Poder Executivo.
Ainda assim, foram lavrados 706 autos de Infração. Foram realizadas também diversas ações de fiscalização solicitadas por Procons
Municipais, Ministério Público, Agências Reguladoras e cumprimento de decisões judiciais em diversos segmentos. No total foram
contemplados 33 municípios, ou seja 10 a mais que no ano anterior, com ações de fiscalização, quais sejam: Alta floresta, Água Boa,
Barra do Bugres, Barra do Garças, Cuiabá, Cáceres, Diamantino, Jauru, Juína, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova mutum, Nova
Xavantina, Nova Olímpia, Pontes e Lacerda, Paranaíta, Porto Alegre do Norte, Tapurah, Tangará da Serra, Rondonópolis, Santo Afonso,
Sapezal, São Caetano, Sorriso, Várzea Grande e Vera.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo dessa ação é reprimir as práticas infrativas nas relações de consumo. Por meio de ações de fiscalização e orientações o
objetivo específico foi alcançado. No entanto a ausência de infraestrutura adequada tem prejudicado a qualidade do serviço prestado.
Ainda assim foram lavrados 706 autos de Infração. No cálculo não foram contabilizadas as ações internas realizadas pelos Fiscais de
Defesa do Consumidor, como Relatórios de Fiscalização, Análises de Procedimentos e Notificações expedidas do órgão. Foram
fiscalizados os seguintes municípios em 2017: Alta floresta, Água Boa, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cuiabá, Cáceres, Diamantino,
Jauru, Juína, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova mutum, Nova Xavantina, Nova Olímpia, Pontes e Lacerda, Paranaíta, Porto Alegre do
Norte, Tapurah, Tangará da Serra, Rondonópolis, Santo Afonso, Sapezal, São Caetano, Sorriso, Várzea Grande e Vera.
Especificamente em estabelecimentos bancários (previsto como indicador na ação) foram realizadas ações de fiscalização nos municípios
de Barra do Garças, Cáceres, Cláudia, Cuiabá, Denise, Jauru, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sapezal, Tapurah, Sorriso e Várzea
Grande (244 agências nos municípios do Estado que existem Procons). Considerando a meta de fiscalizar 33% dos estabelecimentos
bancários no período (33% de 244 = 80,52), as 110 fiscalizações realizadas correspondem a um percentual de 45,1% das Agências
Bancárias dos Municípios do Estado que possuem Procon, ou seja 12,1% acima da meta proposta.
No período tiveram que ser realizados vários ajustes para atender diversas solicitações de fiscalização dos Procons Municipais, Ministério
Público, Agências Reguladoras e para o cumprimento de decisões judiciais em segmentos diferentes, dificultando o cumprimento do
planejamento previamente elaborado.

Outros aspectos relevantes:
Subação:1 - Intensificar a fiscalização do mercado de consumo
Tarefa: 2 - Realizar as diligências de fiscalização
1. A maior dificuldade para a realização das diligências de fiscalização foi a disponibilidade de veículos e motoristas para conduzir as
equipes. A não conclusão do Processo de contratação de veículo (Previsto no PTA 2017) reduziu sobremaneira e em alguns casos até
impossibilitou a operacionalidade do setor;
2. Outro ponto que também dificultou a composição de mais equipes de trabalho foi a falta dos equipamentos que compõe o kit de
fiscalização (notebook, impressora e maleta de couro), obrigando os Fiscais de Defesa do Consumidor a revezarem os equipamentos que
atualmente estão disponíveis. Apesar de estar prevista esta aquisição no PTA 2017, os processos não foram concluídos, tal qual ocorreu
no PTA 2016, perpetuando o problema;
3. No período tiveram que ser realizados vários ajustes para atender diversas solicitações de fiscalização dos Procons Municipais,
Ministério Público, Agências Reguladoras e para o cumprimento de decisões judiciais em segmentos diferentes, dificultando o
cumprimento do planejamento previamente elaborado.
Tarefa: 3 - Dar celeridade na tramitação dos processos no setor de fiscalização
4. A conclusão de processos administrativos instaurados através de Auto de Infração também teve muitas Dificuldades que já vinham
proveniente do ano anterior pela necessidade de adoção de medidas no sentido de autorizar que outros servidores, além do Gerente do
Setor, pudessem auxiliar ou mesmo emitir decisões administrativas. Tal possibilidade foi objeto de consulta para definir a forma de
solucionar o problema, através da CI nº 10/GFC/SDC/2016, de 05.02.2016 e CI nº 81/GFC/SDC/2016, de 30.08.2016, que geraram o
Processo nº 551953 / 2016, situação esta que perdurou até 13/11/2017, quando em Cumprimento a Determinação do D. Secretário da
SEJUDH, todos os Processos da Fiscalização foram remetidos para serem Julgados pela Gerência de Conciliação.
Subação:2 - Melhoria da infraestrutura do setor de fiscalização
5. Os processos para melhoria na infraestrutura do setor de fiscalização não foram finalizados pelos motivos já expostos, tendo sido
postergados para 2018, conforme deliberação das áreas responsáveis na SEJUDH.
Subação:3 - Capacitação dos fiscais de defesa do consumidor
6. Os processos que incluíam a Capacitação de Fiscais de Defesa do Consumidor foram postergados para 2018, conforme deliberação
das áreas responsáveis na SEJUDH, em função do Decreto 1.258, de 10 de novembro de 2017, que suspendeu a contratação de cursos e
capacitações.
Sistema Informatizado
7. A ausência de um sistema informatizado para a realização das ações de fiscalização também é um fator que acaba fazendo com que o
Fiscal de Defesa do Consumidor dispenda mais tempo para a execução de suas atividades, reduzindo o número de estabelecimentos
fiscalizados. Da mesma forma, aumenta o tempo gasto internamente no registro e sistematização das ações, que devem ser preenchidas e
conferidas em planilhas alimentadas pelos próprios servidores. O processo para aquisição de um software, também previsto no PTA 2017,
não avançou sendo postergado para o exercício de 2018.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2498-Atendimento aos consumidores

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

411-Proteção e Defesa do Consumidor
2017
Atividade
18601-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Atender consumidores que necessitam do órgão para orientação ou resolução de conflitos na relação de
Objetivo Específico:
consumo.
Produto:
Pessoa atendida
Unidade de Medida:
Pessoa
Responsável pela Ação: Marcia Conceição Dos Santos

META FÍSICA
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Estado de Mato Grosso
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

21.214,00
Total:

21.214,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

37.000,00

Meta Física Ação Realizada

37.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

21.214,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

57,34

57,34

Análise da Meta Física:
Os custos previstos para realização das tarefas desta esta ação não foram realizados. As capacitações previstas e aquisições de materiais
permanentes, embora tenham sido solicitadas, não foram finalizadas. Dentro do cronograma da Superintendência de Defesa do
Consumidor, as medidas de capacitações estavam previstas para o mês de outubro, impedindo com isso que fosse atingido o objetivo da
ação.
Os materiais permanentes previstos na Sub Ação 02 Implementação de melhoria na infraestrutura do atendimento, não foram finalizados
também. No entanto, ressalta-se que o Setor foi contemplado com as aquisições feitas por meio do Convênio Federal 793535/2013, que
adquiriu equipamentos de Tecnologia da Informação, o que acabou por míniminar os prejuízos que poderiam ter sido ainda maiores, não
podendo assim considerar adequado, ficando em muito deficiente a meta física.
Ainda assim, foram realizados 21.214 novos atendimentos presenciais (Fonte: sistema SINDEC) e realizadas audiências de conciliação,
orientações por telefone e no balcão de atendimento. Na plataforma virtual foram registrados mais de 10.427 reclamações contra
fornecedores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

501.000,00

3.350,00

360,00

0,00

0,07

10,75

501.000,00

3.350,00

360,00

0,00

0,07

10,75

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os custos previstos para realização das tarefas desta esta ação não foram realizados. As capacitações previstas e aquisições de materiais
permanentes, embora tenham sido solicitadas, não foram finalizadas. Dentro do cronograma da Superintendência de Defesa do
Consumidor, as medidas de capacitações estavam previstas para o mês de outubro.
Os materiais permanentes previstos na Sub Ação 02 Implementação de melhoria na infraestrutura do atendimento, não foram finalizados
também. No entanto, ressalta-se que o Setor foi contemplado com as aquisições feitas por meio do Convênio Federal 793535/2013, que
adquiriu equipamentos de Tecnologia da Informação.
Ainda assim, foram realizados 21.214 novos atendimentos presenciais (Fonte: sistema SINDEC) e realizadas audiências de conciliação,
orientações por telefone e no balcão de atendimento. Na plataforma virtual foram registrados mais de 10.427 reclamações contra
fornecedores.
Ocorreram reversões no exercício de 2017. Uma ocorreu por meio do Decreto Orçamentário 534, de 30 de novembro de 2017, onde
informa a Reversão por Economia Orçamentária em favor do Estado de Mato Grosso para reforço da dotação orçamentária da Caravana
da Transformação, no total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Para tanto foram anulados valores orçamentários das
ações finalísticas de educação, fiscalização, atendimento e formação e capacitação dos servidores. Outra reversão ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2017, por meio do Decreto Orçamentário nº 569 em favor da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural, no valor total de 1.874.944,92 (um milhão e oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e
dois centavos); anulando novamente valores orçamentários da educação, fiscalização, atendimento, modernização do PROCON Estadual
e ampliação da defesa do consumidor no Estado. Em ambos os casos não foram solicitadas anuência do Conselho Gestor e nem do
ordenador de despesas.
Além de ter ocorrido a contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por mensalizar o orçamento,
dificultando significativamente a execução da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:
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Estado de Mato Grosso
As capacitações previstas e aquisições de materiais permanentes, embora tenham sido solicitadas, não foram finalizadas, tendo sido
devolvidos nos meses de outubro. Dentro do cronograma da Superintendência de Defesa do Consumidor, as medidas de capacitações
estavam previstas para o mês de outubro.
Os materiais permanentes previstos na Sub Ação 02 Implementação de melhoria na infraestrutura do atendimento, não foram finalizados
também. No entanto, ressalta-se que o Setor foi contemplado com as aquisições feitas por meio do Convênio Federal 793535/2013, que
adquiriu equipamentos de Tecnologia da Informação (10 computadores).
Ainda assim, foram realizados 21.214 novos atendimentos presenciais (Fonte: sistema SINDEC) e realizadas audiências de conciliação,
orientações por telefone e no balcão de atendimento. Na plataforma virtual foram registrados mais de 10.427 reclamações contra
fornecedores.
Ocorreram reversões no exercício de 2017. Uma ocorreu por meio do Decreto Orçamentário 534, de 30 de novembro de 2017, onde
informa a Reversão por Economia Orçamentária em favor do Estado de Mato Grosso para reforço da dotação orçamentária da Caravana
da Transformação, no total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Para tanto foram anulados valores orçamentários das
ações finalísticas de educação, fiscalização, atendimento e formação e capacitação dos servidores. Outra reversão ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2017, por meio do Decreto Orçamentário nº 569 em favor da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural, no valor total de 1.874.944,92 (um milhão e oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e
dois centavos); anulando novamente valores orçamentários da educação, fiscalização, atendimento, modernização do PROCON Estadual
e ampliação da defesa do consumidor no Estado. Em ambos os casos não foram solicitadas anuência do Conselho Gestor e nem do
ordenador de despesas.
Além de ter ocorrido a contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por mensalizar o orçamento,
dificultando significativamente a execução da meta física.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta ação é atender consumidores que necessitem do órgão para orientação ou resultado de conflitos na relação de consumo.
Para tanto foram criadas medidas de capacitação dos servidores, implementação de melhorias de infraestrutura, monitoramento dos
resultados da audiência (visando maior efetividade das reclamações) e mapeamento de demandas individuais de caráter coletivo.
Os materiais permanentes previstos na Sub Ação 02 Implementação de melhoria na infraestrutura do atendimento, não foram finalizados
também. No entanto, ressalta-se que o Setor foi contemplado com as aquisições feitas por meio do Convênio Federal 793535/2013, que
adquiriu equipamentos de Tecnologia da Informação (10 computadores).
Ainda assim, foram realizados 21.214 novos atendimentos presenciais (Fonte: sistema SINDEC) e realizadas audiências de conciliação,
orientações por telefone e no balcão de atendimento. Na plataforma virtual foram registrados mais de 10.427 reclamações contra
fornecedores.
Nitidamente os objetivos não foram alcançados, tanto pelos cortes orçamentários e reversões, como pela mensalização orçamentária, fato
este que poderia ter sido ainda pior se não fosse o Convênio Federal 793535/2013, que adquiriu equipamentos de Tecnologia da
Informação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2499-Formação e capacitação dos servidores do Procon

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

411-Proteção e Defesa do Consumidor
2017
Atividade
18601-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Preparar servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores.
Servidor capacitado
Pessoa
Onofre de Freitas Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

409,00
Total:

409,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
420,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

420,00

409,00

908

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
97,38

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
97,38

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
A meta prevista era de realizar 420 servidores capacitados na área de proteção e defesa do consumidor. Tendo sido capacitado um total
de 409 servidores.
Na Subação 01 - Participação dos servidores em eventos e/ou cursos fora do Estado ¿ houve participação dos servidores em 04 eventos
de capacitação, com participação de 07 servidores. Sendo que estava previsto a capacitação de 20 servidores nesta categoria.
A NEGATIVA NAS SOLICITAÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS E EVENTOS FORA DO ESTADO,
COMO POR EXEMPLO: O SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BADINI QUE PARTICIPARIA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA SENACON
EM BRASÍLIA; A SERVIDORA ESTER COSTA ALENCAR QUE PARTICIPARIA DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO,
PREGÃO E TOMADA DE PREÇO EM FORTALEZA; A APRESENTAÇÃO DO MODULO CONSULTA QUE DEVERIAM PARTICIPAR OS
SERVIDORES JARDEL E ONOFRE DE FREITAS JÚNIOR EM BRASÍLIA; A REUNIÃO DO PROJETO SINDEC 2.0 EM BRASÍLIA QUE
DEVERIA PARTICIPAR A SERVIDORA DAIANE OLIVEIRA; TODOS SÃO EXEMPLOS DAS NEGATIVAS DE PASSAGENS AÉREAS
QUE ACABARAM POR PREJUDICAR A PARTICIPAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIDORES E CONSEGUINTEMENTE DA META FÍSICA.
Na Subação 02 - Curso de formação para servidores do PROCON ¿ foi previsto a capacitação de 100 servidores, tendo sido capacitado
apenas 79.
PROCESSO 496729 / 2017, QUE TINHA POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PROCON/MT, PRIMEIRO NÃO FOI EMPENHADO A TEMPO, CONFORME PRAZO LIMITE
06/12/2017 ESTABELECIDO PELO DECRETO 1.236/2017, E POSTERIORMENTE NÃO PODE MAIS SER EMPENHADO NO
EXERCÍCIO DE 2017, TENDO EM VISTA A PROIBIÇÃO ESTABELECIDA NO DECRETO 1258/2017, EM SEU ART. 4, INCISO 7, QUE
VEDOU A CONTRATAÇÃO DE CURSOS.
Na Subação 03 - Reunião Técnica de PROCONs ¿ foram realizadas 03 reuniões em parceria com PROCONS Municipais. Nessa medida
foram capacitados 155 servidores de órgão estadual e municipais. Nesta medida os PROCONs Municipais se responsabilizaram pela
despesa de infraestrutura e alimentação, necessárias para o evento.
I Reunião Técnica de PROCONs - realizada em Cuiabá - capacitados 73 servidores.
II Reunião Técnica de PROCONs - realizada em parceria com o PROCON Municipal de Lucas do Rio Verde - capacitados 44 servidores.
III Reunião Técnica de PROCONs - realizada em parceria com o PROCON Municipal de Rondonópolis - capacitados 38 servidores.
Na Subação 04 - Cursos realizados em parceria com outros órgãos - foram capacitados 92 servidores de órgãos de Defesa do Consumidor
em todo o Estado sendo que estavam previstos 70, ultrapassando assim a meta física alcançando 131,4%
A Subação 05 - Encontro Estadual de PROCONs - foi realizada no município de Cuiabá o 13º Encontro Estadual de Procons, tendo sido
capacitado 38 servidores, tendo a meta física ficado prejudicada em função da contenção de despesas com diárias dos municípios que
acabou limitando que alguns municípios pudessem participar do evento.
Desta forma conseguiu-se o desempenho próximo do planejado, o que pode ser considerado satisfatório, no entanto poderia ter sido
alcançado 100% da meta planejada caso não tivesse ocorrido a contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que
acabou por mensalizar o orçamento, dificultando a execução da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

400.000,00

64.281,66

62.431,66

0,00

15,61

97,12

400.000,00

64.281,66

62.431,66

0,00

15,61

97,12

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento previsto para esta ação foi de R$ 64.281,66 (Sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis
centavos), para custeio das medidas previstas. Desse total foi empenhado R$62.431,66 (sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um
reais e sessenta e seis centavos), ou seja 97,4%.
Para esta ação a previsão era basicamente diárias, curso de capacitação para os profissionais de fiscalização de defesa do consumidor,
passagens aéreas, materiais gráficos, alimentação, hospedagem e locações diversas.
Foram empenhadas despesas com diárias e passagens aéreas o que permitiu o cumprimento de capacitações previstas. Parcerias com
Procons Municipais também foram significativas para o cumprimento das Subação 03 (Reunião Técnica de Procons) e Subação 04
(Cursos Realizados em parceria com outros órgãos).
A Subação 05 ¿ Encontro Estadual de Procons, foi realizado com excelência.
Ocorreram reversões no exercício de 2017. Uma ocorreu por meio do Decreto Orçamentário 534, de 30 de novembro de 2017, onde
informa a Reversão por Economia Orçamentária em favor do Estado de Mato Grosso para reforço da dotação orçamentária da Caravana
da Transformação, no total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Para tanto foram anulados valores orçamentários das
ações finalísticas de educação, fiscalização, atendimento e formação e capacitação dos servidores. Outra reversão ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2017, por meio do Decreto Orçamentário nº 569 em favor da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural, no valor total de 1.874.944,92 (um milhão e oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e
dois centavos); anulando novamente valores orçamentários da educação, fiscalização, atendimento, modernização do PROCON Estadual
e ampliação da defesa do consumidor no Estado. Em ambos os casos não foram solicitadas anuência do Conselho Gestor e nem do
ordenador de despesas.
Além de ter ocorrido a contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por mensalizar o orçamento,
dificultando significativamente a ex

Capacidade de Execução - COFD:
Com a dotação orçamentária disponível, houve empenho de 97,4% do valor, foi empenhado (diárias e passagens aéreas). Os outros
custos previstos não foram empenhados pois os processos protocolados foram devolvidos considerando a publicação do Decreto 1.258,
de 10 de novembro de 2017, que estabeleceu redução e controle de despesas no âmbito do Poder Executivo.

Alcance do Objetivo Específico:
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Estado de Mato Grosso
O objetivo desta ação é preparar servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores. Para tanto foram planejadas
diversas medidas para atingir a finalidade.
No geral as medidas tiveram bom desempenho de metafísica, mas na execução orçamentária deixou a desejar tendo em vista a demora
nos processos de aquisição e/ou contratação e também a publicação Decreto 1.258, de 10 de novembro de 2017, que estabeleceu
redução e controle de despesas no âmbito do Poder Executivo.
A Ocorrencia de contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, acabou por mensalizar o orçamento, dificultando
significativamente a execução da meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3324-Modernização do Procon estadual

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

411-Proteção e Defesa do Consumidor
2017
Projeto
18601-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON ESTADUAL PARA MELHOR ATENDER O
CONSUMIDOR.
Produto:
Unidade reestruturada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Rolf Talys Osorski Santiago
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Esta ação restou prejudicada tendo em vista que os processos demandados não chegaram a ser empenhados;
O PROCESSO 279862 / 2017 QUE SOLICITAVA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SUPERINTENDÊNCIA DE
DEFESA DO CONSUMIDOR PARA MELHOR DESEMPENHO DAS TAREFAS DIÁRIAS, NÃO CHEGOU A SER EMPENHADO EM
TEMPO OPORTUNO O QUE PREJUDICOU A META FÍSICA
O PROCESSO 598362 / 2017, PARA AQUISIÇÃO ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -T.I, TEVE O SEGUINTE DESPACHO:
PARA CONHECIMENTO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO, TENDO EM VISTA A FALTA DE TEMPO
HÁBIL PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PREGÃO NO EXERCÍCIO DE 2017., O QUE ACABOU POR PREJUDICAR A
META FÍSICA
O PROCESSO 296731 / 2017, AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES RECURSAL, GERÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE MERCADO E GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONCILIAÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NÃO FOI EMPENHADO A TEMPO, SENDO RECOMENDADA NOVO ENVIO
NO EXERCÍCIO DE 2018, O QUE ACABOU POR PREJUDICAR A META FÍSICA.
Na Subação 01 ¿ Renovação dos materiais permanentes do PROCON Estadual, não foram empenhados os valores, mas a execução do
Convênio 793535/2015, supriu a necessidade de aquisição de mobílias.
Nas Medidas: 02 ¿ Manutenção da sede do PROCON e 03 ¿ Elaboração do projeto da construção da sede do PROCON, não foi
empenhado nenhum valor, logo não contribuiram para o atingimento da metafísica prevista.
Na Subação 04 ¿ Modernização da área de tecnologia da informação a meta física não foi empenhado nenhum valor, logo não
contribuiram para o atingimento da metafísica prevista.
Sendo assim consideramos que a metafísica atingida nessa ação foi de 0%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
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Dotação Inicial LOA

2.400.000,00

Dotação Final (após
Créditos)
197.469,92

Valor Empenhado

7.800,00
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Valor
Contingenciado
146.992,92

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,32

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
15,45

Estado de Mato Grosso
262

0,00

5.838,38

5.838,38

0,00

0,00

100,00

662

0,00

167.231,22

167.231,22

0,00

0,00

100,00

2.400.000,00

370.539,52

180.869,60

146.992,92

7,54

80,91

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação restou prejudicada tendo em vista que os processos demandados não chegaram a ser empenhados;
O PROCESSO 279862 / 2017 QUE SOLICITAVA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SUPERINTENDÊNCIA DE
DEFESA DO CONSUMIDOR PARA MELHOR DESEMPENHO DAS TAREFAS DIÁRIAS, NÃO CHEGOU A SER EMPENHADO EM
TEMPO OPORTUNO O QUE PREJUDICOU A META FÍSICA
O PROCESSO 598362 / 2017, PARA AQUISIÇÃO ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -T.I, TEVE O SEGUINTE DESPACHO:
PARA CONHECIMENTO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO, TENDO EM VISTA A FALTA DE TEMPO
HÁBIL PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PREGÃO NO EXERCÍCIO DE 2017., O QUE ACABOU POR PREJUDICAR A
META FÍSICA
O PROCESSO 296731 / 2017, AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES RECURSAL, GERÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE MERCADO E GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONCILIAÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NÃO FOI EMPENHADO A TEMPO, SENDO RECOMENDADA NOVO ENVIO
NO EXERCÍCIO DE 2018, O QUE ACABOU POR PREJUDICAR A META FÍSICA.
Perceba que os processos protocolados basicamente foram devolvidos ao PROCON considerando a publicação do Decreto 1236, de
2017, que estabeleceu redução e controle de despesas no âmbito do Poder Executivo. Isso justifica o baixo desempenho em relação à
dotação inicial prevista na LOA - Lei Orçamentária Anual.
Ocorreram reversões no exercício de 2017. Uma ocorreu por meio do Decreto Orçamentário 534, de 30 de novembro de 2017, onde
informa a Reversão por Economia Orçamentária em favor do Estado de Mato Grosso para reforço da dotação orçamentária da Caravana
da Transformação, no total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Para tanto foram anulados valores orçamentários das
ações finalísticas de educação, fiscalização, atendimento e formação e capacitação dos servidores. Outra reversão ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2017, por meio do Decreto Orçamentário nº 569 em favor da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural, no valor total de 1.874.944,92 (um milhão e oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e
dois centavos); anulando novamente valores orçamentários da educação, fiscalização, atendimento, modernização do PROCON Estadual
e ampliação da defesa do consumidor no Estado. Em ambos os casos não foram solicitadas anuência do Conselho Gestor e nem do
ordenador de despesas.
Além de ter ocorrido a contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por mensalizar o orçamento,
dificultando significativamente a execução da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:
Muito embora tenham sido abertos vários processos os mesmos não chegaram a serem empenhados nesta ação restando a meta física
prejudicada
As reversões ocorridas no exercício de 2017. prejudicaram completamente a execução desta meta.
Uma ocorreu por meio do Decreto Orçamentário 534, de 30 de novembro de 2017, onde informa a Reversão por Economia Orçamentária
em favor do Estado de Mato Grosso para reforço da dotação orçamentária da Caravana da Transformação, no total de R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais). Para tanto foram anulados valores orçamentários das ações finalísticas de educação, fiscalização,
atendimento e formação e capacitação dos servidores. Outra reversão ocorreu no dia 07 de dezembro de 2017, por meio do Decreto
Orçamentário nº 569 em favor da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, no valor total de 1.874.944,92 (um
milhão e oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos); anulando novamente valores
orçamentários da educação, fiscalização, atendimento, modernização do PROCON Estadual e ampliação da defesa do consumidor no
Estado. Em ambos os casos não foram solicitadas anuência do Conselho Gestor e nem do ordenador de despesas.
Além de ter ocorrido a contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por mensalizar o orçamento,
dificultando significativamente a execução da meta física.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta ação é melhorar a estrutura física do PROCON para melhor atender o consumidor. Para tanto foram planejadas diversas
medidas para atingir a finalidade.
A Subação 01 Modernização do Procon Estadual, em sua Tarefa 01¿ Renovação dos materiais permanentes do PROCON ¿ previa
aquisições importantes para diversos setores, tais como: a) novos equipamentos de telefonia para o call center, visando atender melhor o
consumidor, uma vez que a central telefônica é muito antiga; b) materiais de consumo diversos (escritório e de tecnologia da informação);
c) mobília para atender diversos setores; d) novos aparelhos de ar condicionado, especialmente a área de atendimento ao consumidor e
nas salas de audiência, uma vez que os existentes estão obsoletos e em dias muito quentes a espera para ser atendido e a realização de
audiências são muito sofridas tanto para o consumidor, quanto para os servidores; e) Aquisição de novos computadores e outros
equipamentos de TI, para melhorar o atendimento aos consumidores, guarda dos dados gerados com maior segurança, e para atividades
na área de educação para o consumo e fiscalização. Por fim esclarecemos que não foram empenhadas os valores previstos nesta medida,
uma vez que os processos sequer chegaram ao setor responsável. Restando assim a meta fisica totalmente prejudicada.
Na Subação 02 ¿ Manutenção da sede do PROCON ¿ o orçamento previsto não foi empenhado, tendo em vista, que o processo não foi
finalizado até a presente data.
A previsão orçamentária da Subação 03 ¿ Elaboração do projeto da construção da nova sede do PROCON ¿ não foi encaminhado para
licitar, uma vez que o terreno disponibilizado pelo Governo do Estado foi remanejado para outra finalidade. Esta Superintendência de
Defesa do Consumidor encaminhou à Secretaria Adjunta de Justiça, no exercício de 2016, documento solicitando a renovação. A
solicitação de contratação de serviço de elaboração das plantas baixa, elétrica e hidráulica dependem da definição do tamanho da área,
motivo pelo qual não foi enviado processo para contratação de empresa especializada.
A Subação 04 ¿ Modernização da área de tecnologia da informação ¿ ficou totalmente prejudicada pois nenhum dos processos chegou a
empenho

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

3325-Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

411-Proteção e Defesa do Consumidor
2017
Projeto
18601-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Possibilitar a consumidores acesso a um órgão de defesa do consumidor.
Unidade implementada
Unidade
Onofre de Freitas Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A metafísica prevista para esta ação era de implantação de 06 (seis) novos PROCONs. A maneira como foi feita a unidade de medida não
favoreceu informação do resultado de maneira adequada.
Na Subação 01 ¿ Implantação de postos de PROCONs ¿ foi implantado apenas o PROCON Municipal de Aripuanã-MT, pois as licitações
provenientes do Convênio 793535/2013 não foram finalizadas, embora os processos licitatórios tenham sido solicitados com antecedência.
Na Subação 02 ¿ Ampliação da municipalização do sistema SINDEC ¿ iniciou-se a tratativa para implantação de novas unidades do
Procons , com a visita técnica nos municípios de Nova Xavantina, Aguá Boa, Querencia, Bom Jesus do Araguaia, Confresa, Porto Alegre
do Norte e Canarana, sendo que as mesmas não foram concluídas por depender de deliberação do poder executivo municipal quanto a
aceitação do Termo de Cooperação técnica.
A Subação 03 ¿ Supervisão técnica de PROCONs, foi realizada, apenas uma para o Município de Mirassol do Oeste, tendo em vista o
número reduzido de servidores que atualmente compõem o quadro do Procon, bem como a portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou
por mensalizar o orçamento, dificultando significativamente a execução da meta física.
A Subação 04 - REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU ENCONTROS ESTADUAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR , foi realizada, no município de Cuiabá-MT, nos dias 14 e 15 de dezembro, motivo pelo qual não teve deslocamento e
consequentemente diárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

380.000,09

229.729,41

4.770,00

200.243,01

1,26

16,18

380.000,09

229.729,41

4.770,00

200.243,01

1,26

16,18

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Nesta ação foram empenhadas somente os valores referentes à diária. Os demais valores não foram empenhados uma vez que foi
inaugurado apenas 01 unidade de Procon no Município de Aripuanã em 31/10/2017, com recursos oriundo do Convênio com a SENACON.
Os processos protocolados foram devolvidos ao PROCON considerando a publicação do Decreto 1258, de 10 de agosto de 2017, que
estabeleceu redução e controle de despesas no âmbito do Poder Executivo. Isso justifica o baixo desempenho em relação à dotação inicial
prevista na LOA - Lei Orçamentária Anual.
Ocorreram reversões no exercício de 2017. Uma ocorreu por meio do Decreto Orçamentário 534, de 30 de novembro de 2017, onde
informa a Reversão por Economia Orçamentária em favor do Estado de Mato Grosso para reforço da dotação orçamentária da Caravana
da Transformação, no total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Para tanto foram anulados valores orçamentários das
ações finalísticas de educação, fiscalização, atendimento e formação e capacitação dos servidores. Outra reversão ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2017, por meio do Decreto Orçamentário nº 569 em favor da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural, no valor total de 1.874.944,92 (um milhão e oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e
dois centavos); anulando novamente valores orçamentários da educação, fiscalização, atendimento, modernização do PROCON Estadual
e ampliação da defesa do consumidor no Estado. Em ambos os casos não foram solicitadas anuência do Conselho Gestor e nem do
ordenador de despesas.
Além de ter ocorrido a contenção orçamentária, conforme portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por mensalizar o orçamento,
dificultando significativamente a execução da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:
O percentual de realização do planejado foi 16,66%. Não foram feitas aquisições importantes necessárias para abertura de novos
PROCONs. Esclarecemos que uma parte das aquisições não foram solicitadas tendo em vista a execução do Convênio Federal
793535/2013, cujas aquisições já contemplam as mobílias e os equipamentos de TI - Tecnologia da Informação, necessários para o
cumprimento do planejado. Como os processos licitatórios não foram finalizados, embora tenham sido protocolados em tempo hábil, não
foi possível a abertura de todos os novos PROCONs informados na metafísica. Foi inaugurado apenas o PROCON Municipal de AripuanãMT.
Não foram feitas as supervisões técnicas de PROCONs previstas na Medida 03 ¿ Supervisão Técnica de PROCONs, tendo em vista a
portaria 044/GSF/SEFAZ/2017, que acabou por mensalizar o orçamento, dificultando significativamente a execução da meta física, Logo
não foram empenhados os valores de diárias previstos nesta medida.
Ocorreram reversões no exercício de 2017. Uma ocorreu por meio do Decreto Orçamentário 534, de 30 de novembro de 2017, onde
informa a Reversão por Economia Orçamentária em favor do Estado de Mato Grosso para reforço da dotação orçamentária da Caravana
da Transformação, no total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Para tanto foram anulados valores orçamentários das
ações finalísticas de educação, fiscalização, atendimento e formação e capacitação dos servidores. Outra reversão ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2017, por meio do Decreto Orçamentário nº 569 em favor da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural, no valor total de 1.874.944,92 (um milhão e oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e
dois centavos); anulando novamente valores orçamentários da educação, fiscalização, atendimento, modernização do PROCON Estadual
e ampliação da defesa do consumidor no Estado. Em ambos os casos não foram solicitadas anuência do Conselho Gestor e nem do
ordenador de despesas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta ação é possibilitar aos consumidores acesso a um órgão de defesa do consumidor. Para atingir o objetivo foram criadas
04 (Quatro) subações, visando atingir o planejado, seja por meio de abertura de novos órgãos de defesa do consumidor, como pela
municipalização do sistema SINDEC e do monitoramento das ações dos PROCONs de todo o Estado por meio de supervisões técnicas.
O resultado positivo dessa ação foi:
Abertura de 01 (uma) nova unidade de PROCON em Aripuanã ¿ com recursos provenientes do Convênio Federal 793535/2013;
Inicio das tratativas para implantação de novas unidades do Procons, com a visita técnica nos municípios de Nova Xavantina, Aguá Boa,
Querencia, Bom Jesus do Araguaia, Confresa, Porto Alegre do Norte e Canarana;

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
999-Reserva de Contigência
Gestão de Políticas Públicas
Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Estado de Mato Grosso
39901-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Não cabe no
conceito

0,00

0,00

Não cabe no conceito
Fonte: SAD/MT

Apurado
2017

Data
Apuração

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

137.038.520,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.038.520,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Execução:
A Reserva de Contingência tem o objetivo de atender os passivos e riscos fiscais. Dessa forma, foi utilizada para o pagamento das dívida
externa e interna. As dívidas externa e interna tiveram um aumento expressivo no valor da parcela, devido à alta do dólar, além outros
indexadores, como TJLP e IGPDI, aumentos estes bem acima do estimado no momento da elaboração da LOA.

Resultados:
Os resultados previstos do programa foram alcançados, pois a reserva do recurso foi utilizada para o pagamento da dívida pública que
teve seus valores aumentados por causa da alta de alguns indexadores, como dólar, IGPDI e TJLP.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

9999-Reserva de Contigência

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

999-Reserva de Contigência
2017
Reserva de Contingência
39901-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Ação mantida
Percentual
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física de 100% foi cumprida, pois foi utilizada a totalidade dos recursos dessa ação para para o pagamento da dívida pública, a
qual sofreu alterações no valor previsto inicialmente pelo fato de ser indexada a indicadores econômicos como IGPDI e TJLP e até mesmo
ao dólar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

137.038.520,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.038.520,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos alocados inicialmente não são executados nesta ação, por isso não há empenho. A reserva de contingência faz uma previsão
de um recurso para ser utilizado durante o exercício para a cobertura de passivos fiscais não previstos. Dessa forma, os recursos são
remanejados desta ação (reserva de contingência) para outra ação que tenha necessidade, de acordo com esse objetivo. Em 2017, os
recursos da reserva de contingência foram utilizados para o pagamento da dívida pública, nas ações 8028 - pagamento da dívida interna e
8015 - pagamento da dívida externa, uma vez que a dívida sofreu alterações durante o exercício, pelo fato de ser atrelada a indicadores
como IGPDI, TJLP e Dólar.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos alocados inicialmente não são executados nesta ação, por isso não há empenho. A reserva de contingência faz uma previsão
de um recurso para ser utilizado durante o exercício para a cobertura de passivos fiscais não previstos. Dessa forma, os recursos são
remanejados desta ação (reserva de contingência) para outra ação que tenha necessidade, de acordo com esse objetivo. Em 2017, os
recursos da reserva de contingência foram utilizados para o pagamento da dívida pública, nas ações 8028 - pagamento da dívida interna e
8015 - pagamento da dívida externa, uma vez que a dívida sofreu alterações durante o exercício, pelo fato de ser atrelada a indicadores
como IGPDI, TJLP e Dólar.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos da ação foram alcançados, pois fez-se uma reserva no orçamento par atender passivos fiscais imprevistos, sendo utilizada
para o pagamento da dívida pública, que teve um valor maior que o previsto inicialmente, devido à alta de seus indexadores, como IGPDI,
TJLP e dólar.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
358-Reestruturação do MT Saúde
Gestão de Políticas Públicas
Desequilíbrio nas fontes de custeio do plano
Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede
credenciada.
Servidores públicos e seus familiares.
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Maurelio de Lima Batista Ribeiro.

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

54,00

34,00

Percentual de aplicação de recursos da Fonte 100 no MTSaúde

Apurado
2017
33,26

Data
Apuração
22/01/2018

Fonte: MT Saúde e SEFAZ

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

29.110.507,52

29.110.507,52

28.324.171,19

0,00

97,30

97,30

240

67.452.648,42

67.263.332,89

67.106.969,08

0,00

99,49

99,77

96.563.155,94

96.373.840,41

95.431.140,27

0,00

98,83

99,02

Total

Execução:
A lei 10.340/2015 estabeleceu metas para o quadriênio 2016-2019, sendo que para 2018 a meta estipulada foi de 46% de participação dos
recursos públicos na composição da receita do Mato Grosso Saúde, que também é fomentada por recursos próprios. A meta de 2017 foi
superada, tendo em vista que a participação de recursos do tesouro foi de apenas 33,26% para manter os programas finalísticos do Plano.

Resultados:
A análise do cumprimento da meta foi de forma satisfatória .

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

1387-Gestão dos serviços do plano MT Saúde

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

358-Reestruturação do MT Saúde
2017
Projeto
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Aperfeiçoar a gestão dos serviços operacionais do plano, visando medidas de contenção de despesas e
Objetivo Específico:
alavancagem da receita própria do plano.
Produto:
Serviço prestado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Carlos Brito de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atendida satisfatoriamente, uma vez que os produtos foram entregues a contento, de acordo com o planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.416.000,00

1.416.000,00

1.404.695,19

0,00

99,20

99,20

1.416.000,00

1.416.000,00

1.404.695,19

0,00

99,20

99,20

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução da ação foi de acordo com o planejado, tendo um resultado satisfatório, dispensando suplementações orçamentárias.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da ação foi de acordo com o planejado, tendo um resultado satisfatório, dispensando suplementações orçamentárias.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos desta ação foram atingidos e o resultado foi considerado satisfatório, uma vez que foi executada de acordo com o
planejado, dispensando suplementação orçamentária para atender as demandas operacionais do Mato Grosso Saúde.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2029-Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede
credenciada

Programa de Governo:
Exercício:

358-Reestruturação do MT Saúde
2017
918

Estado de Mato Grosso
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prestar atendimento aos beneficiários do plano de assistência à saúde
Demanda atendida
Percentual
Carlos Brito de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi atendida em sua totalidade, uma vez que os atendimentos médicos/hospitalares foram prestados aos
beneficiários pela rede credenciada ao Mato Grosso Saúde de acordo com autorizações prévias e em obediência à legislação vigente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

29.110.507,52

29.110.507,52

28.324.171,19

0,00

97,30

97,30

240

59.578.648,42

65.689.332,89

65.686.433,89

0,00

110,25

100,00

88.689.155,94

94.799.840,41

94.010.605,08

0,00

106,00

99,17

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução da ação foi considerada satisfatória, pois os valores empenhados ficaram de acordo com o previsto na dotação inicial.
Entretanto, os recursos inicialmente previstos na LOA não foram suficientes a pagar todas as despesas da Rede com a prestação de
serviços aos beneficiários do plano, assim, os pagamentos foram feitos de acordo com o valor inicialmente orçado, o que resultou em
pendências de pagamentos junto a alguns prestadores credenciados.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da ação foi considerada satisfatória, pois os valores empenhados ficaram de acordo com a dotação final. Entretanto, os
recursos inicialmente previstos na LOA não foram suficientes a pagar todas as despesas da Rede com a prestação de serviços aos
beneficiários do plano, assim, os pagamentos foram feitos de acordo com o valor inicialmente orçado, o que resultou em pendências de
pagamentos junto a alguns prestadores credenciados.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos desta ação, considerado os valores inicialmente orçados e executados foram alcançados, entretanto, vê-se uma
frustração quanto ao atendimentos efetuados pela rede aos beneficiários do plano, tendo em vista a paralisação por parte de alguns
prestadores de serviços em razão da falta de pagamento nas datas aprazadas

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3030-Desenvolvimento de novos produtos e benefícios

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

358-Reestruturação do MT Saúde
2017
Projeto
919

Estado de Mato Grosso
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ampliar a prestação de serviços e benefícios pelo plano.
Produto desenvolvido
Unidade
Carlos Brito de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi atendida de forma satisfatória, uma vez que não houve a implementação do Centro de Especialidades Médicas para
atender os beneficiários do plano, visando a redução de despesa, conforme planejado para ano de 2017. Fato esse decorrente da falta de
repasses de recursos para desenvolvimento da ação. Entretanto, com uma gestão voltada à qualificação da despesa, as despesas da rede
médica/hospitalar/ambulatória foram reduzidas, e de forma indireta o objetivo final foi alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado não foi satisfatório tendo em vista a não implementação do Centro de Especialidades Médicas conforme o planejado para
2017. Fato esse decorrente da falta de repasses financeiros para esse fim, bem como pela necessidade de se cumprir as metas
estabelecidas no Decreto nº 675/2016 referente à redução e economia junto às despesas e investimentos do Poder Executivo estadual.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado não foi satisfatório tendo em vista a não implementação do Centro de Especialidades Médicas conforme o planejado para
2017. Fato esse decorrente da falta de repasses financeiros para esse fim, bem como pela necessidade de se cumprir as metas
estabelecidas no Decreto nº 675/2016 referente à redução e economia junto às despesas e investimentos do Poder Executivo estadual.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico dessa ação não foi atendido, uma vez que não houve a implementação do Centro de Especialidades Médicas para
atender os beneficiários do plano, conforme planejado para ano de 2017. Entretanto, com uma gestão voltada à qualificação da despesa,
as despesas da rede médica/hospitalar/ambulatória foram reduzidas, e, de forma indireta o objetivo final foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3038-Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

358-Reestruturação do MT Saúde
2017
Projeto
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Fomentar o número de beneficiários do plano.
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Estado de Mato Grosso
Produto:
Beneficiário
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Carlos Brito de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

25.446,00
Total:

25.446,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

27.000,00

Meta Física Ação Realizada

27.000,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

25.446,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

94,24

94,24

Análise da Meta Física:
A meta física foi atendida de forma razoável, uma vez que era previsto fechar o ano de 2017 com uma carteira de 27000 (vinte e sete mil)
vidas, esse número chegou a 25.446 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis) vidas, atingindo 94,24% do planejado. Em janeiro
de 2017 o Mato Grosso Saúde possuía 24.705 beneficiários ativos no plano. A meta não foi alcançada em sua plenitude tendo em vista as
dificuldades pelas quais o governo passou em 2017, resultando na falta de repasses dos recursos ao Plano com a regularidade desejada.
Em consequência disso, houve paralisação de atendimento de parte da rede credenciada, o que comprometeu a credibilidade do plano
junto aos servidores fazendo com que o número de adesões diminuísse, bem como fez com que alguns beneficiários solicitassem suas
exclusões do plano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

50.000,00

15.840,00

0,00

31,68

31,68

50.000,00

50.000,00

15.840,00

0,00

31,68

31,68

Capacidade de Planejamento - PPD:
Quando da época do planejamento para fomentar o número de beneficiários do plano, algumas frentes de trabalho foram idealizadas no
sentido de divulgação dentre os servidores públicos que ainda não pertenciam à carteira de beneficiários do Mato Grosso Saúde. Dentre
tais ações, estavam previstas visitas aos órgãos, palestras, divulgação de material, dentre outras. Há que se mencionar que a estrutura
organizacional do Instituto não era e ainda não é suficiente a atender a demanda existente. Foi apresentada a SEGES proposta de
alteração do organograma do Instituto a fim de tentar adequar sua estrutura às necessidades da Autarquia, entretanto, sem êxito. Para
agravar a situação, as ações voltadas a contratar pessoal ou empresa para a venda do plano não seguiram adiante tendo em vista a
determinação efetuada pelos termos do Decreto nº 675/2016 que estabelece metas de redução e economia junto às despesas e
investimentos do Poder Executivo, motivos pelos quais o resultado da ação não foi satisfatório quanto ao valor inicial planejado e o
executado.

Capacidade de Execução - COFD:
Quando da época do planejamento para fomentar o número de beneficiários do plano, algumas frentes de trabalho foram idealizadas no
sentido de divulgação dentre os servidores públicos que ainda não pertenciam à carteira de beneficiários do Mato Grosso Saúde. Dentre
tais ações, estavam previstas visitas aos órgãos, palestras, divulgação de material, dentre outras. Há que se mencionar que a estrutura
organizacional do Instituto não era e ainda não é suficiente a atender a demanda existente. Foi apresentada a SEGES proposta de
alteração do organograma do Instituto a fim de tentar adequar sua estrutura às necessidades da Autarquia, entretanto, sem êxito. Para
agravar a situação, as ações voltadas a contratar pessoal ou empresa para a venda do plano não seguiram adiante tendo em vista a
determinação efetuada pelos termos do Decreto nº 675/2016 que estabelece metas de redução e economia junto às despesas e
investimentos do Poder Executivo, motivos pelos quais o resultado da ação não foi satisfatório quanto ao valor inicial planejado e o
executado.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos da ação, mesmo com todos os problemas da falta de rede credenciada, o que deixou alguns beneficiários
inseguros quanto aos atendimentos pelo plano, ainda assim foi satisfatório, pois, ao final, houve um incremento de 741 beneficiários no
plano.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Estado de Mato Grosso

Ação:

3050-Realização de ações de prevenção à saúde

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

358-Reestruturação do MT Saúde
2017
Projeto
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Propiciar melhor qualidade de vida aos beneficiários do plano.
Evento realizado
Unidade
Carlos Brito de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

2,00
Total:

2,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

2,00

Meta Física Ação Realizada

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

2,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada de forma satisfatória, uma vez que os dois eventos previstos foram realizados, tendo como objetivo instruir os
beneficiários do plano sobre as questões relacionadas à saúde, o nome do evento foi ¿Saúde em dia¿ e ocorreram nos meses de
novembro e dezembro de 2017, oportunidade em que houve aferimento de pressão arterial, pesagem e mensura da altura a fim de
encontrar o Índice de Massa Corpórea ¿ IMC daqueles beneficiários que aguardavam por atendimento. Todas as informações foram
prestadas por enfermeiras e médicos credenciados ao plano que se dispuseram a realizar o projeto, e quanto aos beneficiários que
precisaram de encaminhamentos, foram devidamente orientados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

408.000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408.000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em que pese o índice apresentar-se deficiente, tendo em vista a não utilização dos recursos previstos na LOA, o resultado foi totalmente
positivo, pois, os eventos foram realizados sem qualquer custo aos cofres públicos, contando com a dedicação dos servidores que se
empenharam em organizar e promover o evento sem despesas, bem como a parceria de enfermeiras e médicos credenciados que se
dispuseram a participar do evento sem a cobrança de honorários.

Capacidade de Execução - COFD:
Em que pese o índice apresentar-se deficiente, tendo em vista a não utilização dos recursos previstos na LOA, o resultado foi totalmente
positivo, pois, os eventos foram realizados sem qualquer custo aos cofres públicos, contando com a dedicação dos servidores que se
empenharam em organizar e promover o evento sem despesas, bem como a parceria de enfermeiras e médicos credenciados que se
dispuseram a participar do evento sem a cobrança de honorários.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado a contento, uma vez que os 02 (dois) eventos previstos foram realizados, sem qualquer custo
aos cofres públicos. Assim, o resultado foi satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
359-Parcerias com o Setor Privado
Gestão de Políticas Públicas
Baixa Aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado
Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.
Investidores, Orgãos Estaduais e Orgãos Municipais
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

INDICADORES
Descrição
Taxa de crescimento de investimentos alavancados com
Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

20,00

32,00

Anual

Percentual

65,00

80,00

Anual

Percentual

80,00

98,00

Anual

Percentual

300,00

450,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Fonte: MT PAR
Proporção da receita patrimonial gerada pela MT PAR em
relação a Receita Patrimonial do Estado
Fonte: MT PAR
Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial
realizada pela MT-PAR
Fonte: Balanço MT PAR - Fiplan - FIP 729
Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado
Fonte: Sefaz e MTPAR

Análise de Indicadores do Programa:
1) Proporção da receita patrimonial gerada pela MT PAR em relação a Receita Patrimonial do Estado:
Em relação a este indicador informamos que no período de revisão do PPA 2016-2019 a MT PAR solicitou a exclusão do mesmo tendo em
vista a sua vinculação a um projeto cujo escopo e resultados esperados foram alterados. O novo escopo do projeto passou a prever a
Implementação do Cadastro Único dos Imóveis do Estado de Mato Grosso realizando: a busca documental e cartorária dos imóveis, o
levantamento planialtimétrico georeferenciado e a consolidação das informações em um cadastro único dos imóveis do Estado de Mato
Grosso. A justificativa para a exclusão do projeto e do indicador baseou-se o fato de que a geração de receita patrimonial oriunda desses
imóveis não ocorreria no período de avaliação do PPA em função do tempo necessário para conclusão do projeto.
2)Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT PAR:
As atividades realizadas pela MT PAR visando o registro dos imóveis destinados a empresa - Decreto nº 179, de 07 de julho de 2015 ainda não permitiram a mensuração do resultado deste indicador, uma vez que não foi concluída a regularização de todos os imóveis por
conta de entraves administrativos, cartoriais e judiciais. A alienação dos imóveis com autorização para venda não ocorreu tendo em vista a
retração do Mercado Imobiliário.
3) Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado
4) Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR
Já em relação aos indicadores 3 e 4 em 10/10/2017 o Poder Executivo Estadual assinou o 1º Contrato de Parceria Público-Privada do
Estado de Mato Grosso para a implantação de 07 (sete) unidades do Ganha Tempo a serem instaladas nos municípios de Cuiabá;
Rondonópolis; Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Várzea Grande. No exercício de 2017 a concessionária vencedora
do certame entregou a primeira unidade do Ganha Tempo no Bairro Morada da Serra I em Cuiabá. Da análise dos investimentos
alavancados com esta PPP foi possível verificar um crescimento na ordem de 1,41% em relação as despesas de investimentos do Estado
de MT realizados no ano com recursos próprio que correspondeu a uma taxa de crescimento de
de investimentos provenientes de parcerias viabilizados por meio da MT PAR na ordem de 100% (cem por cento).
Importante salientar que em 2017 a MT PAR encaminhou à Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN documentos solicitando
alteração no nome, na fórmula de cálculo e ainda nos valores projetados para estes indicadores no período de apuração do PPA 20152019 e que ainda estão sob análise da Secretaria para posterior alteração do instrumento de planejamento o que deverá ocorrer para o
exercício de 2018 e por isto não foi possível realizar a atualização das informações relativas aos resultados previsto para os indicadores
neste exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

108.432,00

476.414,12

450.752,30

0,00

415,70

94,61

240

0,00

384.080,09

44.284,42

0,00

0,00

11,53

108.432,00

860.494,21

495.036,72

0,00

456,54

57,53

Total

Execução:
A dotação inicial prevista para a realização do Programa foi insuficiente, o que ensejou, no decorrer do exercício suplementação
orçamentária/financeira para dar suporte aos trabalhos determinados pelo Conselho de Administração da MT PAR . Ao longo do exercício
surgiram novas demandas por estudos encaminhadas a MT PAR tanto por órgãos da administração pública quanto por parceiros privados.
A suplementação efetivada também buscou atender despesas destinadas ao Termo de Cooperação firmado entre a SEGES e a MT PAR
executando despesas com deslocamentos de colaboradores, na contratação de equipamento e de veículo para realizar os levantamentos
planialtimétrico (topográfico) e geo-referenciado dos imóveis que estão sob a responsabilidade da SEGES/MT.
Também foi necessário promover ajustes internos com remanejamento de dotação para atender demandas do Programa 036 Apoio
Administrativo com a locação de um novo imóvel para instalar a sede da empresa em substituição a antiga sede tendo em vista a não
renovação do contrato por opção do proprietário. Para a mudança de sede foi necessário realizar investimentos com mobiliário,
infraestrutura de TI, rede, telefonia e aquisição de computadores e notebook para atendimento da equipe técnica da empresa que também
sofreu alteração em seu quantitativo no exercício 2017.
Dentre as ações constantes no programa salienta-se o resultado da Ação 2050 - Estruturação de Projetos Prioritários do Governo por meio
de Parcerias Público- Privadas, já que em 10/10/2017 foi assinado o 1º Contrato de Parceria Público-Privada do Estado de Mato Grosso
para a implantação de 07 (sete) unidades do Ganha Tempo. A assinatura do contrato oportunizou a abertura da fonte 240 da MT PAR que
foi suplementada com o ingresso de recursos na ordem de R$ 384.080,09 relativo ao ressarcimento efetuado pela empresa adjudicada no
certame pela prestação de serviços da MT PAR na co-modelagem dos estudos objeto da Resolução n.º 003 e de n.º 005/2015 do
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada - CGPPP.

Resultados:
Da análise do resultado das ações, verifica-se que a atuação da MT PAR continua alinhada com o objetivo do Programa que é aumentar a
aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado. Toda a atuação da empresa tem sido pautada no
apoio aos órgãos em projetos considerados prioritários para o Governo.
O objetivo perseguido pela empresa é de assegurar a maior participação do setor privado na realização de obras, produção de bens e
prestação de serviços, como uma forma de gestão dos serviços públicos e implantação de políticas públicas que faça frente às
necessidades de financiamento e sustentabilidade fiscal do Estado.
Como resultado real em 2017 o programa conseguiu investimentos privados para o Estado que contratou a primeira Parceria PúblicoPrivada para atendimento ao Programa Ganha Tempo que irá atender o cidadão mato-grossense em 07 (sete) municípios do Estado.

Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
2049-Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos
prioritários do Governo

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

359-Parcerias com o Setor Privado
2017
Atividade
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Gerenciar a receita patrimonial obtida pela MT-PAR em relação ao valor dos bens integralizados ao seu capital
Objetivo Específico:
social.
Produto:
Receita patrimonial arrecadada
Unidade de Medida:
Real
Responsável pela Ação: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

1,00

1,00

Análise da Meta Física:
O cumprimento da meta física desta ação não foi exitosa tendo em vista que, por entraves administrativos, cartoriais e judiciais, não foi
possível concluir o registro de todos os imóveis destinados a MT PAR através do Decreto nº 179, de 07 de julho de 2015.
O registro dos imóveis em nome da MT PAR é uma ação predecessora a sua alienação/locação ou arrendamento quando será
oportunizado a arrecadação de receita oriunda do patrimônio registrado em seu capital social. Consta também como subproduto da ação a
constituição de um plano de investimento para a aplicação das receitas patrimoniais arrecadadas o que também não ocorreu.
Produtos entregue na ação: - Integralização ao capital social da empresa de 14 (quatorze) imóveis dos 19 (dezenove) destinados a MT
PAR; - Manutenção de 4 (quatro) imóveis que já estão registrados em nome da empresa; - Cessão do imóvel da Morada da Serra I para a
Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS para a instalação da Unidade do Ganha Tempo naquela localidade e - Estudos e
minutas do plano de investimento elaborados.
Em relação a Subação 2 registramos que após alteração das tarefas inicialmente previstas no PTA 2017, alinhando-as ao novo escopo do
projeto vinculado ao Termo de Cooperação SEGES/MT PAR de nº 001/2017, foi possível realizar as seguintes entregas: a) a identificação
de 70 (setenta) imóveis sob a responsabilidade patrimonial da SEGES e b) o levantamento planialtimétrico (topográfico) e geo-referenciado
de 64 (sessenta e quatro) imóveis, totalizando uma execução em torno de 88% (oitenta e oito) por cento da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.784,00

151.471,63

139.934,48

0,00

673,28

92,38

20.784,00

151.471,63

139.934,48

0,00

673,28

92,38

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor previsto inicialmente para a ação foi de R$ 20.784,00 para ser utilizado na gestão dos imóveis da MT PAR e na contratação de
uma consultoria para avaliar e implementar o plano de investimento visando a aplicação dos recursos oriundos da
alienação/locação/arrendamento dos imóveis da MT PAR. No decorrer da execução da ação foi necessária a suplementação da ação para
atendimento, em especial, às atividades previstas no plano de Trabalho do Termo de Cooperação SEGES/MT PAR.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação inicial prevista para a realização desta ação foi insuficiente. Após a suplementação foi possível custear as despesas destinadas
a atender o Termo de Cooperação firmado entre a SEGES e a MT PAR cominando numa execução orçamentária/financeira ótima.

Alcance do Objetivo Específico:
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Embora o objetivo específico da ação não tenha sido alcançado uma vez que não foi possível arrecadar receita patrimonial com a
alienação/locação/arrendamento dos imóveis destinados a MT PAR é importante salientar o esforço dispendido pela empresa na
regularização destes imóveis. Como o Programa 359 - Parcerias com o Setor Privado prevê: "aumentar a aplicação no Estado de modelos
de gestão centrados em parcerias com o setor privado" com a regularização de parte dos imóveis da MT PAR foi possível fazer a cessão
de um dos imóveis localizado em Cuiabá, no bairro Morada da Serra I, onde foi instalada a primeira unidade do Ganha Tempo vinculado
ao 1º contrato de Parceria Público Privada assinado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, reduzindo a contraprestação a ser paga
pelo Estado à empresa adjudicada no certame, proporcionando assim economia para os cofres públicos.

Outros aspectos relevantes:
Todos os aspectos relevantes já foram descritos nas análises anteriores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2050-Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias
Público-Privadas (PPP)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

359-Parcerias com o Setor Privado
2017
Atividade
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR

Apoiar os órgãos e Entidades do Governo do Estado de Mato Grosso,por meio de soluções técnicas, jurídicas,
financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços públicos.
Produto:
Contrato de parceria público privada assinado
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

5,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

20,00

1,00

Análise da Meta Física:
Embora a meta física para esta ação tenha estabelecido que em 2017 o governo do Estado de Mato Grosso teria assinado 05 (cinco)
contratos de Parcerias Público-Privada no primeiro semestre de 2017 a MT PAR revisitou a sua identidade organizacional definindo como
sua missão: Mobilizar recursos e parceiros, públicos e privados, para atender às demandas estratégicas de governo na estruturação e
viabilização de projetos sustentáveis.
Ao definir sua missão ficou claro para a equipe que a atuação da empresa tem que ser no apoio aos órgãos da administração pública na
estruturação de projetos tanto que solicitou alteração da meta física da ação nas peças orçamentárias cujo pedido só foi contemplado para
os exercícios futuros.
Saliente-se que a meta física (contrato assinado) de Parceria Público-Privado não é de responsabilidade da MT PAR e sim o apoio aos
órgãos da administração pública na estruturação de projetos.
Efetivamente, no dia 10/10/2017 o Poder Executivo Estadual assinou o 1º Contrato de Parceria Público-Privada do Estado de Mato Grosso
para a implantação de 07 (sete) unidades do Ganha Tempo a serem instaladas nos municípios de Cuiabá; Rondonópolis; Sinop, Barra do
Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Várzea Grande oportunizando cumprimento do objetivo do Programa 359 - Parcerias com o Setor
Privado que é de Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

77.688,00

289.379,49

277.254,82

0,00

356,88

95,81

240

0,00

384.080,09

44.284,42

0,00

0,00

11,53

77.688,00

673.459,58

321.539,24

0,00

413,89

47,74

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento para a ação previu como dotação inicial o valor de R$ 77.688,00. O valor foi definido tomando por base os projetos que
estavam em carteira na data da elaboração do plano de trabalho anual. Entretanto a demanda por projetos sofreu alteração no decorrer do
exercício, em razão de novas solicitações de estudos encaminhadas a MT PAR tanto por órgãos da administração pública quanto por
parceiros privados. Tornou-se necessária a suplementação do orçamento para dar suporte aos novos trabalhos determinados/autorizados
pelo Conselho de Administração da MT PAR. Outro aspecto a ser considerado é que após a assinatura do contrato da Parceria PúblicoPrivada firmado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, com o Consórcio Rio Verde a
ação também foi suplementada, na fonte 240, na ordem de R$ 384.080,09. Referido valor trata do ressarcimento efetuado pela empresa
pela prestação de serviços da MT PAR na co-modelagem do Projeto PPP - Ganha Tempo, objeto da Resolução n.º 003 e de n.º 005/2015
do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada - CGPPP.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora a régua esteja apontando uma deficiência na realização orçamentária e financeira da ação na ordem de 47,74% é oportuno
informar que somente em novembro de 2017 ocorreu a liberação de um crédito adicional por excesso de arrecadação no valor de R$
384.080,09 reais decorrente do ressarcimento pela co-modelagem dos estudos objeto da Resolução n.º 003 e de n.º 005/2015 do
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada - CGPPP, efetuado pelo Consórcio Rio Verde, empresa que foi adjudicada no processo
licitatório realizado para a ampliação e modernização do Programa Ganha Tempo, não havendo tempo hábil para a sua execução. Outro
fator que implicou no atingimento da execução da ação foi a publicação do Decreto 1.258 e 1.259/2017 que estabeleceu medidas de
redução e de controle das despesas e ainda medidas e condições para a repactuação de contratos vigentes no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da meta física da ação ter previsto a assinatura de 05 (cinco) contratos de Parceria Público-Privada - PPP e ao final do exercício só
ter sido assinado um contrato para a implantação de 07 (sete) unidades do programa Ganha Tempo, o objetivo específico da ação está
sendo cumprido. A MT PAR tem apoiado os diversos órgãos da administração pública na elaboração de estudos e mobilização de recursos
e parceiros, públicos e privados visando atender as demandas estratégicas de governo na estruturação e viabilização de projetos.
Em dezembro/2017 constava na carteira de projetos da empresa 11 (onze) projetos atendendo os órgãos: SETAS; SEDUC; SEMA;
SINFRA e SEGES e ainda parcerias estratégicas firmadas com o Escritório para Projetos das Nações Unidas (UNOPS); Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID); Instituto SEMEIA; Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

359-Parcerias com o Setor Privado
2017
Projeto
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão, visando o cumprimento de sua missão
Objetivo Específico:
organizacional.
Produto:
Prática gerencial implementada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
3,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

3,00

3,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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Análise da Meta Física:
Esta ação foi incluída no Plano de Trabalho Anual da MT PAR para o exercício de 2017 tendo em vista a necessidade de estruturar a
empresa para atender a sua missão organizacional profissionalizando ainda mais a sua gestão. Ficou definido como produto da ação
Prática Gerencial Implementada e a implementação de 03 (três) práticas até o final do ano.
No início de 2017 a MT PAR iniciou o processo de reestruturação organizacional cominando com a publicação, em 02/02/2017, da
Resolução nº 001/Conselho de Administração/2017, que aprovou a estrutura organizacional e o quadro de cargos em comissão da
empresa. Com a publicação do novo organograma e definição do seu quadro de vagas outras medidas foram implementadas ao longo do
ano para melhoria da gestão, dentre elas citamos a definição da identidade organizacional da empresa, a elaboração do regimento interno
tomando por base a nova estrutura e a implementação das competências relativas ao gerenciamento de projeto no âmbito da empresa.
Outra medida implementada foi a adequação do site da MT PAR e a criação de uma rotina interna para manutenção tempestiva do Portal
Transparência em atendimento as normatizações vigentes relativas a transparência pública. Foi também incluída no planejamento da ação
a realização de encontros denominado Encontro Parcerias que Transformam que tem por objetivo fortalecer o desenvolvimento de
parcerias estratégicas em Mato Grosso disseminando conhecimentos específicos acerca da matéria auxiliando na formação de servidores
da administração pública do Estado nos conteúdos relativos a parcerias. Foram realizados 07 (sete) encontros em 2017 com a participação
de mais de 500 (quinhentas) pessoas. As medidas relacionadas acima contribuíram sobremaneira para a melhoria da gestão atendendo o
previsto no objetivo específico da ação tanto que foi incluída no PTA 2018 como uma tarefa dentro da subação Implementação de
Melhorias no Programa de Parcerias de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

9.960,00

35.563,00

33.563,00

0,00

336,98

94,38

9.960,00

35.563,00

33.563,00

0,00

336,98

94,38

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial foi insuficiente para cumprir com as demandas com capacitação e deslocamento de colaboradores, servidores e
conselheiros no decorrer do exercício, sendo necessária a suplementação orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:
Os créditos adicionais foram liberados em tempo hábil para a execução da ação contribuindo para cumprimento da meta física. Algumas
despesas não foram executadas em razão do cumprimento do Decreto 1.258 e 1.259/2017 que estabeleceu medidas de redução e de
controle das despesas e ainda estabeleceu medidas e condições para a repactuação de contratos vigentes no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora a dotação inicial da ação tenha sido suplementada todas as medidas executadas contribuíram com a melhoria da gestão no
âmbito da MT PAR. As capacitações e os Encontros Parcerias que Transformam realizados contribuíram para a formação de
servidores/colaboradores/parceiros nos conteúdos relativos ao Programa Parcerias com o Setor Privado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
363-Previdência Sustentável
Gestão de Políticas Públicas
Insustentabilidade financeira e atuarial do Sistema Previdenciário.
Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência
Agentes públicos estaduais
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

INDICADORES
Descrição
Razão entre o número de contribuintes e o número de
beneficiários do sistema previdenciário

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Anual

Contribuintes por
beneficiário

1,76

1,76

1,33

31/12/2017

Anual

Percentual

5,12

5,77

7,10

31/12/2017

Anual

Percentual

2,37

2,11

3,00

31/12/2017

Fonte: MT PREV
Percentual do Déficit financeiro da previdência pela RCL
Fonte: MTPREV
Percentual do Déficit atuarial da previdência pela RCL
Fonte: MT PREV

Análise de Indicadores do Programa:
1- Em razão do aumento da concessão de novas aposentadorias e reposições/reajustes salariais, o déficit previdenciário cresceu em um
ritmo superior em comparação à RCL;
2- Houve aumento do déficit atuarial motivado pela adoção de nova taxa de juros no ano de 2017, reduzindo de 6% para 5%, além de não
terem sido implantadas políticas de longo prazo para redução do déficit atuarial;
3- A redução da razão entre contribuintes e beneficiários se dá pelo: a) aumento na expectativa de vida dos aposentados; b) Aumento da
concessão de novas aposentadorias; c) Redução do ingresso de novos servidores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

13.230.000,00

1.658.141,39

179.517,91

1.178.500,00

1,36

37,43

13.230.000,00

1.658.141,39

179.517,91

1.178.500,00

1,36

37,43

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

930
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2199-Controle dos mecanismos de concessão de benefícios

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

363-Previdência Sustentável
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Aperfeiçoar os mecanismos de controle na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, visando
Objetivo Específico:
identificar e cessar pagamentos irregulares.
Produto:
Método aperfeiçoado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marta Magali do P. Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve entrega da meta física em razão do contingenciamento do orçamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.680.000,00

216.000,00

0,00

216.000,00

0,00

0,00

4.680.000,00

216.000,00

0,00

216.000,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Tarefa 1 - (R$ 4.500.000,00) Censo previdenciário: Foi iniciado o processo licitatório e a tarefa foi paralisada em função de
contingenciamento do orçamento.
Tarefa 2 - (R$ 180.000,00) Recadastramento de aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso: A tarefa não ocorreu pois estaria
contemplada na tarefa 1.

Capacidade de Execução - COFD:
Tarefa 1 - (R$ 4.500.000,00) Censo previdenciário: Foi iniciado o processo licitatório e a tarefa foi paralisada em função de
contingenciamento do orçamento.
Tarefa 2 - (R$ 180.000,00) Recadastramento de aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso: A tarefa não ocorreu pois estaria
contemplada na tarefa 1.

Alcance do Objetivo Específico:
As tarefas pertencentes à ação não ocorreram.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2200-Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

363-Previdência Sustentável
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Controlar os repasses financeiros realizados e do valor devido, relativos à compensação previdenciária, entre
Objetivo Específico:
o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social e do Convênio MT-MS/78
Produto:
Controle instituído
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marta Magali do P. Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A ação se refere ao pagamento de empresa que realizou a digitalização de documentos do MTPrev. O pagamento não foi executado em
2017 em razão de questões judiciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.000.000,00

472.641,39

179.517,91

0,00

8,98

37,98

2.000.000,00

472.641,39

179.517,91

0,00

8,98

37,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores programados seriam suficientes, no entanto, não foi possível realizar o pagamento por questões judiciais.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi empenhado erroneamente o valor de R$179.517,91 nessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Em razão de questões judiciais, a ação não obteve o desempenho esperado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2234-Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de
Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

363-Previdência Sustentável
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
932
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Demonstrar a necessidade econômico-financeira do RPPS, em valores presentes, para garantir a
sustentabilidade do Fundo Previdenciário a longo prazo
Produto:
Avaliação realizada
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Marta Magali do P. Ribeiro
Objetivo Específico:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação se refere à realização do cálculo atuarial para o ano de 2017. O produto foi 100% entregue e os recursos foram plenamente
suficientes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

250

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

90.000,00

70.000,00

0,00

63.000,00

0,00

0,00

90.000,00

70.000,00

0,00

63.000,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Embora o produto tenha sido entregue, não foi empenhado e nem liquidado. O valor de R$ 70.000,00 seria suficiente frente ao valor do
serviço (R$66.542,00).

Capacidade de Execução - COFD:
O valor de R$ 70.000,00 seria suficiente frente ao valor do serviço (R$66.542,00), no entanto, não foi empenhado e nem pago. Devido ao
fechamento do orçamento de 2017, não houve a execução.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado (serviço prestado), no entanto, não foi empenhado e pago. Os recursos previstos seriam plenamente suficientes
caso utilizados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3220-Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

363-Previdência Sustentável
2017
Projeto
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Estruturar a securitização dos créditos de dívida ativa e outros créditos do estado destinados à previdência,
Objetivo Específico:
visando aumentar as receitas do Fundo de Previdência e, consequentemente, reduzir o déficit financeiro.
Produto:
Securitização estruturada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marta Magali do P. Ribeiro
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Os estudos não foram realizados em razão de não identificação dos imóveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.000.000,00

899.500,00

0,00

899.500,00

0,00

0,00

1.000.000,00

899.500,00

0,00

899.500,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos planejados seriam adequados caso a identificação dos imóveis tivesse ocorrido.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve desembolso dos recursos em razão de não ocorrer o estudo que havia sido planejado.

Alcance do Objetivo Específico:
O estudo dos imóveis não foi realizado. Embora o montante planejado fosse suficiente, os orçamento não foi utilizado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3221-Estruturação dos fundos imobiliários

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

363-Previdência Sustentável
2017
Projeto
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Incrementar as receitas previdenciárias por meio da estruturação de fundos imobiliários, contribuindo com a
Objetivo Específico:
redução do déficit financeiro
Produto:
Fundo imobiliário estruturado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marta Magali do P. Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

934
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
O produto previsto não foi entregue em razão da não identificação dos imóveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos previstos seriam plenamente suficientes para a execução da ação. No entanto, em razão da não identificação dos imóveis,
não foi possível realizar a tarefa.

Capacidade de Execução - COFD:
O orçamento não foi executado em razão da não identificação dos imóveis, motivo pelo qual não foi possível a contratação da empresa
responsável pelo serviço.

Alcance do Objetivo Específico:
Em razão da não identificação dos imóveis, o orçamento previsto, embora suficiente, não foi utilizado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
369-Modernização da Administração Fazendária
Gestão de Políticas Públicas
Receita insuficiente para financiar as políticas públicas
Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas
Sociedade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Elenice Ribeiro Serafim da Silva

INDICADORES
Descrição

Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Anual

Percentual

11,76

12,62

Mensal

Percentual

1,05

1,05

Anual

Unidade

1,00

1,00

Anual

Percentual

90,00

90,00

Apurado
2017

Data
Apuração

Índice de eficácia na exploração da base tributária
Fonte: SEFAZ
Índice de Liquidez Corrente do Tesouro
Fonte: SEFAZ
Grau de Endividamento
Fonte: SATE/SEFAZ
Índice de satisfação do cidadão e usuário
Fonte: SEFAZ

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

8.500.000,00

11.880.000,15

11.878.486,15

0,00

139,75

99,99

106

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

100,00

151

25.360.040,00

11.016.779,88

5.176.662,94

0,00

20,41

46,99

240

762.056,00

200.776,60

195.016,60

5.760,00

25,59

100,00

351
Total

0,00

5.902.349,84

4.581.766,23

0,00

0,00

77,63

34.622.096,00

31.999.906,47

24.831.931,92

5.760,00

71,72

77,61

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2241-Aperfeiçoamento da eficácia dos produtos e serviços fazendários

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Aumentar a produtividade dos serviços disponibilizados ao contribuinte proporcionando maior eficiência ao
Objetivo Específico:
atendimento
Produto:
Processo aperfeiçoado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Para o aperfeiçoamento da eficácia dos produtos e serviços fazendários, a SAAC realizou as seguintes ações para atingir seu objetivo:
- Realização de 47 reuniões com representantes de entidades de classes dos seguintes segmentos econômicos, visando melhorar a
qualidade dos produtos e serviços prestados.: SINDIMAT Empresas transportes de carga, SINDAALCOOL, ACOMAT(SEGMENTOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ,AMAD, ATACADITAS, COOPERFIBRA- MILHO, APROSOJA, SINDIFRIGO - FRIGORÍFICOS.
- Atualização de informações constantes na Carta de Serviços ao Cidadão, disponível no site da SEFAZ, visando melhorar a comunicação
externa, como a disponibilização de um único e-mail para centralizar o acesso dos contribuintes: SAC@sefaz.mt.gov.br.
- Pela centralização do e-mail SAC@sefaz.mt.gov.br foram recepcionados 11.740 e-mails, nas quais os contribuintes solicitam informações
sobre procedimentos tributários e ou legislação aplicada. - Pelo telefone 3617-2900 foram recebidos 77.264 telefonemas.
- Especificação do projeto CzRM visando centralizar o diversos canais de relacionamentos com o cidadão, possibilitando uma gestão
unificada e o registro de histórico de atendimentos realizados.
- Administração do fluxo de atendimento presencial pelo sistema de agendamento eletrônico - SAE. No período de janeiro a novembro de
2017 foram realizados 182.196 atendimentos presenciais em todo o estado contra 167.986 para o mesmo período.
- Pelo canal fale com o Secretario foram analisados 276 processos para análise e parecer.
- Disponibilização na intranet da SEFAZ de 8 instruções de serviços visando padronizar e harmonizar o entendimento sobre a
aplicabilidade de nova legislaçao tributária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

23.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram previstos valores orçamentários para diárias para deslocamentos de servidores para o interior em virtude das realizações dos
fóruns de discussões com as entidades representativas de classe, dos segmentos econômicos, também para divulgar, orientar e
esclarecer, tempestivamente, aos clientes e sociedade sobre os produtos e serviços disponibilizados, para garantir o atendimento às suas
legítimas expectativas e necessidades, contudo os recursos foram contingenciados para pagamento de outras despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
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Os valores previstos para diárias foram contingenciados, porém isto não impediu a realização de eventos na sede da SEFAZ, em Cuiabá.
Também foram realizadas divulgações por e-mail, notícias no portal da SEFAZ e plantões fiscais organizados localmente nas diversas
agências fazendárias do Estado com intuito de divulgar, orientar e esclarecer sobre os produtos e serviços disponibilizados. A
administração do fluxo de insumo de informações e procedimento geral de entrega de produtos e serviços disponibilizados aos
contribuintes, foi parcialmente prejudicada pelo contingenciamento em questão, contudo foi realizada, na medida do possível, com base
em dados obtidos in loco na sede, de informações repassadas pelos servidores do interior e também pelos dados armazenados nos
servidores da TI dos diversos sistemas da SEFAZ.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação tem como objetivo aumentar a produtividade dos serviços disponibilizados ao contribuinte proporcionando maior eficiência ao
atendimento, consequentemente maior eficiência na arrecadação de recursos para a sustentação fiscal das políticas públicas. Os
principais resultados são : Foram disponibilizados na sefaznet 8 instruções de serviços visando padronizar e harmonizar o entendimento
sobre a aplicabilidade de nova legislaçao tributária. Realizadas 47 reuniões com representantes de entidades de classes dos seguintes
segmentos econômicos, visando melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados.: SINDIMAT Empresas transportes de carga,
SINDAALCOOL, ACOMAT(SEGMENTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ,AMAD, ATACADITAS, COOPERFIBRA- MILHO,
APROSOJA, SINDIFRIGO - FRIGORÍFICOS.
Foram atualizadas informações constantes na Carta de Serviços ao Cidadão, disponível no site da SEFAZ, visando melhorar a
comunicação externa, como a disponibilização de um único e-mail para centralizar o acesso dos contribuintes: SAC@sefaz.mt.gov.br.
Pela centralização do e-mail SAC@sefaz.mt.gov.br foram recepcionados 11.740 e-mails, nas quais os contribuintes solicitam informações
sobre procedimentos tributários e ou legislação aplicada. Pelo telefone 3617-2900 foram recebidos 77.264 telefonemas.
Foi especificado o projeto CzRM visando centralizar o diversos canais de relacionamentos com o cidadão, possibilitando uma gestão
unificada e o registro de histórico de atendimentos realizados.
Administrado o fluxo de atendimento presencial pelo sistema de agendamento eletrônico - SAE. No período de janeiro a novembro de
2017 foram realizados 182.196 atendimentos presenciais em todo o estado contra 167.986 para o mesmo período.
Pelo canal fale com o Secretario foram analisados 276 processos para análise e parecer.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2246-Aperfeiçoamento da gestão de riscos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Identificar e mitigar riscos organizacionais
Risco organizacional mitigado
Percentual
Pollyanna Maria de Alcântara Ribeiro Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

52,50
Total:

52,50

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

52,50

52,50

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
52,50

Análise da Meta Física:
A NGER elaborou uma proposta de Política de Gestão de Risco para a SEFAZ que envolve a análise de contexto da organização, a
identificação dos riscos organizacionais, a análise e avaliação dos riscos identificados, a definição do tratamento a ser adotado assim
como o monitoramento e a comunicação com as partes interessadas e também foi analisado a matriz de risco da organização já
construída. Contudo, em virtude da revisão dos processos e da construção da cadeia de valor dos macro processos, do alinhamento dos
instrumentos de planejamento do órgão com o plano estratégico a elaboração do plano de ação para a gestão de riscos ficou prejudicada
devendo ser elaborada em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foram alocados recursos nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Não foram alocados recursos nesta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Em virtude da revisão dos processos e da construção da cadeia de valor dos macro processos, do alinhamento dos instrumentos de
planejamento do órgão com o plano estratégico, a elaboração do plano de ação para a gestão de riscos ficou prejudicada devendo ser
elaborada em 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2247-Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Aumentar a satisfação do usuário pela entrega de produtos e serviços de qualidade, interativos e inovadores, a
Objetivo Específico:
custos adequados.
Produto:
Satisfação do usuário
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

85,00
Total:

85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

85,00

Análise da Meta Física:

939

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
85,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
85,00

Estado de Mato Grosso
Para o aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão, a SAAC implementou diversas ações para atingir o seu objetivo:
- A divulgação e orientação sobre a disponibilização de novos produtos e serviços fazendários foi feita por meio do portal da SEFAZ e do
envio de e-mails para contribuintes e contadores;
- Foram publicadas na intranet da SEFAZ 8 instruções de serviços visando padronizar e harmonizar o entendimento sobre a
aplicabilidade de nova legislaçao tributária;
- A GPAS realizou o levantamento de necessidades de capacitação dos servidores lotados no âmbito da SAAC;
- Um novo modelo de gestão do atendimento foi definido e sua implantação iniciou-se em novembro/17 com o início dos trabalhos da
instalação e configuração do software de CzRM - Citizen Relationship Management (Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o
Cidadão);
- A reestruturação das unidades da SAAC ficou de ser realizada em um segundo momento, devido a necessidade de realização de novos
levantamentos de informações das agências fazendárias do interior;
- Foram demandadas 5 oportunidades de melhorias para a área da Receita Pública adequar a legislação tributária;
- De acordo com o Plano de Trabalho de implantação do CzRM, foi executada 14% que se refere a implantação e configuração na SEFAZ
da plataforma Cistmart;
- Definidos os processos que fazem parte do portfolio de servicos , catálago de serviços;
- Concluídas as Fases 1 e 2 do Pprojeto CzRM, mediante a implantaçao e customizaçao do CITSMAT . Para janeiro de 2018 inicia-se a
Fase 3 do projeto, que consiste na integraçao web service do sistema Citsmar com os sistemas fazendários;
- Houve a centralizaçao do email SAC @sefaz.mt.gov.br para receber por este unico canal os emaisl antes enviados para toda a SEFAZ.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

151

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.100.000,00

1.959.066,91

350.000,00

0,00

11,29

17,87

3.100.000,00

1.959.066,91

350.000,00

0,00

11,29

17,87

Capacidade de Planejamento - PPD:
Prevista recurso orçamentário financiado pelo projeto Profisco-BID, para contratar empresa para implantar um novo modelo de gestão do
atendimento e de prestação de serviços ao cidadão, utilizando o conceito CzRM, atualmente encontra-se em andamento com previsão de
término para o exercício de 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores orçamentarios previstos para esta contrataçao foram executados parcialmente, em virtude da demora na licitaçao. A assinatura
do contrato para início dos trabalhos só ocorreu em outubro de 2017. De acordo com o Plano de Trabalho , foi executada 14% do projeto
CzRM que se refere a implantaçao e configuraçao na SEFAZ da plataforma Cistmart.
Anulações de orçamentos foram realizadas para atender o pagamento de contrato de pesquisa de satisfação dos usuários das agências
fazendárioas (processo 1052), para atender a cobertura da dívida pública do Estado de Mato Grosso (processo 3745) e também anulação
referente à frustração da fonte 151 comprovados pela SEDR (processo 3199).

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação é aumentar a satisfaçao do usuário pela entrega dos produtos e serviços de qualidade, interativos e
inovadores e a custos adequados. As ações abaixo executadas contribuem para o objetivo principal da ação, que é a satisfação do
usuário:
- Divulgação e orientação de novos produtos e serviços disponibilizados pela SEFAZ;
- Publicação de instuções para a Padronização/Harmonização dos entendimentos na aplicação da legislação tributária;
- Início da implantação de um novo modelo de gestão do atendimento (CzRM);
- Centralização dos e-mails para o endereço sac@sefaz.mt.gov.br.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2250-Desenvolvimento do capital organizacional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Potencializar os resultados organizacionais através da disponibilização de líderes em todos os níveis
hierárquicos, mantendo o alinhamento dos ativos tangíveis e intangíveis e um ambiente de trabalho saudável
que propicie o comprometimento, motivação e identidade institucional, criando uma cultura de alto
desempenho para viabilizar a execução da estratégia.
Objetivo estratégico definido
Unidade

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

940

Estado de Mato Grosso
Responsável pela Ação: Pollyanna Maria de Alcântara Ribeiro Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
1,00

Meta Física Ação Realizada

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A NGER realizou a análise e avaliação do plano plurianual, PTA/LOA da SEFAZ focando principalmente no alinhamento destes
intrumentos de planejamento com o Plano Estratégico 2015-2013 da organização. Na revisão do PPA realizada os responsáveis em cada
adjunta da SEFAZ foram informados da metodologia e forma de trabalho que seria utilizada para o alinhamento destes instrumentos e
orientados da necessidade de revisam de suas ações. A NGER também avaliou os macro processos desenvolvidos pelas áreas,
realizando reuniões com os responsáveis setoriais para discutir as propostas de alteração dos macro processos. Durante o exercício a
equipe da NGER teve exito na coordenação da participação dos servidores da SEFAZ nos cursos e eventos referentes ao planejamento e
a gestão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

8.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.160,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A previsão inicial foi de R$ 38.160,00. Em função da necessidade de contratar consultoria para a implementação do Modelo de Gestão
Para Resultados, o orçamento foi suplementado, na Fonte 151 - Recursos do Profisco.

Capacidade de Execução - COFD:
O processo de licitação foi finalizado em dezembro, não havendo tempo hábil para a contratação no exercício de 2017. O objeto da
contratação terá início em 2018, quando será empenhado em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
o objetivo específico da ação ainda não foi alcançado uma vez que a contratação da consultoria para realizar a implementação do modelo
de gestão para resultados terá início em fevereiro de 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2261-Gestão de demandas da Ouvidoria

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Garantir aos contribuintes, cidadãos e aos órgãos e entidades públicas resposta as suas demandas, visando a
melhoria nos produtos e serviços disponibilizados
Demanda gerida
Percentual

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

941

Estado de Mato Grosso
Responsável pela Ação: Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

85,00
Total:

85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

85,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

85,00

85,00

Análise da Meta Física:
A análise do último trimestre só pode ser feita após encerrado o último trimestre. Sendo feita em janeiro para atingir 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foi utilizado recurso financeiro e orçamentário no período

Capacidade de Execução - COFD:
Não foi utilizado recurso financeiro e orçamentário no período

Alcance do Objetivo Específico:
Não foi utilizado recurso financeiro e orçamentário no período.
Foram alcançados 90% do Objetivo específico da unidade. As ausências de resposta, ou não melhoria dos produtos e serviços
disponibilizados pela SEFAZ correspondente aos 10% restante, são devido a Ouvidoria depender de outros setores, que muitas vezes não
colaboram, sendo que, nesses casos, a falha é relatada aos gestores da unidade para que promovam as devidas correções.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2262-Elevação dos níveis de cumprimento voluntário da obrigação tributária

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Elevar a adimplência voluntária do tributo
Obrigação tributária cumprida voluntariamente
Percentual
Fabio Fernandes Pimenta

META FÍSICA

942

Estado de Mato Grosso
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

103,14
Total:

103,14

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

103,14

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

103,14

103,14

Análise da Meta Física:
Foram realizadas várias medidas e tarefas para a elevação dos níveis de cumprimento voluntário da obrigação tributária. Partindo-se da
base de 2014, em que o resultado obtido como eficácia de recebimento foi de 78,22%, fixou-se um indicador de resultado como meta de
80,22% de cumprimento voluntário de crédito tributário. O resultado alcançado foi de 82,74%, ou seja, 103,14% em relação à meta
estipulada. Contribuiu, também, para o atingimento do resultado alcançado, além dos trabalhos de fiscalização e cobrança, a instituição do
Programa REFIS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

14.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor refere-se a previsão de gastos com diárias e passagens para fins de participação em grupos de trabalho com o objetivo de
melhorar o desempenho do cumprimento voluntário da obrigação tributária. Houve contingenciamento de recursos públicos.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor inicialmente previsto foi contingenciado, prejudicando a execução orçamentária.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi atingido o objetivo da ação e está em execução um conjunto de projetos e tarefas voltados para disponibilização de normas simples e
claras, para a melhoria da exploração da base tributária e para o aperfeiçoamento da disponibilização de serviços on-line. Também está
em andamento a implementação do Projeto do Domicílio Tributário Eletrônico, a revisão da Lei do ICMS e a revisão do Processo
Administrativo Tributário.

Outros aspectos relevantes:
Nada a relatar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a relatar.

Ação:

2264-Fortalecimento do relacionamento institucional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Articular as forças e partes interessadas em torno da estratégia de atendimento ao cidadão usuário
Parceria realizada
Unidade
Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

943

100,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
'Com intuito de fortalecer o relacionamento institucional a SAAC promoveu diversas ações a fim de articular as forças e partes
interessadas em torno da estratégia de atendimento ao cidadão:
- Foram realizados plantões fiscais itenerantes nos municípios de : Pontes e Lacerda, Mirassol do Oeste, Cáceres, Rio Branco, Sinop,
Sorriso Tangará da Serra para esclarecer dúvidas sobre Tributaçao de produtos agropecuários, Mat de Construçao , máquinas e
Implementos Agrícolas e Simples Nacional;
- Renovado Convênio com a JUCEMAT, e as Unidades de Serviços Conveniadas - USC s de Juara e Ponte Branca;
- Foram feitos pagamentos de diárias para suprir a deficiência de servidores no interior do estado, cujas agências fazendárias possuem
apenas 1 servidor;
- Foram apresentadas as necessidades de capacitação para a escola fazendária, que em virtude de contingenciamento de orçamento não
foram realizadas;
- Sobre a disponibilização de informações e dados fazendários, de caráter não sigilosos, necessários para suporte à gestão e controle
social : foi editada Portaria transferindo este produto para a NGER.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

205.380,00

98.962,32

98.962,32

0,00

48,18

100,00

205.380,00

98.962,32

98.962,32

0,00

48,18

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram previstos valores para diárias para deslocamentos de servidores substitutos para as agências fazendárias, houve previsão para o
deslocamento de servidores para realização de plantões fiscais itinerantes e previsão de diárias para contactar entidades parceiras para
assinaturas de convênios de cooperação técnica, contudo houveram algumas anulações de orçamentos.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores previstos para diárias foram executados parcialmente:
- Diárias para deslocamentos de servidores substitutos para as agências fazendárias que possuem apenas 1 servidor, para evitar o
fechamento das mesmas, foram atendidas parcialmente. Devido a não disponibilização de passagens para o deslocamento dos servidores
algumas diárias não foram utilizadas e o saldo restante foi anulado;
- Diárias para realização de plantões fiscais itinerantes foram atendidas parcialmente;
- Diárias para a identificação e contato com entidades para firmar convênio de cooperação técnica e parcerias na área de atendimento,
foram contingenciadas.
- As anulações de orçamento citadas foram realizadas com base na reversão por economia orçamentária, conforme Lei Complementar
360/2009 (processo 4269).

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo específico é articular forças e partes interessadas em torno da estratégia de atendimento ao cidadão usuário, é fortalecer o
relacionamento com os cidadãos, as entidades de classe e os parceiros da SEFAZ.
Apesar de certos contingenciamentos a SAAC realizou diversas ações que contribuiram para se atingir o objetivo.
A seguir citamos algumas dessas ações:
- Foram realizados plantões fiscais itinerantes nos municípios de: Pontes e Lacerda, Mirassol do Oeste, Cáceres, Rio Branco, Sinop,
Sorriso Tangará da Serra para esclarecer dúvidas sobre Tributação de produtos agropecuários, Materiais de Construção, máquinas e
Implementos Agrícolas e Simples Nacional;
- Renovado Convênio com a JUCEMAT e as Unidades de Serviços Conveniadas - USCs de Juara e Ponte Branca;
- Foram feitos pagamentos de diárias para suprir a deficiência de servidores no interior do estado, cujas agências fazendárias possuem
apenas 1 servidor, evitando que elas fossem fechadas em casos de férias, licenças prêmio e outros tipos de afastamentos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2265-Gestão financeira do gasto

Programa de Governo:
Exercício:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
944

Estado de Mato Grosso
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Garantir a sustentabilidade financeira contribuindo para a efetividade das ações governamentais .
Fluxo Financeiro Programado disponibilizado
Percentual
Luiz Marcos de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta desta ação, visa medir a disponibilização da Programação Financeira aos Órgãos do Estado. Os recursos orçamentários e
financeiros nela alocados, não guardam relação direta com a meta cadastrada, que representa um dos principais produtos do Tesouro do
Estado. A frustração de execução orçamentária ou financeira da ação, não tem impacto na meta estabelecida. Apesar de 2017 ter se
revelado um exercício de grandes desafios na área financeira, o governo conseguiu viabilizar as principais ações programadas e, ainda
que com algum atraso, o Fluxo Financeiro foi suficiente para honrar os compromissos assumidos. O mês de dezembro, em especial,
contou com ingressos extras, graças aos esforços de vários setores do governo: SEFAZ, SEPLAN, PGE, CGE, Casa Civil e Governadoria,
que somados as tardias transferências federais, coroou de sucesso a programação financeira do exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

7.000.000,00

11.850.000,00

11.850.000,00

0,00

169,29

100,00

106

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

100,00

240

33.360,00

17.670,00

17.670,00

0,00

52,97

100,00

7.033.360,00

14.867.670,00

14.867.670,00

0,00

211,39

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta Ação possui 11 subações, das quais, apenas duas demandaram recursos orçamentários e financeiros: a SUBAÇÃO 06 ¿ que aportou
recursos na fonte 240 para financiar participação de técnicos do Tesouro em Grupos de Trabalhos junto ao governo federal; e a
SUBAÇÃO 10 ¿ que aportou recursos na fonte 100 para custeio de tarifas bancárias.
A dotação orçamentária aportada na SUBAÇÃO 06 foi a demandada. Não houve erro de projeção. Contudo, devido a crise financeira
estabelecida no decorrer do exercício, normativos de priorização de gastos foram estabelecidos pelo governo e apesar de não sofrer
contingenciamento ou redução de dotação, o Secretário Adjunto do Tesouro estabeleceu novos critérios de autorização de participação em
eventos fora do estado e disso resultou a baixa execução das ações.
A SUBAÇÃO 10 foi suplementada e o valor inicial sofreu significativa alteração. O valor projetado pela equipe técnica foi de R$
16.000.000,00, mas por motivos alheios ao nosso conhecimento, foram alocados somente R$ 7.000.000,00. Esse valor representou as
necessidades orçamentárias apenas do primeiro semestre. O valor aportado na LOA não atende nem mesmo o valor do principal contrato
de custeio de tarifas bancárias ¿ a do Banco do Brasil (Agente Financeiro Oficial do Governo) que monta em R$ 12.000.000,00. Os custeio
dos demais agentes financeiros, juntos, foi projetado em R$ 4.000.000,00. Vale registrar que os valores em questão, não representam
gastos da SEFAZ como secretária de estado, e sim gastos do governo, pois as tarifas bancárias cobrem todas as despesas de
arrecadação e de pagamento de credores. Trata-se de uma despesa típica de Encargos Gerais do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

945

Estado de Mato Grosso
A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA da Ação ocorreu de maneira satisfatória. Os compromissos assumidos foram viabilizados. A carência de
dotação orçamentária para o custeio das Tarifas Bancárias foi paulatinamente suprida com suplementações, não causando prejuízos para
os credores habilitados. Os recursos para compromissos com deslocamento de servidores para participação em Grupos de Trabalhos
também foram devidamente atendidos, a falta de execução se deu por conta de outros fatores neste caso; não o da falta de orçamento.
A EXECUÇÃO FINANCEIRA também ocorreu como o esperado. Os compromissos de decorrentes de participação em Grupos de
Trabalhos (SUBAÇÃO 06) tiveram baixa execução, mas não foram prejudicados, pois a eventual falta de participação de servidores, por
conta da nova diretriz estabelecida que implicou na diminuição de participantes, foi compensada com outras formas de interação
minimizando os efeitos da não participação direta do técnico nos encontros agendados. Já os compromissos com os Agentes Financeiros
prestadores de serviços de bancários - arrecadação de tributos e pagamento de fornecedores ¿ (SUBAÇÃO 10) ocorreram dentro de
normalidade e com a priorização demandada. Eventual inadimplência decorreu de fatores externos a liberação tempestiva dos recursos
financeiros. O principal credor ¿ o Banco do Brasil, por força de contrato tem a prerrogativa de lançar débito automático na conta única,
inexistindo portanto, qualquer possibilidade de inadimplência de pagamento. Esse credor representa 75% dos recursos financeiros
demandados. Registrou-se problemas de não pagamento por falta de apresentação de certidões negativas (BRADESCO) e indicação de
conta bancária para débito automático incompatível com as exigências do Agente Financeiro oficial (SICRED).

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi focado no principal produto da Secretaria Adjunta do Tesouro ¿ o Fluxo Financeiro Programado.
Financeiramente falando, 2017 foi um ano difícil. A alternância de frustração de receita num momento e de excesso de arrecadação em
outro (ainda que de baixa relevância) exigiu muita negociação com grandes credores e disciplina da equipe técnica da SEFAZ. Os atrasos
nos repasses do governo federal também impactaram muito no fluxo financeiro, exigindo constantes revisões de prioridades de modo a
manter a regularidade das obrigações financeiras do estado. Cada oportunidade sinalizada nos diversos cenários criados foi
minuciosamente explorada e executada. Assim, o exercício foi encerrado com satisfatória execução financeira.

Outros aspectos relevantes:
Registrou-se no exercício muita turbulência em decorrência de atrasos de repasse constitucionais e legais ¿ Duodécimos dos Poderes,
Repasses para os Municípios e a Saúde, atrasos de pagamento de salário e de alguns credores. Ainda que as pontuações sejam
verídicas, registra-se que jamais houve omissão do governo, em especial das Secretarias de Fazenda e de Planejamento. Dentre as
estratégias para restabelecer a normalidade do Fluxo de Caixa, cita-se: renegociação de dívida pública, implementação de Regime de
Recuperação Fiscal, através de alteração da Constituição Estadual, implementação de nova versão de Refis Estadual, repatriação de
valores extorquido do estado em função de corrupção, reiteradas cobranças do Governo Federal, entre outros.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
É de bom alvitre que a SEPLAN leve ao conhecimento do gestor da ação a motivação do não atendimento integral do valor solicitado para
uma determinada ação, como ocorreu com a subação 10. A análise da capacidade de planejar da Unidade fica prejudicada, causando
desconforto para o técnico responsável pelo compromisso assumido.

Ação:

2266-Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Aumentar o índice de procedência dos créditos tributários constituídos
Crédito tributário constituído procedente
Percentual
Renato Silva de Sousa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

61,00
Total:

61,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

61,00

Análise da Meta Física:

946

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
61,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
61,00

Estado de Mato Grosso
A mensuração dessa meta ficou prejudicada porque não foi implantado o sistema de gestão do Processo Administrativo Tributário (e-PAT),
que produziria relatórios de informações gerenciais do resultado das impugnações de créditos tributários lançados. Estamos trabalhando,
no momento, na construção de uma rotina que capture esses dados que atualmente encontram-se em parte no sistema e-Process e em
parte no sistema de conta corrente fiscal. Apesar da dificuldade de mensuração do índice de procedência na constituição do crédito
tributário, várias medidas foram realizadas para melhorar a eficácia na constituição do crédito tributário. Dentre elas, podemos destacar: a)
80% do projeto de auditoria eletrônica de contribuintes implantado; b)controle e registro de entradas e saída de mercadorias do Estado; c)
saneamento de dados do IPVA; d) notificação de contribuintes omissos ou irregulares no cumprimento de obrigações acessórias; e)
regularização cadastral de contribuintes; f) Ações de difusão do risco fiscal, fiscalização de impacto em nas principais regiões do Estado.
Diante da obrigatoriedade de preenchimento do campo da meta física realizada e, considerando a execução das sub-ações e tarefas,
informamos que foi atingida uma melhoria de 1,5% na procedência do crédito tributário, ou seja, 50% da meta estabelecida para o ano de
2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151

3.778.200,00

2.141.035,17

0,00

0,00

0,00

0,00

240

105.960,00

78.384,28

78.384,28

0,00

73,98

100,00

0,00

3.894.483,36

3.099.629,78

0,00

0,00

79,59

3.884.160,00

6.113.902,81

3.178.014,06

0,00

81,82

51,98

351

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor da previsão de R$ 3.884.160,00 refere-se a previsão de implantação de solução de inteligências de dados, capacitações, com o
objetivo de aprimorar a eficácia na constituição do crédito tributário. O valor orçamentário empenhado na fonte 151 (PROFISCO) foi para
financiar diversas aquisições e projetos como: contratação de pessoa jurídica para ministrar curso sobre auditoria contábil; implantação do
projeto de auditoria fiscal eletrônica.

Capacidade de Execução - COFD:
Os gastos desta ação foram para implantação do projeto de auditoria fiscal eletrônica, implementação de solução de inteligência analítica
anti-fraude. Os recursos não foram totalmente empenhados pelo fato que os contratos ainda estão em início de execução das reformas
nos Postos Fiscais.

Alcance do Objetivo Específico:
As principais medidas implementadas para a consecução do objetivo desta ação foram: Constituição de crédito tributário, relativo à
auditoria de contribuintes, no valor de aproximadamente R$ 5,3 bilhões , Difusão do risco fiscal, atingindo cerca de 14 mil contribuintes no
Estado com algum tipo de Ação por parte da fiscalização; notificação de mais de 7.500 contribuintes do SIMPLES NACIONAL para o
cumprimento de obrigações acessórias, regularização cadastral de contribuintes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2267-Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários
constituídos

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Incrementar a realização dos créditos tributários registrados em conta corrente
Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado
Percentual
Francisco Irisvan de Souza Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

947

100,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi atingida com incremento de 1 ponto percentual em relação ao indice alcançado em 2016.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Ação foi realizada com a utilização dos recursos disponiveis sem a necessidade de alocação dos recursos dotados.

Capacidade de Execução - COFD:
A Ação foi realizada com a utilização dos recursos disponiveis sem a necessidade de alocação dos recursos dotados.

Alcance do Objetivo Específico:
A meta definida foi superada em vista de incrementos obtidos com a edição da Lei 10.433/2016, que institui o REFIS-MT, tendo no
ano de 2017 alcançado um incremento na arrecadação, propiciando a elevação dos indices de recebimento dos créditos tributários
lançados.
Também contribuiu para essa superação da meta definida a melhoria do controle e qualidade do crédito tributário constituido devido
as melhorias implementadas durante o ano de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2268-Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às
atividades

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Garantir a quantidade necessária de pessoas com conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o
Objetivo Específico:
alcance dos objetivos estratégicos.
Produto:
Conhecimento fazendário disponibilizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Candido Dos Santos Rosa Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

948

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Avaliando a meta física e o desempenho apurado, observa-se que o Objetivo proposto foi alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151

705.000,00

195.823,80

141.134,94

0,00

20,02

72,07

351

0,00

921.208,50

779.738,47

0,00

0,00

84,64

705.000,00

1.117.032,30

920.873,41

0,00

130,62

82,44

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado ficou acima do planejado considerando a necessidade de execução de fases do projetos que estavam previstas para o fim do
ano de 2016 e por motivos de agendas teve a necessidade de se executar no ano de 2017 ajustando os valores com suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores planejados e suplementados foram devidamente executados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado permitindo a execução dentro do que foi planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

2447-Promoção de ações para aperfeiçoamento dos padrões éticos e morais na
conduta dos servidores

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Aperfeiçoar os padrões de conduta ética e moral dos servidores fazendários em observância ao interesse
Objetivo Específico:
coletivo
Produto:
Servidor com padrões de ética e moral aperfeiçoados
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Selma Pedroso de Barros Reis

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
70,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

70,00

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
85,71

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
85,71

Análise da Meta Física:
Percentual realizado de forma parcial pelas dificuldades como redução de equipe executora das ações planejadas, bem como as restrições
do Decreto que tratou da redução dos gastos como diárias e passagens para a equipe da UPEM realizar as atividades junto as Agências
Fazendárias Pólos do estado de MT.
949

Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Percentual das ações realizado de forma parcial considerando que as ações que demandaram recursos sofreu restrição orçamentária pelo
Decreto que tratou da redução dos gastos como diárias e passagens para a equipe da UPEM realizar as atividades junto as Agências
Fazendárias Pólos do estado de MT.

Capacidade de Execução - COFD:
Ações realizada de forma parcial considerando apenas as ações que não demandaram uso de recursos, pela ocorrência do
contingenciamento no Estado de MT só foi possível a execução das ações com foco Educativo e Preventivo de forma presencial junto aos
servidores da sede da SEFAZ.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da Ação foi alcançado de forma parcial com avaliação positiva considerando o esforço da equipe em otimizar os meios de
trabalho disponíveis considerando a limitação financeira o que inviabilizou o alcance na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3269-Aperfeiçoamento da estrutura informacional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Projeto
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações fazendárias visando a continuidade
Objetivo Específico:
do negócio
Produto:
Estrutura informacional disponibilizada
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ingrid Zattar Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

Análise da Meta Física:
Avaliando a meta física e o desempenho apurado, observa-se que o Objetivo proposto foi alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
950

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351

0,00

94.627,98

94.627,98

0,00

0,00

100,00

100.000,00

94.627,98

94.627,98

0,00

94,63

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor previsto no PTA 2017 ficou um pouco acima, atendendo as necessidades de execução do projeto.

Capacidade de Execução - COFD:
O Índice foi ótimo vez que os valores planejados foram devidamente executados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado permitindo a execução dentro do que foi planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3270-Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Projeto
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Explorar a base tributária potencial eficazmente, neutralizando as vulnerabilidades e ameaças que
Objetivo Específico:
prejudiquem a sua exploração.
Produto:
Incremento no índice do ICMS arrecadado em relação ao PIB tributário
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Fabio Fernandes Pimenta

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

130,94
Total:

130,94

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

130,94

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

130,94

130,94

Análise da Meta Física:
Partindo-se da base de 2014, em que a arrecadação de ICMS em relação à base tributária explorável (PIB/MT - Exportação) foi de
12,121%, foi previsto como meta de incremento do indicador 1,50% para o ano de 2016 e de 2,50% para o ano de 2017. O resultado do
indicador (Índice ICMS/Base Tributária) no ano de 2017 foi de 16,505%. Sendo assim, infere-se que as ações implementadas pela
Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ permitiram alcançar incremento em 2017, na relação entre o ICMS arrecadado e o PIB
tributário, de 30,94%, quando comparado com o mesmo indicador no ano de 2014.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

951

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
151

500.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

5.760,00

5.760,00

0,00

5.760,00

0,00

0,00

506.260,00

5.760,00

0,00

5.760,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A redução do saldo de recursos na fonte 151 ocorreu em virtude de remanejamento para outras ações do Programa Profisco. Os recursos
financeiros da fonte 240 não foram liberados.

Capacidade de Execução - COFD:
A redução do saldo de recursos na fonte 151 ocorreu em virtude de remanejamento para outras ações do Programa Profisco. Os recursos
financeiros da fonte 240 não foram liberados.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi atingido o objetivo da ação e está em execução um conjunto de projetos e tarefas voltados para aperfeiçoamento da exploração da
base tributária. Entre eles, pode-se citar: auditoria nos processos de concessão de benefícios fiscais, melhoria no processo de fiscalização,
arrecadação e cobrança de tributos estaduais, atuação junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, acompanhamento de Projetos
Legislativos Federais e Estaduais que poderiam impactar na receita estadual e elaboração de propostas de alteração da legislação
tributária com o objetivo de aperfeiçoamento da exploração da base tributária.

Outros aspectos relevantes:
Nada a declarar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a declarar.

Ação:

3271-Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Projeto
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Atender, com enfoque na eletronização, os requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de
Objetivo Específico:
Documentos - e-ARQ Brasil
Produto:
Modelo de gestão de documentos -GED implantado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Antonio Carlos Andrade Becker

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Meta ainda não realizada- ação faz parte da fase 5 de um projeto de implantação do projeto piloto - esta fase é totalmente dependente da
estratégia de aquisição de um sistema informatizado de gestão arquivista de documentos a ser definida pela SEFAZ; Enquanto a Sefaz
não possuir o sistema que atende os requisitos necessários para implantação do projeto piloto não há como a empresa contratada para
implantar a gestão eletrônica de documentos finalizar o projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

952

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
151

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351

0,00

21.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

21.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação não foi possível ser realizada conforme justificativa descrita na meta física.

Capacidade de Execução - COFD:
O Valor disponibilizado através de crédito suplentar de R$ 21.500,00, referente a saldo de contrato a ser pago na conclusão do projeto
deverá ser remanejado para o exercício de 2018, pois não foi possível a utilização no exercício de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Conforme justificado na meta física, a não conclusão do programa como um todo faz com que não alcançamos os objetivos da
informatização de gestão arquivista de documentos.

Outros aspectos relevantes:
Não foi possível o 100 % nessa ação conforme relatado nas análises.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A gerência responsável -GPAD terá a função em 2018 em concluir o respectivo projeto.

Ação:

3273-Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Projeto
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Disponibilizar informações gerenciais.
Módulo disponibilizado
Percentual
Paulo Marcio Pinheiro Macedo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

95,00
Total:

95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

95,00

Meta Física Ação Realizada

95,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

95,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O valor orçado inicialmente para essa ação foi contingenciado e posteriormente remanejado para outras demandas na SEFAZ. Mesmo
assim conseguimos utilizando um outro contrato realizar alguns projetos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Estado de Mato Grosso
O valor orçado inicialmente para essa ação foi contingenciado e posteriormente remanejado para outras demandas na SEFAZ.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor orçado inicialmente para essa ação foi contingenciado e posteriormente remanejado para outras demandas na SEFAZ.

Alcance do Objetivo Específico:
O valor orçado inicialmente para essa ação foi contingenciado e posteriormente remanejado para outras demandas na SEFAZ.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para um efetivo sucesso e aprimoramento apesar de termos conseguido algumas entregas é importante que recursos seja alocado e
mantido para esta ação que é estratégica, tanto orçamentariamente quanto financeiro.

Ação:

3274-Gestão do PROFISCO

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Projeto

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Gerir os projetos financiados pelo PROFISCO-MT
Projeto do profisco implantado
Unidade
Edson Fontana de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Dentre 19 produtos previstos no Profisco (Programa de Desenvolvimento da Administração Fazendária de Mato Grosso), 11 (onze) já
foram finalizados, e 7 estão em implementação. O prazo final para a execução de todos os cronogramas físico-financeiro é ate dezembro
de 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

151

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor orçado inicialmente visava cobrir gastos com diárias e passagens, mas, optou-e por executar todas as participações em Grupos de
Trabalho e visitas técnicas no projeto de intercâmbio e boas praticas (PAOE 3275). Desse modo, não houve necessidade de utilizar os
recursos previstos nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução financeira, tendo em vista que foram utilizados recursos financeiros do projeto relacionado à intercambio e boas
práticas.
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Alcance do Objetivo Específico:
A execução é gradual, sendo os objetivos alcançados parcialmente até o momento, e terão alcance pleno até o final de 2018. Os projetos
são monitorados em todas as suas etapas, visando identificar os fatores de risco e gargalos de execução, para que possam ser mitigados
a tempo. Visando o alcance satisfatório da metas do Profisco, as licitações mais complexas, tais como Sala-segura e reforma de Postos
Fiscais estão tendo atenção especial para que possam se concluídas dentro do prazo do Contrato de Empréstimo. Os projetos financiados
com recursos do Contrato de Empréstimo já apresentam resultados qualitativos e quantitativos, tais como: constituição de crédito tributário,
incremento de receita publica, melhoria de estrutura física-financeira da Agência Fazendária de Cuiabá-MT, reformas de unidades de
fiscalização, elevação de performance dos serviços de tecnologia da informação e capacitação de servidores públicos.

Outros aspectos relevantes:
Nada a relatar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a relatar.

Ação:

3275-Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as
administrações tributárias

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Projeto

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Implantar a sistemática de benchmarking e disseminação de melhores práticas.
Acordo de cooperação de melhores práticas celebrado
Unidade
Vinicius Jose Simioni Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Esta ação orienta o intercâmbio de experiências entre a administração tributária do Estado de Mato Grosso com as dos demais Estados e
do DF, mediante a realização de visitas técnicas para compartilhamento de melhores práticas implementadas em outras instituições
(Tarefa 1), bem como participação nos Grupos de Trabalho da COTEPE/CONFAZ, CGSIM/SMPE, ENCAT, Fórum Fiscal, nas reuniões do
ENAT, COGEF e CNAE/CONCLA (Tarefa 2).
Referido compartilhamento e discussão conjunta pode ser concretizado por diversas formas, ou seja, não necessariamente mediante a
celebração de acordo de cooperação, como exigido para aferição da meta física.
A título de exemplo, citamos a visita técnica realizada junto à SEFAZ/GO para conhecer o SISTEMA DE AUDITORIA DE EXPORTAÇÃO ¿
AudComex, ferramenta que poderá ser muito útil na realização de atividades de fiscalização para combater a evasão fiscal das
exportações.
Por essa razão, considera-se atingida a meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151

219.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351

0,00

50.000,00

38.040,00

0,00

0,00

76,08

219.440,00

50.000,00

38.040,00

0,00

17,34

76,08

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Por determinação da SEGES/MT não foi autorizada a licitação para a contratação de serviços de passagens, inviabilizando a utilização
integral dos recursos na realização de visitas técnicas e participações em reuniões federativas priorizadas pela administração tributária da
SEFAZ. Por essa razão o menor valor de dotação e, consequentemente, empenhado não foram realizados na totalidade inicialmente
prevista, e o saldo foi remanejado para outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Por determinação da casa Civil houve restrição da participação de servidores no Grupos de Trabalho vinculados à COTEPE/CONFAZ,
limitando a execução orçamentária prevista.

Alcance do Objetivo Específico:
As visitas técnicas e a representação nas reuniões priorizadas foram realizadas, portanto, a ação atingiu o objetivo previsto para o
exercício. Em dezembro de 2017 foi realizado o Seminário Integrado SARP/UPEA/URFF/UPRP ocasião em que foram compartilhados os
temas discutidos em âmbito federativo.

Outros aspectos relevantes:
Nada a acrescentar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As restrições orçamentárias impostas prejudicaram o cumprimento das metas de participação em GT¿s e visitas técnicas, limitando o
desempenho da Unidade. Sugerimos que o critério de restrição observe o planejamento da SARP/SEFAZ onde são selecionados os
eventos considerados prioritários pela organização.

Ação:

3276-Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Projeto
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Aumentar a percepção do risco fiscal por parte do contribuinte
Contribuintes registrados no CCE alcançados por ação do FISCO
Percentual
Luiz Silva de Moraes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151

15.941.500,00

6.168.614,00

4.485.528,00

0,00

28,14

240

2.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351

0,00

32.000,00

31.200,00

0,00

0,00

97,50

15.944.308,00

6.200.614,00

4.516.728,00

0,00

28,33

72,84

Total

956

72,72

Estado de Mato Grosso
Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3296-Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz

Programa de Governo:
Exercício:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Projeto
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Aprimorar a gestão da comunicação, fortalecendo a integração e o relacionamento entre a Sefaz e seus
Objetivo Específico:
ambientes externo e interno
Produto:
Modelo aperfeiçoado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maria Celia de Oliveira Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Com base na análise da meta física, do PPD, COFD, consideramos que o objetivo específico da ação foi atendido, conforme demandas
previstas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151

425.000,00

72.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351

0,00

459.530,00

459.530,00

0,00

0,00

100,00

425.000,00

531.770,00

459.530,00

0,00

108,12

86,42

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram previstos valores orçamentários para o pagamento da empresa que realizou a pesquisa de satisfação. Também houve previsão de
orçamento para promover ações de cidadania fiscal.

Capacidade de Execução - COFD:
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Estado de Mato Grosso
Os valores orçamentários previstos pelo Profisco - BID, para o pagamento da empresa que realizou a pesquisa foram executados na sua
integralidade. Elaborado Termo de Referência para a confecção de cartilhas e demais documentos para divulgação do projeto, porém
devido a um problema na licitação terá que ser refeito em 2018.
Em relação à pesquisa de satisfação, informação que a ação foi realizada e concluída, relatório final entregue, apresentando o índice de
80 % de satisfação com relação a qualidade dos serviços prestados pela SEFAZ.
Quanto às ações de Cidadania Fiscal, informamos que foram atendidas, conforme as atividades descritas:
1. Foi publicado diariamente pelo facebook e mídias sociais informações sobre educação e cidadania fiscal;
2. 1ª reunião do GEFE do ano;
3. Reuniões com observatório social de Cuiabá, TCE/MT, UNIC E CRC/MT;
4. Ação do dia das mulheres com a SETAS;
5. 2ª reunião do GEFE do ano;
6. Participação na 63ª reunião do GEF;
7. Palestras para 169 alunas na universidade UNIC Beira Rio;
8. Curso para 30 disseminadores de educação fiscal - DEF - 1º semestre;
9. 3ª reunião do GEFE/MT;
10. 4ª reunião do GEFE/MT;
11. Ação do dia nacional de respeito ao contribuinte;
12. Curso de educação fiscal para os 15 universitários - 1º semestre;
13. Reuniões com as prefeituras de Várzea Grande, Chapada Dos Guimarães e Campo Novo do Parecis;
14. Curso de tutores para o curso DEF da ESAF;
15. Licitação/pregão dos materiais gráficos via PROFISCO 16.participação na 64ª reunião do GEF;
16. Palestra para 51 funcionários terceirizados da SEFAZ;
17. Capacitação dos servidores da gerência de cidadania fiscal feita pelo RH;
18. Curso disseminadores de educação fiscal - DEF - 2º semestre para 63 disseminadores;
19. Aula inaugural e presencial do curso DEF para os professores;
20. Palestra para os contadores do CRC/MT;
21. Curso de educação fiscal para 177 disseminadores universitários - 2º semestre;
22. Participação no 8º encontro da Amazônia Legal promovido pelo CRC/MT;
23. 7ª reunião do GEFE/MT;

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação é aprimorar a gestão da comunicação fortalecendo a integração, e o relacionamento entre a SEFAZ e
seus ambientes internos e externos. Dentre os principais objetivos alcançados pode-se citar:
1 - Entregue o Relatório Final, na qual divulga-se o resultado da pesquisa de verificação de qualidade dos serviços prestados,
apresentando-se a média de 80% de satisfação.
2 - Identificado o perfil do usuário do atendimento presencial da SEFAZ, na qual 71% são homens, idade média de 42 anos, sendo que
Cuiabá e Rondonópolis possuem usuários com maior grau de instrução, enquanto Barra do graças e Tangará da serra tem o público com
menor escolaridade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

3378-Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
Projeto
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Ampliar o atendimento às demandas e realidades regionais
Unidade de Atendimento construída
Unidade
Antonio Carlos Andrade Becker

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
4,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

4,00

0,00

958

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.500.000,00

30.000,15

28.486,15

0,00

1,90

94,95

1.500.000,00

30.000,15

28.486,15

0,00

1,90

94,95

Capacidade de Planejamento - PPD:
As ações previam intervenções com obras em 04 unidades da sefaz, porém devido as restrições orçamentárias, foi disponibilizado apenas
1,90% dos recursos necessários, inviabilizando por completo qualquer ação nessa unidades.

Capacidade de Execução - COFD:
Apenas 1,90% dos recursos necessários foram empenhados, insuficientes para execução das açõs.

Alcance do Objetivo Específico:
Conforme previsto e demonstrado no PTA 2017 - ação 3378 da unidade orçamentária 16.101-secretaria de estado de fazenda - tarefa 1 Os objetivos não foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:
necessário decisão superior em realmente destinar os recursoa para cumprimento de ações dessa natureza.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
continuaremos recomendando açoes dessa natureza em previsões orçamentárias para anos vindouros.

5239-Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários
integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Elevar a capacidade de recuperação de créditos tributários e não tributários
Modelo Implantado
Percentual
Francisco Irisvan de Souza Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
70,00

Análise da Meta Física:
O desenvolvimento do modelo de cobrança de ativos tributários está sendo implementado em modulos, sendo parte pela equipe de TI da
Secretaria de Fazenda e parte sendo custeada com recursos do PROFISCO com a contratação da Fábrica de Software.
A contratação da Fábrica de Software se deu no final de 2017 com a previsão de conclusão do trabalho em 12/2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
959
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

151

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

450.000,00

450.000,00

200.000,00

0,00

44,44

44,44

450.000,00

450.000,00

200.000,00

0,00

44,44

44,44

Capacidade de Planejamento - PPD:
A contratação da empresa responsavel pelo desenvolvimento das ferramentas, Fábrica de Software, se deu ao final de 2017, com previsão
de conclusão até 12/2018.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução do projeto foi dividida em modulos que estão sendo executados de acordo com prioridades pré-definidas:
1) - Integração SADA-PGE/Sistema de Arrecadação-SEFAZ - Concluido
2) - Integração CND SEFAZ/PGE - Em desenvolvimento
3) - Integração SADA-PGE/Sistema de Conta Corrente Fiscal-SEFAZ - Em desenvolvimento
4) - Integração SADA-PGE/Sistema IPVA-SEFAZ - Em desenvolvimento
5) - Construção de modulo para controle de Compensações no Sistema SADA-PGE - Em desenvolvimento
6) - Documentação dos Sistemas SADA-PGE e Conta Corrente Fiscal-SEFAZ - Em desenvolvimento

Alcance do Objetivo Específico:
Com a edição do artigo 12, da Lei nº 10.496/2017, reduziu-se o prazo para a SEFAZ/MT tentar receber os créditos tributários omissos, pois
a referida Lei nº 10.496/2017, determinou que os créditos tributários e não tributários deverão ser encaminhados para inscrição em dívida
ativa até 180 (cento e oitenta) dias da sua constituição definitiva. Com isso, tivemos que reavaliar o modelo de cobrança a ser implantado.
Para cumprir o previsto no artigo 12 da Lei nº 10.496/2017 e construir um modelo de cobrança dos ativos antes da inscrição em divida
ativa tornou-se necessário a melhoria dos sistemas de informação, com a integração dos sistemas da Secretaria de Fazenda com o
Sistema da Procuradoria Geral do Estado que até então não possuíam qualquer integração.
Diante disso, os recursos foram redirecionados para a integração dos Sistemas através da construção de ferramentas que possibilitem um
melhor gerenciamento do crédito tributário na fase anterior a inscrição em divida ativa e também a efetiva inscrição em divida ativa dentro
dos prazos previstos em Lei.
A integração dos sistemas foi dividido em modulos, (CND conjunta, integração SADA/Conta Corrente Fiscal e Sistema de IPVA, Controle
de Compensações etc) estando em fase de desenvolvimento com previsão de conclusão até 31/12/2018.
O desenvolvimento das ferramentas está sendo executado em parte pela equipe de TI da Secretaria de Fazenda e parte por empresa
contratada, Fábrica de Software, com recursos do PROFISCO.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

5240-Monitoramento, auditoria e avaliação do Profisco MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

369-Modernização da Administração Fazendária
2017

16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Auditar a execução do projetos financiados com recursos do profisco, visando o cumprindo dos requisitos
Objetivo Específico:
legais exigidos.
Produto:
Relatório de auditoria do PROFISCO-MT
Unidade de Medida:
Unidade
Responsável pela Ação: Eliel Barros Pinheiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

960

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Dentre19 produtos previstos no PROFISCO, sendo que 11 foram finalizados e 8 estão em implementação. O prazo final para a execução
de todos os cronograma físico-financeiro é ate dezembro de 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351

0,00

79.000,00

79.000,00

0,00

0,00

100,00

80.000,00

79.000,00

79.000,00

0,00

98,75

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor orçado para 2017 foi pago para a contratação de serviços de auditoria externa para o Programa de Desenvolvimento da
Administração Fazendária de Mato Grosso ¿ PROFISCO-MT.

Capacidade de Execução - COFD:
houve empenho e foi pago com a entrega do trabalho de auditoria no referido exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo alcançado

Outros aspectos relevantes:
nada a relatar

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
nada a relatar
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

3.000.000,00

33.940,00

33.940,00

0,00

1,13

131

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

33.940,00

33.940,00

0,00

0,68

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atualização do valor da dotação ao final do período.

Capacidade de Execução - COFD:
Empenho de acordo com a disponibilidade.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos.

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
963

100,00

Estado de Mato Grosso
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

360.000,00

16.030,72

16.030,72

0,00

4,45

131

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860.000,00

16.030,72

16.030,72

0,00

1,86

100,00

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:
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100,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro da expectativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

139.218.902,10

157.160.500,24

111.144.313,17

0,00

79,83

70,72

139.218.902,10

157.160.500,24

111.144.313,17

0,00

79,83

70,72

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro da expectativas.
965

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

235.274.131,40

200.993.113,98

198.477.488,40

0,00

84,36

98,75

131

10.101.648,93

18.770.524,14

17.849.646,51

0,00

176,70

95,09

245.375.780,33

219.763.638,12

216.327.134,91

0,00

88,16

98,44

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

142,86

Análise da Meta Física:
Atividade realizada dentro da expectativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

966

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

Estado de Mato Grosso
100

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos.

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Aline Moreira de Aguiar

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

18.574.720,70

38.061.945,64

38.056.817,03

0,00

204,89

99,99

18.574.720,70

38.061.945,64

38.056.817,03

0,00

204,89

99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Capacidade de Execução - COFD:
Atividade realizada dentro da expectativas.
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Alcance do Objetivo Específico:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Outros aspectos relevantes:
Atividade realizada dentro da expectativas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Aprimorar a apuração real necessidade de dotação para essa atividade para 2018, para evitar remanejamentos.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Mariã Dias de Moraes e Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Unidade conseguiu realizar as manutenções necessárias no Exercício, com pagamento integral das tarifas bancárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.540.502,62

1.540.502,62

7.603,80

0,00

0,49

0,49

1.540.502,62

1.540.502,62

7.603,80

0,00

0,49

0,49

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução foi abaixo do previsto na dotação inicial porque o movimento bancário foi abaixo do esperado e a dotação inicial foi
superestimada.

Capacidade de Execução - COFD:
O Orçamento e Financeiro disponíveis foram suficientes para as despesas de manutenção, sendo liberadas a tempo de pagar todas as
tarifas bancárias. A despesa foi menor que os rendimentos bancários obtidos.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado esperado fora alcançado, viabilizando para a Unidade a realização e gestão de seus programas finalísticos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
01303-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Edevandro Rodrigo Guandalin

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

14,44
Total:

14,44

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

14,44

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

14,44

14,44

Análise da Meta Física:
O cumprimento da meta física desta ação foi altamente deficiente (14,44%) devido ao atraso e descontinuidade no repasse dos
duodécimos desta unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

205.520,91

205.520,91

31.028,89

0,00

15,10

131

9.382,18

9.382,18

0,00

0,00

0,00

0,00

214.903,09

214.903,09

31.028,89

0,00

14,44

14,44

Total

15,10

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentárias autorizadas inicialmente na LOA foram suficientes para a manutenção da ação sem necessidade de
suplementações, porém o atraso e a descontinuidade no repasse dos recursos financeiros (duodécimos) limitaram a sua execução.

Capacidade de Execução - COFD:
Os repasses dos recursos financeiros (duodécimos) não foram realizados integralmente ao longo do exercício, sofrendo atrasos e tendo
sido repassados apenas parcialmente a partir do mês de setembro de 2017, o que prejudicou a realização orçamentária e financeira da
ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Conforme relatado nas análises do PPD e do COFD, devido ao atraso e a falta do repasse integral dos duodécimos desta unidade
orçamentária, especificamente a partir do mês setembro/2017, o objetivo específico da ação não foi plenamente alcançado.

Outros aspectos relevantes:
Não há outros aspectos relevantes a relatar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Regularização do repasse integral dos duodécimos em fluxo compatível com a programação financeira.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

25,00
Total:

25,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

25,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

25,00

25,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi parcialmente alcançada conforme planejamento ajustado, em virtude da não não execução das obras civis previstas para
o Ministério Público de Contas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

4.600.000,00

6.000.000,00

2.092.407,69

0,00

45,49

34,87

201

700.000,00

200.000,00

4.000,00

0,00

0,57

2,00

300

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

601

0,00

45.000,00

2.608,00

0,00

0,00

5,80

5.300.000,00

8.545.000,00

2.099.015,69

0,00

39,60

24,56

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A estimativa inicial de gastos com a obra do Ministério Público de Contas não se concretizou.

Capacidade de Execução - COFD:
As obras civis previstas para o Ministério Público de Contas não foram realizadas na sua plenitude conforme planejadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de manter e conservar os bens imóveis (manutenção física, reparo de rede elétrica e hidráulica e reformas) foi alcançado,
estando os mesmos em bom estado de conservação. A ação contribuiu para a preservação da estrutura física das dependências do TCEMT.

Outros aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto desta ação foram as reformas das instalações físicas, estacionamento, da rede elétrica e hidráulica, pinturas
e aquisição de material de construção (serviços de terceiros de pessoa física, jurídica, material de consumo). À exceção da fonte 300
(dinheiro em caixa do TCE-MT) e da 201, em todas as outras fontes dessa ação houve restrições nas despesas devido à descontinuidade
no recebimento dos recursos provenientes do Tesouro do Estado (repasses)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribuem para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme planejamento ajustado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

743.500,00

893.500,00

287.054,75

0,00

38,61

32,13

743.500,00

893.500,00

287.054,75

0,00

38,61

32,13

Capacidade de Planejamento - PPD:
A estimativa inicial de gastos com manutenção de veículos, combustível e aquisição de veículos não se concretizou.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução, mas não foram utilizados em sua totalidade, pois a
estimativa inicial de gastos com manutenção de veículos, combustíveis e aquisição de veículos não se concretizou.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de manter a frota de veículos utilizada pelo órgão foi alcançado, considerando a manutenção preventiva, aquisição de
combustíveis e seguro dos veículos.

Outros aspectos relevantes:
Os principais objetivos de gasto nesta ação foram a manutenção dos veículos, aquisição de combustíveis e seguro da frota. Houve
restrições nas despesas devido à descontinuidade no recebimento dos recursos provenientes do Tesouro do Estado (repasses).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme planejamento ajustado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

93.369.841,79

91.969.841,79

68.923.774,14

0,00

73,82

201

700.000,00

665.000,00

36.921,49

0,00

5,27

5,55

300

0,00

5.925.986,53

3.593.295,58

0,00

0,00

60,64

398

0,00

613.134,48

612.340,85

0,00

0,00

99,87

601

0,00

720.000,00

146.940,00

0,00

0,00

20,41

94.069.841,79

99.893.962,80

73.313.272,06

0,00

77,93

73,39

Total

74,94

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução foi compatível com o planejamento. A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execução
da ação. Houve a necessidade de suplementação de recursos para atender a demanda da área administrativa.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas do TCE-MT foi plenamente alcançado. Houve a necessidade
de suplementação orçamentária para atender o incremento nos contratos terceirizados. A ação contribuiu para garantir o suporte de
pessoal para as atividades administrativas da instituição.

Outros aspectos relevantes:
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Os principais objetos de gasto com esta ação foram com empresas terceirizadas, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física
e jurídica, aquisição de passagens e material permanente. Houve restrições nas despesas devido à descontinuidade no recebimento dos
recursos provenientes do Tesouro do Estado (repasses).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme planejada, remunerando-se todos os servidores e sendo recolhidos os encargos sociais devidos

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

160.945.451,30

160.945.451,30

157.060.606,47

0,00

97,59

97,59

131

6.897.683,13

6.897.683,13

6.638.495,24

0,00

96,24

96,24

300

0,00

14.299.939,33

13.554.005,64

0,00

0,00

94,78

167.843.134,43

182.143.073,76

177.253.107,35

0,00

105,61

97,32

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve a necessidade de suplementação em virtude do aumento salarial concedido a todos os funcionários do TCE-MT e do Ministério
Público de Contas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com planejamento ajustado, sendo consumidos praticamente
em sua totalidade

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais foi plenamente alcançado

Outros aspectos relevantes:
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Os principais objetos de gasto desta ação foram remuneração de pessoal e pagamento de encargos sociais dos servidores do TCE-MT e
do Ministério Público de Contas. Houve restrições nas despesas devido à descontinuidade no recebimento dos recursos provenientes do
Tesouro do Estado (repasses).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

61,00
Total:

61,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

61,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

61,00

61,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi parcialmente alcançada conforme planejamento ajustado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

4.734.820,01

3.734.820,01

565.318,86

0,00

11,94

15,14

201

870.000,00

1.370.000,00

746.196,00

0,00

85,77

54,47

601

0,00

4.105.901,60

3.606.781,70

0,00

0,00

87,84

5.604.820,01

9.210.721,61

4.918.296,56

0,00

87,75

53,40

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve uma variação em relação a dotação inicial prevista em virtude da aquisição nesta ação de material permanente não previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI foi alcançado, instrumentos de suporte
importantes para que as atribuições das áreas administrativa e de controle externo fossem realizadas

Outros aspectos relevantes:

978

Estado de Mato Grosso
Os principais objetos de gastos desta ação foram a aquisição de equipamentos de TI, de material de consumo e manutenção de serviços
de terceiros de pessoa física e jurídica. Houve restrições nas despesas devido à descontinuidade no recebimento dos recursos
provenientes do Tesouro do Estado (repasses).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Marluce Pereira de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
No exercício de 2017, a meta física foi atendida, visto que, a manutenção dos serviços administrativos do Poder Judiciário de Mato Grosso
foi realizada com adimplemento dos contratos continuados e atendimento de despesas com correios (postagem), terceirizações dos
serviços de limpeza, copeiragem, telefonista, recepção, segurança e controlador de veículos para atendimento ao segundo grau de
jurisdição, juros e multas e aquisição de materiais de consumo e permanentes de uso comum.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

21.104.578,29

16.721.123,80

16.698.481,22

0,00

79,12

99,86

240

19.072.142,67

517.569,29

516.312,87

0,00

2,71

99,76

40.176.720,96

17.238.693,09

17.214.794,09

0,00

42,85

99,86

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação contempla as medidas necessárias para a manutenção do Poder Judiciário de Mato Grosso, correspondendo despesas
essenciais e contratos continuados, cuja demanda foi estimada na elaboração do PTA 2017. No entanto, à época da elaboração do PTA
2017, foi prevista um rendimento de aplicação financeira que não se realizou no decorrer do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária e financeira dos recursos ocorreu conforme a apresentação das demandas, tendo havido restrições na
conclusão dos procedimentos licitatórios, devido à interposição de recursos administrativos, que impossibilitaram a homologação e
contratação dos serviços ainda no exercício de 2017. Vale ressaltar, que devido a atual situação econômica nacional, algumas empresas
ficaram impossibilitadas de atender a demanda do Poder Judiciário, ficando assim sem instrumento para a aquisição. Ainda, vale ressaltar
que foi realizado um superávit para a aquisição de material permanente e de consumo em geral.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado, uma vez que os serviços de manutenção/aquisição foram realizados durante o exercício, possibilitando o
suporte a prestação jurisdicional.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Carlos Mar Ayc Campelo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi cumprida com o pagamento das despesas com subsídios, férias, 13º salários de servidores ativos, além do pagamento da
remuneração, férias e 13º salários de contratados temporariamente. Dentro desta atividade também realizou-se pagamento de hora aula,
hora extra, encargos patronais da previdência e outros benefícios assistenciais a servidores e magistrados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

747.232.051,25

744.921.453,76

744.848.631,25

0,00

99,68

99,99

131

29.577.101,31

29.577.101,31

25.279.619,03

0,00

85,47

85,47

240

0,00

12.554.573,38

5.704.068,04

0,00

0,00

45,43

300

0,00

72.475.995,24

71.750.127,87

0,00

0,00

99,00

398

0,00

751.764,88

743.362,76

0,00

0,00

98,88

640

0,00

2.362.819,84

2.350.667,23

0,00

0,00

99,49

776.809.152,56

862.643.708,41

850.676.476,18

0,00

109,51

98,61

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta atividade foi prevista no PTA 2017 para o pagamento de servidores e magistrados ativos, além de pagamento de encargos, no
entanto, a execução deu-se além do planejado, com a necessidade de suplementação de recursos para o cumprimento no pagamento de
licença prêmio e abono pecuniário, assim como complementação orçamentária para pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Capacidade de Execução - COFD:
O valores planejados para esta atividade são estimativos. O crédito autorizado foi utilizado para pagamento das despesas ordinárias de
pessoal a servidores e magistrados. O crédito adicionado foi utilizado para pagamento de licença-prêmio, abono pecuniário e despesas de
exercícios anteriores de servidores e magistrados. A execução deu-se de forma satisfatória visto que as demandas referentes a
remuneração de servidores e magistrados ativos foram realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi atendido, através do pagamento das despesas relativas ao pessoal ativo do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4491-Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de
Objetivo Específico:
previsão em lei.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Carlos Mar Ayc Campelo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Nesta atividade executou-se pagamento de Verba Indenizatória por deslocamento de Oficiais de Justiça e Agentes da Infância e
Juventude, além de auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde para servidores. Para magistrados foram realizados pagamento de
auxílio alimentação, auxílio moradia e auxílio obras técnicas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

156.777.846,56

154.479.373,02

154.112.482,13

0,00

98,30

99,76

131

13.603.516,71

13.603.516,71

13.603.516,68

0,00

100,00

100,00

170.381.363,27

168.082.889,73

167.715.998,81

0,00

98,44

99,78

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Para esta atividade foram previstas despesas com pagamento de Verba Indenizatória por deslocamentos de Oficiais de Justiça e Agentes
da Infância e Juventude, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio moradia e obras técnicas, de acordo com a demanda
apresentada mês a mês, em benefício de servidores e magistrados.

Capacidade de Execução - COFD:
Para esta atividade foram previstas despesas com pagamento de Verba Indenizatória por deslocamentos de Oficiais de Justiça e Agentes
da Infância e Juventude, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio moradia e obras técnicas, de acordo com a demanda
apresentada mês a mês, em benefício de servidores e magistrados. O inicialmente planejado ficou bem próximo do executado, conforme
previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi atendido visto que foi propiciado o pagamento a servidores de verbas de caráter indenizatório, de acordo com a
previsão legal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Angela Cristina Gaspar Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Como a área de manutenção de infraestrutura desenvolve parte das suas atividades através da demanda apresentada no decorrer do
exercício, podemos considerar que a meta física foi totalmente cumprida, visto que, todas as solicitações apresentadas foram atendidas.
Entre as ações realizadas: adequação elétrica de Sorriso, São José do Rio Claro, Alta Floresta, adequação da parte física e elétrica da
sala de sessões da nova turma recursal, do centro de processamento eletrônico, melhorias e ampliações da Justiça Comunitária,
melhorias nas dependências da Coordenadoria de Recursos Humanos, Pomeri, Departamento da Conta Única, buscando atender normas
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de implementar melhorias para a atuação do Programa Bem Viver.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

32.751.568,50

31.910.918,50

19.081.975,75

0,00

58,26

59,80

32.751.568,50

31.910.918,50

19.081.975,75

0,00

58,26

59,80

Capacidade de Planejamento - PPD:
No momento da elaboração do PTA 2017 foi planejada a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de
manutenção e conservação predial, porém face a grande competitividade ocorrida no procedimento licitatório, com a participação de um
número considerável de licitantes interessados, ocasionando com isso, inúmeros recursos, tais como, questionamentos licitatórios e com
relação a formação de proposta. Nesta seara, nos curvamos à obrigatoriedade de cumprimento dos prazos previstos nos diplomas legais
que regem a matéria, fazendo com que a contratação anteriormente prevista para se efetivar na primeira quinzena de junho, fora concluído
em novembro de 2017, permitindo-nos, diante da necessidade, fazer uma quantificação in loco por um profissional da área de engenharia
e a orçamentação somente após a celebração da ARP, a qual constava o percentual do desconto registrado nas ARPs originárias do
Pregão 50/2017.

Capacidade de Execução - COFD:
No decorrer do exercício, diante do iminente atraso da contratação de manutenção de conservação predial, objeto do Pregão 50/2017,
optamos em remanejar orçamento, transferindo o recurso do grupo 3 para o grupo 4, para atender a demanda de sombreadores para
serem instalados nas Comarcas que não o possuíam e manutenir aquelas que já possuíam. Ainda houve o remanejamento do orçamento
para atender demandas extras da Escola dos Servidores, além de diárias para o Departamento de Controle e Arrecadação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado, visto que, foi dada a possibilidade da utilização de Pedido de Adiantamento para a compra de
material de consumo, principalmente do segmento elétrico, para as Comarcas estavam diante de um colapso energético. Unindo com os
profissionais que atuam com o departamento de manutenção adotaram ações paleativas buscando o escopo do programa.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Angela Cristina Gaspar Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Por ser uma atividade ordinária, foi mantida a sua execução no decorrer do exercício financeiro de 2017, porém com revisão de algumas
ações que tinham por objetivo reduzir custos, mas mantendo o padrão de excelência inerente a Divisão de Transportes, haja visto,
passamos a verificar a real necessidade das Unidades Judiciárias na utilização de veículos e outros produtos de responsabilidade da área.
Principal ação realizada: readequação dos quantitativos dos serviços a serem contratados, que são de responsabilidade da divisão de
transportes.
Outros serviços entregues:
- Locação de Veículos;
- Aquisição de combustível;
- Locação de Aeronave;
- Aquisição de peças e pneus;
- Serviço de manutenção de veículos;
- Diárias para motoristas;
- Aquisição de um ônibus para o Juizado Especial Itinerante (JEI).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

6.930.750,00

7.151.400,00

4.606.160,98

0,00

66,46

64,41

6.930.750,00

7.151.400,00

4.606.160,98

0,00

66,46

64,41

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar de cumprida a meta física integralmente, considerando que todos os serviços demandados foram realizados, houve um atraso da
nova contratação da empresa de manutenção de serviços veicular a qual nos disponibilizou um software que impede a responsável da
área de ter conhecimento pleno dos serviços a serem executados apesar da incapacidade técnica da mesma de auferir a obrigatoriedade
da responsável pelo setor. Além disso, a contratação foi realizada com economicidade, e em atenção ao princípio da anualidade, as
despesas só foram empenhadas para o atendimento dos serviços somente no segundo semestre do ano.
Um dos fatores da não execução total do orçamento, inicialmente planejado, deu-se também, pela não contratação de um sistema
eletrônico de controle para que pudesse auxiliar a responsável pelo setor da execução, bem como da necessidade da prestação dos
serviços a ela solicitados, além da não aquisição de veículos, face a revisão das necessidades.

Capacidade de Execução - COFD:
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Um dos fatores da não execução total do orçamento, inicialmente planejado, foi a não contratação de um sistema eletrônico de controle
para que pudesse auxiliar a responsável pelo setor da execução, bem como da necessidade da prestação dos serviços a ela solicitados,
além da não aquisição de veículos, face a revisão das necessidades.
Os recursos financeiros foram liberados conforme demandado pela área de transportes, no entanto, houve ainda atraso em processos
licitatórios. No entanto, houve eficiência na execução da ação, considerando que as tarefas demandadas no decorrer do exercício foram
realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado, visto que, foi mantida a frota de veículos utilizada pelo órgão e ainda a celebração de termo
contratual para aquisição de um ônibus do Juizado Especial Itinerante (JEI).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Marluce Peixoto de Assis

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
No exercício de 2017, a meta física foi atendida, visto que, a manutenção dos serviços administrativos do Poder Judiciário de Mato Grosso
foi realizada com adimplemento dos contratos continuados e o atendimento das despesas com diárias, fornecimento de passagens, coffee
break e alimentação, correios (logística), serviços de impressão gráfica e serviços de reprografia, pagamento de estagiários, terceirizações
dos serviços de limpeza, copeiragem, telefonista, recepção, segurança e controlador de veículos para atendimento ao primeiro grau de
jurisdição, tarifas (água, luz, telefone, bancárias), pagamento de adiantamentos e aquisição de materiais de consumo e permanentes de
uso comum.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

119.345.475,09

119.188.022,93

102.631.077,96

0,00

85,99

86,11

640

0,00

10.000.000,00

9.277.114,29

0,00

0,00

92,77

119.345.475,09

129.188.022,93

111.908.192,25

0,00

93,77

86,62

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Esta ação contempla as medidas necessárias para a manutenção do Poder Judiciário de Mato Grosso, correspondendo despesas
essenciais e contratos continuados, cuja demanda foi estimada na elaboração do PTA 2017. Foi realizada a nova contratação dos
terceirizados da 1ª Instância, e atendidas as demandas de aquisições solicitadas no período.
Os recursos ordinariamente disponibilizados e não foram totalmente utilizados, tendo em vista, a economicidade na realização dos
contratos continuados. Ainda, há de se considerar que as economias realizadas durante o processo licitatório.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária e financeira dos recursos ocorreu conforme a apresentação das demandas, tendo havido restrições na
conclusão dos procedimentos licitatórios, devido à interposição de recursos administrativos, que impossibilitaram a homologação e
contratação dos serviços ainda no exercício de 2017. Vale ressaltar, que devido a atual situação econômica nacional, algumas empresas
ficaram impossibilitadas de atender a demanda do Poder Judiciário, ficando assim sem instrumento para a aquisição. Ainda, vale ressaltar
que foi realizado um superávit para a aquisição de material permanente e de consumo em geral.
Foi realizado uma suplementação para a aquisição de material de permanente e de consumo, no entanto, houve economicidade, durante o
processo licitatório.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado, uma vez que os serviços de manutenção/aquisição foram realizados durante o exercício, possibilitando o
suporte a prestação jurisdicional.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Danilo Pereira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
O projeto consiste na implantação de equipamentos e serviços e em estudos de novas tecnologias visando a modernização da
infraestrutura e serviços de TI com foco em apoiar e dar celeridade as atividades institucionais, considerando aspectos de segurança da
informação.
O objetivo do projeto é modernizar a infraestrutura, melhorar os serviços ofertados pela TI através do aumento de links e aumentar a
disponibilidade de acesso aos sistemas e serviços.
Importante frisar que execução do mesmo é dividido nas ondas do Planejamento estratégico 2015-2020, sendo que na onda
correspondente ao ano 2017 foram realizadas as seguintes entregas
¿Contrato n. 53/2017 - Serviço de comunicação de dados ponto a ponto (Intranet) para atender edifício Petrolina e TJMT
¿Contrato n. 121/2017. VOIP para o TJMT estruturado/implantado
¿Contrato n. 152/2017 - Solução de portais
¿Contrato n. 72/2017 - Serviço de garantia para solução de servidores blades por 36 meses.
¿Contrato n. 26/2017- Suportes e garantia para biblioteca de fita Storage Tape Library adquiridos (Storage Tape Library - Suporte e
Garantia).
¿Contrato n. 88/2017- Solução de Firewall appliance e Anti-Spam para o TJMT e Fórum da Capital
¿Contrato n. 153/2017 - Serviço de consultoria e software B.I.
¿Contrato n. 161/2017 - Servidores de Comarcas Adquiridos e instalados.
¿Contrato n. 74 e 76/2017¿ Scanner de média e alta produção adquirido e instalado.
¿Contrato n. 147/2017 - Ultrabooks adquiridos
¿Contrato n. 07/2017 - Manutenção Sala Cofre
¿Contrato n. 145/2017 ¿ Adesão ARP - Solução JBOSS e RHEL adquiridos e instalados
¿Contrato n. 27/2017 - Contratação de Serviço para instrumentação do CA - Software de Monitor, PPM e Service Desk Manager.
¿Contrato n. 99/2016 - Aditivo de contrato- Aquisição de 500 computadores e monitores.
¿Aquisição de fitas LTO
¿Materiais de informática ¿ 2º grau.
Foram realizadas as manutenções das ações de informática com o cumprimento dos contratos continuados:
¿Contrato n. 01/2014 do Departamento de Suporte e Informação,
¿Contrato n. 21/2014 do Departamento de Conectividade,
¿Contrato n. 27/2014 e 19/2015 do Departamento de Sistemas e Aplicações.
¿Contrato n. 40/2016- Aconselhamento Imparcial ¿ Gartner ¿
¿Contrato n. 48/2013 - Locação de impressoras
¿Link de dados - com as empresas OI e CLARO ¿ Obs. Renovado o prazo contratual de ambos contratos.
A meta física foi atendida, os produtos entregues foram adequados e atingiram o objetivo da ação.
Em relação a necessidade de outros recursos, houve necessidade de recursos humanos, e não foi disponibilizado no decorrer de 2017.
Essa deficiência de recursos humanos impactou na execução de especificação de documentos que compõem o processo licitatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

59.119.175,17

59.119.175,17

49.756.451,70

0,00

84,16

84,16

640

0,00

15.500.000,00

13.160.641,22

0,00

0,00

84,91

59.119.175,17

74.619.175,17

62.917.092,92

0,00

106,42

84,32

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Esta ação contempla as medidas necessárias para aquisições de novas tecnologias e manutenções das ações de informática do Poder
Judiciário de Mato Grosso, correspondendo despesas essenciais cuja demanda foi estimada na Elaboração do PTA 2017.
Além dos contratos e aquisições planejadas no período da elaboração do PTA 2017 houve, durante o exercício, a aquisição de outros
materiais permanentes, além de aditivos contratuais.
A execução dos recursos disponíveis para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação engloba a celebração dos seguintes contratos
¿Contrato n. 53/2017 - Serviço de comunicação de dados ponto a ponto (Intranet) para atender edifício Petrolina e TJMT
¿Contrato n. 121/2017 - VOIP para o TJMT estruturado e implantado
¿Contrato n. 152/2017 - Solução de portais contratada
¿Contrato n. 72/2017 - Serviço de garantia para solução de servidores blades por 36 meses.
¿Contrato n. 26/2017- Suportes e garantia para biblioteca de fita Storage Tape Library adquiridos (Storage Tape Library - Suporte e
Garantia).
¿Contrato n. 88/2017- Solução de Firewall appliance e Anti-Spam para o TJMT e Fórum da Capital
¿Contrato n. 153/2017 - Serviço de consultoria e software B.I.
¿Contrato n. 161/2017 - Servidores de Comarcas Adquiridos e instalados
¿Contrato n. 74 e 76/2017¿ Scanner de média e alta produção adquirido e instalado.
¿Contrato n. 147/2017 - Ultrabooks adquiridos
¿Contrato n. 07/2017 - Contratação de Manutenção Sala Cofre
¿Contrato n. 145/2017 ¿Solução JBOSS e RHEL adquiridos e instalados
¿Contrato n. 27/2017 - Contratação de Serviço para instrumentação do CA - Software de Monitor, PPM e Service Desk Manager.
¿Contrato n. 99/2016 - Aditivo de contrato para Aquisição de 500 computadores e monitores
¿Aquisição de fitas LTO
¿Aquisições de Materiais de informática ¿ 2º grau.
E a manutenção das ações de informática com o cumprimento dos contratos continuados:
¿Contrato n. 01/2014 do Departamento de Suporte e Informação,
¿Contrato n. 21/2014 do Departamento de Conectividade,
¿Contrato n. 27/2014 e 19/2015 do Departamento de Sistemas e Aplicações.
¿Contrato n. 40/2016- Aconselhamento Imparcial ¿ Gartner ¿
¿contrato n. 48/2013 - Locação de impressoras
¿Link de dados - com as empresas OI e CLARO ¿ Obs. Renovado o prazo contratual de ambos contratos.
Diante das ações realizadas considera-se que a Coordenadoria de Tecnologia de obteve um índice PPD ótimo.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício 2017 foram realizadas diversas ações para atendimento das demandas que contribuíram para a melhoria: Da
infraestrutura tecnológica, dos serviços ofertados pela TI e da disponibilidade de acesso aos sistemas e serviços.
A execução orçamentária foi prejudicada pela impossibilidade das seguintes contratações:
¿Ampliação de links para o PJMT: - Ocorreu a licitação e ocorreram pedidos de impugnação, que foram aceitos e o processo foi
suspenso, sendo republicado por duas vezes. O processo está aguardando a terceira publicação para realizar o certame, processo
considerado como complexo.
¿Contratação de Outsourcing de impressão: Ocorreu a licitação, no entanto a empresa que presta contrato atualmente entrou com recurso
no Tribunal de contas do estado. O processo está aguardando finalização do julgamento da ação, para homologação ou não do certame.
¿Aquisição do ADC ¿ Application Delivery Controler : Houve problemas no pedido de adesão e o processo teve que ser convertido para
licitação convencional, impactando no tempo necessário de análise , confecção e posteriores tramites licitatórios.
¿Serviço de melhoria do Wifi 1º grau e Serviço de melhoria do Wifi 2º grau: O processo de reforma de reestruturação física das comarcas
do poder judiciário perdurou mais que o tempo programado. Devido a essa questão o processo foi suspenso até o final das reformas.
¿Manutenção de fibra Óptica ¿ 2º Grau: Não foi possível executar o processo de manutenção devido à falta de recursos humanos. Pois o
esforço humano existente foi redirecionado para a execução dos projetos de link de dados, firewall e servidor comarca.
¿Pentesting: Ação foi sobrestada tendo em vista a necessidade de dedicar intensivamente a equipe de conectividade e infraestrutura em
outras inovações tecnológicas contratadas como Firewall, monitoramento de redes CA, aquisição de servidor de comarcas.
¿Software de auditoria de ambientes Microsoft 2º grau; analise de mercado demonstrou que a contratação exigiria um volume exagerado
de recursos contraposto ao benefício moderado da instituição.
Embora algumas contratações não tenham sido realizadas os resultados obtidos nessa ação foram satisfatórios tendo a vista a relevância
das contratações realizadas e o aproveitamento das inovações oportunizadas.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os índices alcançados de: PPD 106,42% e COFD 84,32 %, a relevância das contratações realizadas, e que todos os
serviços inerentes à prestação de serviços, equipamentos e materiais de informática foram mantidos disponíveis ao longo do exercício,
pode se concluir que a Ação Governamental cumpriu seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
991
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Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Salma Catarina Barbato Paiva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A manutenção de órgãos colegiados ocorre com o pagamento de anuidade referente à participação do Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso no Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

100,00

100,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

100,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A anuidade tem valor prefixado anualmente, tendo sido prevista no PTA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
O pagamento da anuidade foi efetivada conforme previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado, possibilitando a participação do representante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Colégio
Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Ranniery Wanrhawtt Azeredo de Queiroz

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida dentro do esperado pelo plano de trabalho estabelecido pela Coordenadoria de Comunicação Social. Os atos do
Poder Judiciário foram divulgados por meio da produção de matérias jornalísticas com conteúdos diversificados, visando atender às
diversas plataformas midiáticas disponíveis no Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.795.200,00

5.795.200,00

4.880.179,60

0,00

84,21

84,21

5.795.200,00

5.795.200,00

4.880.179,60

0,00

84,21

84,21

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento foi edificado com base nas resoluções nºs 85 e 215 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Plano de Metas da
Gestão Biênio 2017/2018. Cujo objetivo visou dar amplo conhecimento à sociedade sobre as políticas públicas, clima organizacional,
programas e ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
O valor planejado foi maior que o executado porque, além da economicidade na contratação do serviço de clipping, o contrato de
publicidade foi executado sem a necessidade de aditivos de valor (o que havia sido previsto no período de elaboração do PTA 2017).
Apenas houve aditivo de prazo.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado observado na capacidade da execução orçamentária expõe à eficácia e sintonia que vivenciamos na presente gestão.
Todavia, houve dificuldade em licitar empresa terceirizada na prestação de serviços de fotojornalismo e banco de imagem, restando licitar
no próximo exercício financeiro. Porém, à Coordenadoria de Comunicação Social da Presidência, efetivou economicidade na contratação
do serviço de clipping, cuja licitação foi concluída no valor de R$ 114.000,00; no serviço de publicidade, a execução do contrato foi plena,
limitando-se aos valores contratuais. Por fim, às demais ações planejadas foram executadas focadas na transparência da atuação do
Judiciário, de campanhas de valorização dos servidores, estimulando o clima organizacional, fomento da imagem e abrangência das ações
do Judiciário, ampliando e efetivando o relacionamento do Poder Judiciário tanto para o público interno, servidores e magistrados, bem
como, o público externo, sociedade e jurisdicionados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado com a disponibilização e divulgação das ações realizadas pelo Poder Judiciário mato-grossense.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

994

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Mauricio Ferreira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi parcialmente comprometida com as anulações, o que fez com que a Casa Civil priorizasse as demandas com diárias da
Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil em atendimento a Caravana da Transformação do Estado conforme processo nº 1254 num
percentual de 46,56%, foi remanejado em 18,52%, através do processo nº 1847 ente POAE, para atender contratos de serviços
especializado em vigilância armada, ainda, remanejamento entre PAOE, na ordem de 34,31% para atender contratos de serviços
continuados vigentes e aditivos contratuais até o final do exercício de 2017. As anulações que atingiram ao total de 99,39% limitou a
execução das despesas planejadas havendo necessidade de redefinição de prioridades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

0,00

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de execução do planejamento deveu-se principalmente pela transferência orçamentária entre POAE, em atendimento as
demandas de Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil, não foi possível garantir a execução das despesas prioritárias para atender a
Defesa Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
Após anulações de créditos o resultado da ação não teve êxito, sendo assim, a Defesa Civil pode contribuir para a manutenção da
qualidade do serviço prestado. O pésimo desempenho da execução orçamentária e financeira demonstra que a gestão financeira não
propiciou a viabilização das despesas priorizadas

Alcance do Objetivo Específico:
Com as anulações dos recursos não foi possível prestar serviço de qualidade e garantir a segurança e a conservação da Unidade. As
medidas tomadas pelo nível estratégico em priorizar seus gastos contribuíram para que a ação fosse prejudicada na sua execução.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

995

Estado de Mato Grosso

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Mauricio Ferreira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Os recursos planejados e disponibilizados satisfizeram plenamente as necessidades da Secretaria garantindo a qualidade dos serviços e o
cumprimento das metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

344.275,83

344.275,83

0,00

0,00

100,00

0,00

344.275,83

344.275,83

0,00

0,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os 100% dos recursos utilizados demonstram um eficiente planejamento. Os recursos foram a remanejados entre PAOE da Casa Civil,
para a Defesa Civil para atender ações prioritárias. Os serviços não foram interrompidos garantindo assim o ótimo desempenho da Defesa
Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil atingiu o melhor rendimento com os recursos disponíveis administrando com eficácia as
despesas programadas, assim garantindo ótimo desempenho dos serviços.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos propostos para a ação foram executados, dentro dos recursos disponíveis, assegurando a qualidade e o ótimo desempenho
dos trabalhos no atendimento à área finalística da Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

04101-CASA CIVIL
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

94,25
Total:

94,25

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

94,25

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

94,25

94,25

Análise da Meta Física:
O Órgão não obteve êxito, no planejamento da meta física para a Ação 2007, A meta de 100% não foi obtida.
Nesta ação estão previstos gastos com contratação/aquisições tais como: Materiais de Consumo, aquisição de equipamentos, diárias, Gás
engarrafado, material de expediente, materiais de copa e cozinha, materiais e serviços para manutenção de bens imóveis, material para
festividades e homenagens, material para manutenção de bens móveis, gêneros Alimentícios e água mineral, material de Higienização e
limpeza, confecção de placas, passagens aéreas nacionais e internacionais, pagamento de taxa e licenciamento / DETRAN / IPVA,
aquisição de mobiliário em geral, serviços de telefonia, apoio logístico para eventos, Link de dados para internet, serviços de terceiros,
locações de impressoras, Energia elétrica, serviços gráficos e de clicheria (Carimbos e impressos em geral), serviços postais, manutenção
de ar condicionado, assinatura de periódicos, jornais, revistas, serviços de recepcionista, limpeza e higienização, bem como intermediação
de estágios, serviço de Limpeza, Higienização e Conservação, todos para manutenção da área administrativa do órgão.
A entrega dos produtos, bem como a prestação dos serviços foram considerados adequados, suprindo de forma eficiente as necessidades
do órgão.
Não houve necessidades de outros recursos para a realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.500.943,88

3.242.834,60

3.054.431,87

2.032,42

203,50

94,25

1.500.943,88

3.242.834,60

3.054.431,87

2.032,42

203,50

94,25

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade não efetuou corretamente a fixação da despesas na LOA, sendo seu desempenho considerado altamente deficiente, pois o
valor inicialmente previsto foi sub-estimado.
Quanto a realização da Ação a unidade atingiu um percentual %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contigenciado),
acima de 200%.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o transcorrer do exercício houve necessidade de diversos Créditos Adicionais, sendo que os de maior volume financeiro ficaram a
cargo do tipo 100 Remanejamento de Recursos entre Ações (PAOE) diferentes, porém na mesma Unidade Orçamentária. Necessário
também foi a execução de Créditos do tipo 181- Reversão Por Economia Orçamentária e Retenção Financeira da Unidade Orçamentária
num montante de R$ 714.000,00. Ressalta-se também a execução de Créditos do tipo 102 no valor de R$ 37.871,14 - Transferências de
Recursos da Secretaria de Cidades para a Casa Civil devido ao Decreto 1.025 de 29/05/2017, onde a Secretaria Adjunta da Defesa Civil
passa a fazer parte da estrutura da Casa Civil.
No exercício de 2017 os restos a pagar não impactaram a execução da Ação 2007.

Alcance do Objetivo Específico:
Houve falha no planejamento da Ação, sendo necessário vários Créditos Complementares a fim de que os objetivos da Ação fossem
alcançados, porém a execução mostrou-se ótima, alcançado um porcentual acima de 94% entre o valor da datação final e o valor
empenhado.

Outros aspectos relevantes:
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No transcorrer do exercício, foram encontradas dificuldades:
Financeiras: Houveram problemas referentes a repasse de recursos, empenho e liquidação de despesa; Também atraso na liberação
parcial ou não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços para o
cumprimento de contratos;
Institucionais:A vinda da Secretaria Adjunta da Defesa Civil para a estrutura organizacional da Casa Civil, no transcorrer de 2017, também
dificultou as atividades da Ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos que caso persistam as condições que resultaram em contigenciamento expressivos dos recursos orçamentários no exercício de
2017, que reduzam as metas previstas para os próximos exercícios.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Samanda Cristina Souza de Morais

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada conforme o PTA de 2017, que tinha previsto a garantia de 100% dos pagamentos do pessoal ativo e encargos
sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

12.544.793,15

14.658.793,15

14.656.210,42

0,00

116,83

99,98

12.544.793,15

14.658.793,15

14.656.210,42

0,00

116,83

99,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve o incremento no orçamento devido a Lei nº 591, de 19 de maio de 2017, que dispõe sobre a transferência das competências
relacionadas à coordenação das ações da Defesa Civil da Secretaria de Estado de Cidades - SECID para a Casa Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária foi realizada de acordo com a previsão no PTA ajustado, pois as ações da Defesa Civil passaram a fazer parte
da estrutura da Casa Civil.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi atendido com sucesso. Todas as folhas de pagamento foram quitadas e os encargos sociais recolhido ao tesouro
estadual.

Outros aspectos relevantes:
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Devido a transferência das ações da Defesa Civil para a Casa Civil, houve necessidade de suplementar o valor da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para o ano de 2018, o valor da ação já foi previsto com a incorporação da Defesa Civil.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04101-CASA CIVIL
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Aurimar Cosme Venega e Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

35,00
Total:

35,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

35,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

35,00

35,00

Análise da Meta Física:
A meta física ficou abaixo do esperado, pelo fato do remanejamento do recurso das ações impactarem diretamente na execução das
subações abaixo:
1- Manutenção de Software e Aplicativos;
2-Manutenção de Infraestrutura de TI;
3-Manutenção de Serviço e Suporte.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

390.000,00

143.368,00

126.608,00

0,00

32,46

88,31

390.000,00

143.368,00

126.608,00

0,00

32,46

88,31

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação ficou comprometida e teve a baixa execução, pelo fato de grande parte do recurso (R$246.632,00) ter sido remanejado para a ação
2007 com a finalidade de atender despesas de contrato continuado e diárias da Casa Civil.

Capacidade de Execução - COFD:
O recurso que ficou disponivél na ação foi utilizado para aquisição de switches para o projeto de melhoria da rede lógica.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi atendido parcialmente, sendo atendido apenas a aquisição dos equipamentos, ficando a parte de manutenção do
sistema de banco de dados planejado para o próximo ano.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Rita de Cássia Sampaio

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
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Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Rita de Cássia Sampaio

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

19.500,00

341.324,00

294.589,40

4.138,17

1.510,71

87,37

19.500,00

341.324,00

294.589,40

4.138,17

1.510,71

87,37

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04104-GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Antonio Carlos Figueiredo Paz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

1003

0,00
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.027.268,53

1.702.268,53

1.696.167,64

0,00

83,67

99,64

2.027.268,53

1.702.268,53

1.696.167,64

0,00

83,67

99,64

Capacidade de Planejamento - PPD:
Havia sido previsto 15 cargos para superintendentes regionais em Mato Grosso, porém, no decurso do exercício estes cargos foram
retirados do Gabinete de Desenvolvimento Regional para serem utilizados em outras estruturas do governo do estado. Dessa forma,
ocorreu a diferença de quase 1 milhão de reais entre o planejado e o executado, mas as ações dentro das regiões de consórcio do Estado
foram devidamente articulados e desenvolvidos para desenvolver as cadeias produtivas no Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Havia sido previsto 15 cargos para superintendentes regionais em Mato Grosso, porém, no decurso do exercício estes cargos foram
retirados do Gabinete de Desenvolvimento Regional para serem utilizados em outras estruturas do governo do estado. Dessa forma,
ocorreu a diferença de quase 1 milhão de reais entre o planejado e o executado, mas as ações dentro das regiões de consórcio do Estado
foram devidamente articulados e desenvolvidos para desenvolver as cadeias produtivas no Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
Os respectivos proventos e encargos dos servidores do gabinete foram devidamente pagos, muito embora a estrutura inicialmente
planejada tenha sido reduzida no que tange os cargos dos superintendentes regionais, e os trabalhos foram desenvolvidos dentro das
possibilidades orçamentárias do GDR no que tangem as cadeias produtivas da piscicultura, turismo, região de faixa de fronteira para que
ocorresse a devida orientação e construção de diagnósticos visando captar recursos e estruturar o trabalho de desenvolvimento nas
regiões consorciadas.
.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04105-GABINETE DE GOVERNO
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O desempenho da ação em relação a meta física foi ótimo uma vez que todas as demandas que recaem sobre a ação foram atendidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

151.958,13

971.856,00

950.000,00

20.092,80

625,17

99,81

151.958,13

971.856,00

950.000,00

20.092,80

625,17

99,81

Capacidade de Planejamento - PPD:
No que tange ao planejamento da ação, o desempenho se mostra altamente deficiente em virtude do grande valor suplementado atingindo
mais de R$ 900.000,00. Fato que se justifica em virtude do teto orçamentário insuficiente no período de elaboração da LOA/2017 o que
dificultou a distribuição ideal dos recursos de forma que não houvesse prejuízo às ações e funcionamento do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:
No que tange execução financeira da ação, o desempenho se mostra ótimo em virtude do valor suplementado atingindo mais de R$
900.000,00 suficiente para atender as necessidades do Gabinete sem prejudicar serviços e entregas. No entanto, é importante pontuar
que não foi possível inserir no PTA/LOA os valores necessários para cumprimento da ação, uma vez que o teto orçamentário
disponibilizado foi muito inferior ao planejado, de forma a demandar suplementação ao longo do ano.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos foram alcançados, uma vez que as contratações de serviços, entregas e ações previstas para manutenção do
Gabinete de Governo foram devidamente realizadas.

Outros aspectos relevantes:
As medidas de austeridade adotadas pelo governo e os tetos orçamentários insuficientes para atendimento às ações do Gabinete de
Governo tem feito com que o órgão utiliza de anulações e suplementações no sentido de garantir a realização de ações prioritárias
garantindo o bom andamento dos serviços prestados e da qualidade do ambiente de trabalho oferecido aos funcionários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As maiores dificuldades são relativas às restrições orçamentárias vivenciadas pelo Estado nos últimos anos, de maneira que a indicação
do teto orçamentário no início do processo de elaboração do planejamento facilitaria a priorização das ações.
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Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04105-GABINETE DE GOVERNO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação teve desempenho ótimo, pois as atividades previstas não foram realizadas na ação 2005 e sim na 2007. No entanto, foi realizada
uma anulação e remanejamento de recursos no início de 2017 visando atender necessidades prioritárias em outras ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação teve desempenho altamente deficiente, pois as atividades previstas não foram realizadas na ação 2005 e sim na 2007. No entanto,
foi realizada uma anulação e remanejamento de recursos no início de 2017 visando atender necessidades prioritárias em outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação teve desempenho altamente deficiente, pois as atividades previstas não foram realizadas na ação 2005 e sim na 2007. No entanto,
foi realizada uma anulação e remanejamento de recursos no início de 2017 visando atender necessidades prioritárias em outras ações.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos foram alcançados pois apesar das anulações, as atividades previstas foram realizadas na ação 2007.

Outros aspectos relevantes:
o programa 036 conta com ações que abarcam a inclusão de atividades semelhantes, e visando agilizar o trâmite sistêmico por questões
técnicas acaba-se optando por executar atividades similares em uma única rubrica. As atividades da ação 2005 podem ser executadas na
ação 2007.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Evitar no Programa 036 abrir ações distintas para atividades similares que podem constar em uma única rubrica.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
04105-GABINETE DE GOVERNO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Gabinete de Governo foi criado com o advento da Lei Complementar nº 566 de 20/05/2015 e posteriormente estruturado pelo
DECRETO Nº 172, de 01/07/2015, onde deu início as suas atividades desvinculadas da Casa civil, com a Criação da UO nº 04105 dando
início a sua atuação com orçamento próprio. No bojo da estrutura do Gabinete de Governo foram criadas Unidades como Cerimonial de
Governo, Núcleo de Ações Voluntárias, Assessoria Internacional além da Prefeitura do Palácio Paiaguás, o que acarretou
responsabilidades pela sua manutenção.
Neste período de 12 (doze) meses foram realizados processos de aquisições governamentais, nas modalidades de adesão a Ata de
Registro de Preço, inexigibilidade, dispensa de licitação e compra direta. Foram formalizados novos Contratos com
objeto de atendimento variado (Locação de veículos, aquisição de gás de cozinha, aquisição de papel A4, Fornecimento de Cofee Break,
Serviços de Locação para apoio logístico, assinatura de periódicos, aquisição de crachás, aquisição de copo descartável, aquisição de
gelo, aquisição de água mineral, serviço de limpa fossa, serviço de chaveiro e confecção de chaves, fornecimento de passagens aéreas
internacionais, aquisição de café, aquisição de açúcar, correio, serviço de lavagem de veículo, manutenção elevador do Governador,
serviços de promoção de eventos, passagens nacionais, agenciamento de estágio, serviços de recepção, entre outros necessários a
manutenção das atividades do Gabinete.
Desta maneira, o desempenho da meta física da ação foi ótimo uma vez que na medida do possível todas as demandas do Gabinete de
Governo foram atendidas, não havendo prejuízo na qualidade dos serviços entregue pelo órgão e garantindo bom ambiente de trabalho
aos funcionários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

200.000,00

1.668.529,23

1.262.077,59

7.772,85

631,04

75,99

200.000,00

1.668.529,23

1.262.077,59

7.772,85

631,04

75,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
Neste período de 12 (doze) meses foram realizados processos de aquisições governamentais, nas modalidades de adesão a Ata de
Registro de Preço, inexigibilidade, dispensa de licitação e compra direta. Foram formalizados novos Contratos com
objeto de atendimento variado (Locação de veículos, aquisição de gás de cozinha, aquisição de papel A4, Fornecimento de Cofee Break,
Serviços de Locação para apoio logístico, assinatura de periódicos, aquisição de crachás, aquisição de copo descartável, aquisição de
gelo, aquisição de água mineral, serviço de limpa fossa, serviço de chaveiro e confecção de chaves, fornecimento de passagens aéreas
internacionais, aquisição de café, aquisição de açúcar, correio, serviço de lavagem de veículo, manutenção elevador do Governador,
serviços de promoção de eventos, passagens nacionais, agenciamento de estágio, serviços de recepção, entre outros necessários a
manutenção das atividades do Gabinete.
No que tange ao planejamento da ação, o desempenho se mostra altamente deficiente em virtude do grande valor suplementado. Fato que
se justifica em virtude do teto orçamentário insuficiente no período de elaboração da LOA/2017 o que dificultou a distribuição ideal dos
recursos de forma que não houvesse prejuízo às ações e funcionamento do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:
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Neste período de 12 (doze) meses foram realizados processos de aquisições governamentais, nas modalidades de adesão a Ata de
Registro de Preço, inexigibilidade, dispensa de licitação e compra direta. Foram formalizados novos Contratos com
objeto de atendimento variado (Locação de veículos, aquisição de gás de cozinha, aquisição de papel A4, Fornecimento de Cofee Break,
Serviços de Locação para apoio logístico, assinatura de periódicos, aquisição de crachás, aquisição de copo descartável, aquisição de
gelo, aquisição de água mineral, serviço de limpa fossa, serviço de chaveiro e confecção de chaves, fornecimento de passagens aéreas
internacionais, aquisição de café, aquisição de açúcar, correio, serviço de lavagem de veículo, manutenção elevador do Governador,
serviços de promoção de eventos, passagens nacionais, agenciamento de estágio, serviços de recepção, entre outros necessários a
manutenção das atividades do Gabinete.
No que tange a execução financeira da ação, o desempenho se mostra regular em virtude do valor empenhado estar abaixo do valor final
na LOA. No entanto, é importante pontuar que não foi possível inserir no PTA/LOA os valores necessários para cumprimento da ação, uma
vez que o teto orçamentário disponibilizado foi muito inferior ao planejado inicialmente, de forma a demandar suplementações ao longo do
ano.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas do órgão foram alcançados, uma vez que a
ação foi elaborada coerentemente a situação econômica do Estado, não acarretando prejuízos para
funcionamento do órgão.

Outros aspectos relevantes:
As medidas de austeridade adotadas pelo governo e os tetos orçamentários insuficientes para atendimento às ações do Gabinete de
Governo tem feito com que o órgão utiliza de anulações e suplementações no sentido de garantir a realização de ações prioritárias
garantindo o bom andamento dos serviços prestados e da qualidade do ambiente de trabalho oferecido aos funcionários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As maiores dificuldades são relativas às restrições orçamentárias vivenciadas pelo Estado nos últimos anos, de maneira que a indicação
do teto orçamentário no início do processo de elaboração do planejamento facilitaria a priorização das ações.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04105-GABINETE DE GOVERNO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O desempenho da ação foi ótimo pois 100% da folha de pagamentos e benefícios foram devidamente pagos aos servidores ativos do
Gabinete de Governo.
Os valores anulados correspondem a previsão de servidores que seriam cedidos ao Gabinete de Governo por outros órgãos, o que não se
concretizou.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Dotação Inicial LOA

4.477.412,00

Dotação Final (após
Créditos)
4.369.797,20

Valor Empenhado

4.365.016,39

1009

Valor
Contingenciado
0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
97,49

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
99,89

Estado de Mato Grosso
Total

4.477.412,00

4.369.797,20

4.365.016,39

0,00

97,49

99,89

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho da ação foi ótimo pois 100% da folha de pagamentos e benefícios foram devidamente pagos aos servidores ativos do
Gabinete de Governo.
Os valores anulados correspondem a previsão de servidores que seriam cedidos ao Gabinete de Governo por outros órgãos, o que não se
concretizou. Salientando os decretos N. 675 de 30 de agosto de 2016 e N. 694 de 15 de setembro de 2016, que estabelece medidas
de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho da ação foi ótimo pois 100% da folha de pagamentos e benefícios foram devidamente pagos aos servidores ativos do
Gabinete de Governo.
Os valores anulados correspondem a previsão de servidores que seriam cedidos ao Gabinete de Governo por outros órgãos, o que não se
concretizou. Salientando os decretos N. 675 de 30 de agosto de 2016 e N. 694 de 15 de setembro de 2016, que estabelecem medidas
de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. No que se refere ao
planejamento da ação e consequente liberação de cronograma financeiro, verificou-se a necessidade de alguns ajustes nos meses de
fevereiro e dezembro de 2017 que não prejudicaram os desembolsos previstos ao longo do ano.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos da ação foram alcançados, uma vez que o desempenho da ação foi ótimo pois 100% da folha de pagamentos e benefícios
foram devidamente pagos aos 41 servidores ativos do Gabinete de Governo.
Os valores anulados correspondem a previsão de servidores que seriam cedidos ao Gabinete de Governo por outros órgãos, o que não se
concretizou devido necessidade de adequação do orçamento a atual conjuntura Econômica do Estado. Salientando os decretos N. 675 de
30 de agosto de 2016 e N. 694 de 15 de setembro de 2016, que que estabelecem medidas de redução e de controle das despesas de
custeio e de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Liberação do teto orçamentário com prazo suficiente para que o órgão possa fazer um planejamento realista, evitando retrabalho.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04105-GABINETE DE GOVERNO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00
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Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120.000,00

22.864,00

0,00

1.143,20

0,00

0,00

120.000,00

22.864,00

0,00

1.143,20

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação teve desempenho altamente deficiente pois as atividades previstas não foram realizadas, pois grande parte dos recursos
destinados à execução da ação foram anulados e remanejados conforme segue:
Processo 78 - R$70.000 - SECID para obras no elevador do Gabinete do Governador
Processo 115 - R$ 27.133,00 - remanejado para atendimento de contratos na ação 2007.
Importante salientar que a Casa Civil aportou recursos em melhorias no setor de informática que beneficiaram também o Gabinete de
Governo, como o projeto da Rede Lógica.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação teve desempenho altamente deficiente pois as atividades previstas não foram realizadas e desta
maneira grande parte dos recursos previstos para a execução das atividades foram anulados e remanejados.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos não foram atingidos uma vez que as atividades previstas não foram realizadas e desta
maneira grande parte dos recursos previstos para a execução das atividades foram anulados e remanejados. Justifica-se pela
necessidade de adequar o orçamento do gabinete à ações prioritárias em virtude das medidas de austeridade para equilíbrio financeiro do
Estado.

Outros aspectos relevantes:
O programa 036 conta com ações que abarcam a inclusão de atividades semelhantes, e visando agilizar o trâmite sistêmico por questões
técnicas acaba-se optando por executar atividades similares em uma única rubrica. As atividades da ação 2009 podem ser executadas na
ação 2007.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Evitar no Programa 036 abrir ações distintas para atividades similares que podem constar em uma única rubrica. Também orientamos a
Casa Civil a identificar previamente quais as necessidades no setor de informática, uma vez que o setor de TI é o responsável pelas
demandas desta ação.

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04105-GABINETE DE GOVERNO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
José Arlindo de Oliveira Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
Os serviços de publicidade e propaganda previsto para serem contratados pelo Gabinete de Governo foram plenamente realizados, o que
justifica desempenho ótimo de 100%. O valor é relativo a contratação de 117 publicações de atos, decretos, entre outros, pela IOMAT.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação apresenta resultado altamente deficiente no que se refere ao planejamento. No entanto, justifica-se tal informação pela utilização
da rubrica 2007 para publicações relativas a IOMAT. De maneira que foram anulados e remanejados R$120.000,00 para outras ações
prioritárias tais como a Caravana da Transformação.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação apresenta resultado altamente deficiente no que se refere a execução financeira. No entanto, justifica-se tal informação pela
utilização da rubrica 2007 para publicações relativas a IOMAT. De maneira que foram anulados e remanejados R$120.000,00 para outras
ações prioritárias tais como a Caravana da Transformação.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos foram alcançados uma vez que a adequação do orçamento do órgão à conjuntura econômica do Estado, não
acarretou prejuízos para atividades e entregas do Gabinete de Governo

Outros aspectos relevantes:
As medidas de austeridade adotadas pelo governo e os tetos orçamentários insuficientes para atendimento às ações do Gabinete de
Governo tem feito com que o órgão utiliza de anulações e suplementações no sentido de garantir a realização de ações prioritárias
garantindo o bom andamento dos serviços prestados e da qualidade do ambiente de trabalho oferecido aos funcionários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As maiores dificuldades são relativas às restrições orçamentárias vivenciadas pelo Estado nos últimos anos, de maneira que a indicação
do teto orçamentário no início do processo de elaboração do planejamento facilitaria a priorização das ações.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04106-GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Vinicius Borges Leal Saragiotto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Este Gabinete não está utilizando serviço de transporte, não necessitando manutenção de serviços de transportes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Gabinete de Assuntos Estratégico não possui mais este serviço em sua estrutura, sendo o valor remanejado para Ação 2007.

Capacidade de Execução - COFD:
Não está sendo utilizado o serviço de transporte para este Gabinete.

Alcance do Objetivo Específico:
O Gabinete não está utilizando o veículo, portanto o resultado específico não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04106-GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
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Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Vinicius Borges Leal Saragiotto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

61,24
Total:

61,24

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

61,24

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

61,24

61,24

Análise da Meta Física:
A manutenção de serviços administrativos gerais foi considerada Regular, pois, este Gabinete esta localizado no espaço físico da
SEPLAN, dispensando contratos anteriormente necessários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

94.754,00

74.967,66

58.003,49

0,00

61,21

77,37

94.754,00

74.967,66

58.003,49

0,00

61,21

77,37

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Gabinete de Assuntos Estratégico se encontra dentro da estrutura física da SEPLAN, dispensando a necessidade de alguns contratos
de manutenção, possuindo atualmente coContratos de Passagem aérea e IOMAT.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram cortados alguns serviços de manutenção visto o Gabinete estar dentro da estrutura física da SEPLAN.

Alcance do Objetivo Específico:
O nível foi regular pois não estamos utilizando todos os serviços previstos anteriormente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04106-GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Vinicius Borges Leal Saragiotto

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
O Gabinete de Assuntos Estratégicos conseguiu cumprir com tal meta física e ainda reduziu o número de servidores no ano de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.015.935,01

819.935,01

802.424,44

0,00

39,80

97,86

2.015.935,01

819.935,01

802.424,44

0,00

39,80

97,86

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Gabinete de Assuntos Estratégicos reduziu o número de servidores no ano de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Com menor número de servidores houve otimização orçamentária e melhores resultados.

Alcance do Objetivo Específico:
Ação foi bem desempenhada pois o Gabinete reduziu seu quadro de servidores e continua fazendo entregas com a mesma qualidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04106-GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Vinicius Borges Leal Saragiotto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

0,00

1016

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
A Açao de manutenção de serviços de informática é altamente deficiente, visto o Gabinete de Assuntos Estratégicos não possuir mais
estes serviços em sua estrutura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

6.020,00

1.806,34

0,00

1.806,34

0,00

0,00

6.020,00

1.806,34

0,00

1.806,34

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foram utilizados porque este Gabinete não possui serviços de TI, sendo a TI da SEPLAN (onde este Gabinete se encontra
fisicamente) o atual suporte.

Capacidade de Execução - COFD:
O Gabinete não possui mais serviço de informática, sendo desnecessário a manutenção do mesmo.

Alcance do Objetivo Específico:
A avaliação foi altamente deficiente, visto este Gabinete não possuir mais serviços de Informática, tendo suporte da SEPLAN (onde o
Gabinete se encontra fisicamente)

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Silvia Barbosa Rodrigues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível realizar esta ação devido ao contingenciamento total do orçamento previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

48.731,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.731,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos desta ação foram anulados e/ou remanejados para atender outra UO (folha ou VI).

Capacidade de Execução - COFD:
Não foi possível realizar esta ação devido ao contingenciamento total do orçamento previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
A manutenção preventiva e/ou corretiva não foi realizada e devido a falta de manutenção a sede da Unidade precisou ser transferida de
imóvel.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos considerar a redução nas metas previstas para os próximos exercícios, caso persistam as condições que resultaram na
anulação dos recursos neste exercícIo.

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Silvia Barbosa Rodrigues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível realizar esta ação devido ao contingenciamento total do orçamento previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foi possível realizar esta ação devido ao contingenciamento total do orçamento previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos desta ação foram anulados e/ou remanejados para atender outra UO (folha ou VI).

Alcance do Objetivo Específico:
A Unidade pensando na economicidade optou por alugar um veículo, cuja a manutenção é por conta da contratada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos considerar a redução nas metas previstas para os próximos exercícios, caso persistam as condições que resultaram na
anulação dos recursos neste exercício.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Silvia Barbosa Rodrigues
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Unidade conseguiu realizar a meta prevista mesmo com contingenciamento parcial do orçamento previsto. Diante de tais dificuldades, o
Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção conseguiu realizar a manutenção dos serviços administrativos gerais, tais como:
manter os serviços de telefonia, manter o serviço de fornecimento de energia elétrica, manter os serviços de água e esgoto, manter
serviços postais, manter serviços de limpeza e coperagem, manter o serviço de fornecimento de gás, manter o material de expediente e
realizar a aquisição de serviços relacionados a viagens dos servidores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

38.800,00

246.131,18

191.951,91

0,00

494,72

77,99

38.800,00

246.131,18

191.951,91

0,00

494,72

77,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Unidade conseguiu realizar a manutenção dos serviços administrativos gerais, tais como: manter os serviços de telefonia, manter o
serviço de fornecimento de energia elétrica, manter os serviços de água e esgoto, manter serviços postais, manter serviços de limpeza e
coperagem, manter o serviço de fornecimento de gás, manter o material de expediente e realizar a aquisição de serviços relacionados a
viagens dos servidores.

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:
A Unidade conseguiu realizar a manutenção dos serviços administrativos gerais, tais como: manter os serviços de telefonia, manter o
serviço de fornecimento de energia elétrica, manter os serviços de água e esgoto, manter serviços postais, manter serviços de limpeza e
coperagem, manter o serviço de fornecimento de gás, manter o material de expediente e realizar a aquisição de serviços relacionados a
viagens dos servidores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos considerar a redução nas metas previstas para os próximos exercícios, caso persistam as condições que resultaram na
anulação dos recursos neste exercício.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Silvia Barbosa Rodrigues
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Unidade conseguiu realizar 100% da meta prevista e executou o pagamento das despesas advindas de pessoal (Folha de pagamento).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

873.139,31

1.698.139,31

1.645.087,46

0,00

188,41

96,88

873.139,31

1.698.139,31

1.645.087,46

0,00

188,41

96,88

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve um aumento dos gastos com a folha de pagamento e as obrigações patronais devido a cessão de outros órgãos que não foi
prevista no orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram realizados todos os pagamentos e obrigações patronais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado 100% com a realização dos pagamentos dos pessoal ativo e os encargos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Silvia Barbosa Rodrigues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Unidade conseguiu realizar 100% da meta prevista mesmo com o contingenciamento total do orçamento previsto. Diante de tais
dificuldades, o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção procurou estratégias alternativas no sentido de viabilizar a entrega dos
subprodutos, tais como: 1. Hospedagem e manutenção do Portal Transparência na MTI; 2-Hospedagem e manutenção do Canal Denúncia
Agora na SESP. Cumpre enfatizar que fatores de ordem orçamentário, financeiro e administrativa, fora da governabilidade do GTCC,
prejudicaram a potencialização dos resultados da ação, no entanto, graças ao empenho da equipe, a gestão responsável e intensiva sobre
as ações deste gabinete e, a realização e apoio das parcerias permitiram minimizar os efeitos das restrições orçamentárias, financeiras e
administrativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

24.000,00

3.580,00

3.580,00

0,00

14,92

100,00

24.000,00

3.580,00

3.580,00

0,00

14,92

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar da restrição orçamentária o GTCC buscou parcerias com a MTI e SESP para hospedar o Portal Transparência e o Canal de
Denúncias.

Capacidade de Execução - COFD:
A Unidade conseguiu realizar 100% da meta prevista mesmo com o contingenciamento o orçamento previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
Com as parcerias realizadas com a MTI e SESP foi possível cumprir os objetivos da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos considerar a redução nas metas previstas para os próximos exercícios, caso persistam as condições que resultaram na
anulação dos recursos neste exercícIo.

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04107-GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Silvia Barbosa Rodrigues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

0,00

1023

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Não foi possível realizar esta ação devido ao contingenciamento total do orçamento previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos desta ação foram anulados e/ou remanejados para atender outra UO (folha ou VI).

Capacidade de Execução - COFD:
Não foi possível realizar esta ação devido ao contingenciamento total do orçamento previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos não foram alcançados devido a anulação total do orçamento previsto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugerimos considerar a redução nas metas previstas para os próximos exercícios, caso persistam as condições que resultaram na
anulação dos recursos neste exercícIo.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO
Unidade Responsável:
DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luzinete Aparecida Campos Caldereiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista foi alcançada, pois as despesas essenciais para a manutenção do órgão foram mantidas. Destacamos que houve
um incremento nos valores da fonte 662, que contribuiu para atingir 100% da meta estabelecida,graças à incorporação de recursos através
do Convênio que a AGER/MT possui com a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.300.000,00

552.000,00

408.611,98

242,80

31,43

74,06

240

337.267,66

102.292,92

95.345,80

110,46

28,27

93,31

262

523.250,00

624.090,00

546.509,89

0,00

104,45

87,57

662

0,00

1.520.150,11

1.215.754,98

0,00

0,00

79,98

2.160.517,66

2.798.533,03

2.266.222,65

353,26

104,89

80,99

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A programação orçamentária foi realizada a contento. Os recursos previstos eram suficientes para arcar com as despesas durante o
exercício, porém, considerando as anulações e suplementações feitas, o resultado satisfatório só foi possível, graças a incorporação de
recursos através do Convênio que a AGER/MT possui com a ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução dos valores disponibilizados no orçamento foram cumpridos de forma satisfatória, os recursos foram liberados de acordo com
o cronograma financeiro previsto, contribuindo para o bom desempenho da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O órgão está funcionando a contento. Os contratos estão em dia. Os serviços de manutenção foram pagos e estão em dia.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO
Unidade Responsável:
DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Luzinete Aparecida Campos Caldereiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi atingida, foi realizado o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

7.437.820,43

6.637.820,43

6.613.731,73

0,00

88,92

99,64

240

2.649.987,84

3.064.987,84

3.022.320,29

0,00

114,05

98,61

243

359.089,73

359.089,73

283.981,57

0,00

79,08

79,08

10.446.898,00

10.061.898,00

9.920.033,59

0,00

94,96

98,59

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A programação da despesa foi realizada a contento, em conformidade com o número de servidores ativos.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi realizado o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais de acordo com o planejado, alcançando o índice demonstrado.

Alcance do Objetivo Específico:
Pessoal ativo foi remunerado e encargos sociais foram pagos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁUnidade Responsável:
AGEM/VRC
Objetivo Específico:
Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve a necessidade para utilizar o orçamento/financeiro disponibilizado para esta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve a necessidade de execução desta ação, devido ao contingenciamento durante o execício.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve a necessidade de execução desta ação, devido ao contingenciamento durante o execício.

Alcance do Objetivo Específico:
O serviços previstos para serem realizados não foram necessários, contudo, não houve à utilização do orçamento/financeiro.

Outros aspectos relevantes:
Não houve impacto na referida ação, pois a mesma não foi executada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁAGEM/VRC
Objetivo Específico:
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos
Unidade Responsável:

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
Em razão da falta do cumprimento contratual pela empresa, este veículo foi utilizado pelo período de 6 meses, quando houve a rescisão
do contrato.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

26.040,00

26.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.040,00

26.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em razão do não cumprimento de clausula contratual, não houve renovação do mesmo, por conseguinte houve a devolução do veículo à
empresa locadora. Informamos que esse veículo foi usado pelo período de 6 ( seis) meses neste exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos planejados foram disponibilizados, mas, devido a incapacidade da empresa prestadora dos serviços para a continuidade do
cumprimento do contrato, houve a rescisão.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo dessa ação era garantir as demandas operacionais de transporte deste órgão. A ação foi executada 6 (seis) meses durante o
este exercício.

Outros aspectos relevantes:
Em razão da rescisão impactou na execução operacional de algumas ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para sanar os problemas no transporte de governo, seria de bom alvitre que o estado elaborasse um processo licitatório único para suprir
as necessidades de todos os órgãos do executivo.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁAGEM/VRC
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
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Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
As tarefas inerentes à ação 2007 foram cumpridas satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

381.391,00

352.333,76

267.184,57

15.318,04

70,06

79,28

381.391,00

352.333,76

267.184,57

15.318,04

70,06

79,28

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar do orçamento rigoroso imposto, as ações foram executadas com auxilio de recursos remanejados de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor orçamentário que nos foi outorgado, ficou aquém das nossas necessidades, mas, apesar da dificuldade esta ação foi realizada.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar do pouco recurso disponibilizado devido ao contingenciamento, as tarefas desta ação foram executadas conforme planejado.

Outros aspectos relevantes:
A realização desta ação ocorreu principalmente, contendo gastos e remanejando orçamento de outras ações para cumprimento desta.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
No nosso ponto de vista, o orçamento deveria ser adequado a real necessidade deste órgão, e não termos que executar um orçamento
que não espelhe a nossa realidade.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁUnidade Responsável:
AGEM/VRC
Objetivo Específico:
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Tarefa realizada integralmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

860.482,18

884.055,09

874.962,34

0,00

101,68

98,97

860.482,18

884.055,09

874.962,34

0,00

101,68

98,97

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejado foi executado.

Capacidade de Execução - COFD:
O planejamento orçamentário/financeiro foi executado com êxito.

Alcance do Objetivo Específico:
A meta planejada foi executada.

Outros aspectos relevantes:
Nenhum aspecto relevante foi observado, correndo tudo de acordo com as normas de governo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁUnidade Responsável:
AGEM/VRC
Objetivo Específico:
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

0,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Esta ação não foi executada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.547,92

1.547,92

0,00

1.547,92

0,00

0,00

1.547,92

1.547,92

0,00

1.547,92

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos não foram executados pois foram contingenciados durante o exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos não foram executados pois foram contingenciados durante o exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
As tarefas previstas para está ação não foram realizadas.

Outros aspectos relevantes:
Não houve impacto na referida ação, pois a mesma não foi executada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os nossos computadores são de baixa capacidade, havendo necessidade de que se dote a Agem/VRC de computadores de maior
capacidade.

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04303-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁUnidade Responsável:
AGEM/VRC
Objetivo Específico:
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristene Amaral Matos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

Análise da Meta Física:
Tarefa realizada integralmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

7.750,00

13.250,00

12.256,83

38,07

158,15

92,77

7.750,00

13.250,00

12.256,83

38,07

158,15

92,77

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejado foi executado.

Capacidade de Execução - COFD:
O recurso disponível nessa ação foi devidamente utilizado, tendo atendido de forma satisfatória a execução das atividades previstas.

Alcance do Objetivo Específico:
A meta planejada foi executada.

Outros aspectos relevantes:
Nenhum aspecto relevante foi observado, correndo tudo de acordo com as normas de governo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que a iomat continue prestando bom serviço que sempre prestou.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
Apesar de não ter atingido 100% ,o órgão teve dificuldades orçamentária e financeira no primeiro semestre, tais como: falta orçamento,
teve que solicitar autorização para realizar créditos adicionais para garantir os empenhos dos contratos. outra restrição foi a cota financeira
mensal encaminhada pela SEFAZ que não dava para pagar todas as despesas. no primeiro trimestre teve que devolver um carro para
conseguir adequar a cota financeira e orçamentária e cancelar o contrato lavagem de veículos, prejudicando com isso o alcance da meta .
foi realizado créditos adicionais para suprir as necessidades básicas do órgão para atender as despesas com lavagem de veículos e
locação de veículos e contratar mais um veículos para atender as demandas finalística.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

13.680,00

211.334,05

211.334,05

0,00

1.544,84

100,00

13.680,00

211.334,05

211.334,05

0,00

1.544,84

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira no primeiro semestre, tais como: falta orçamento, teve que solicitar autorização para
realizar créditos adicionais para garantir os empenhos dos contratos. Outras restrições foram as cotas financeiras mensais Encaminhada
pela SEFAZ que não dava para pagar todas as despesas. No primeiro trimestre teve que devolver um carro para conseguir adequar a cota
financeira e orçamentária e cancelar o contrato lavagem de veículos, prejudicando com isso o alcance da meta.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores da execução orçamentária e financeira atendeu o resultado dentro do limite orçamentário repassado ao órgão .

Alcance do Objetivo Específico:
Embora feito credito adicional para o pagamento dos contratos, os valores da execução orçamentária e financeira atendeu o resultado
dentro do limite orçamentário repassado ao órgão .

Outros aspectos relevantes:
A falta de orçamento bem como o financeiro, deixou a desejar no cumprimento das obrigações mensais dos contratos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Que no ano de 2018 em diante, seja priorizado as ações do órgão tanto orçaMentáriamente quanto financeiramente.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
Houve a dificuldade na manutenção e suporte das atividades dos órgãos, o orçamento disponibilizado para o INTERMAT, foi aquém a sua
necessidade, o financeiro disponibilizado também foi inferior, tendo que reduzir a quantidade e qualidade dos serviços. Houve a redução
dos contratos com serviços de limpeza e serviços de vigilância. Cancelamento dos contratos como; viagem aérea, chaveiros, jornais,
serviços de entrega de correspondência, telefonia vivo móvel, e outros, também. Houve suplementação orçamentária para atender as
principais necessidades do órgão. Honrar com os contratos existentes., havendo dificuldades com concessão orçamentária e financeira,
demorando para realizar os pagamentos dos fornecedores dos contratos existentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

57.805,70

1.590.377,54

1.523.529,58

66.449,95

2.635,60

99,97

57.805,70

1.590.377,54

1.523.529,58

66.449,95

2.635,60

99,97

Capacidade de Planejamento - PPD:
O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira no primeiro semestre, tais como: falta orçamento, teve que solicitar autorização para
realizar créditos adicionais para garantir os empenhos dos contratos. Outra restrições foi a cota financeira mensal encaminhada pela sefaz
que não dava para pagar todas as despesas no primeiro trimestre . Houve a criação de créditos adicionais para cumprir com as obrigações
contratuais dessa ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Havendo dificuldades com concessão orçamentária e financeira, os valores da execução atendeu o resultado dentro do limite orçamentário
repassado ao órgão.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora feito credito adicional para o pagamento dos contratos, os valores da execução orçamentária e financeira atendeu o resultado
dentro do limite orçamentário repassado ao órgão.

Outros aspectos relevantes:
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A falta de orçamento bem como o financeiro, deixou a desejar no cumprimento das obrigações mensais dos contratos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
QQue no ano de 2018 em diante, seja priorizado as ações do órgão tanto orçamentário quanto financeiramente.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foram pagas as despesas com pessoal ativo do INTERMAT e os encargos sociais. Apenas houve escalonamento financeiro dos salários,
conforme determinação do gestor do estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

12.944.404,50

9.199.019,16

8.912.544,56

0,00

68,85

96,89

12.944.404,50

9.199.019,16

8.912.544,56

0,00

68,85

96,89

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor orçamentário repassado pela SEPLAN foi super estimado para o ano de 2017

Capacidade de Execução - COFD:
o valor orçamentário e financeiro atingiu as expectativas do exercício

Alcance do Objetivo Específico:
Foram efetivados os pagamentos da folha liquida bem como as consignações apesar do escalonamento financeiro para pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
Em relação a subação :manutenção de sistema corporativos e infraestrutura de t.i não foi emitido fatura para o INTERMAT, referente ao
exercício de 2017, está tarefa foi transferida para SEPLAN/SEFAZ, neste exercício , para a aquisição de equipamentos, o órgão, teve
dificuldades em desenvolver suas atribuição no primeiro semestre, o valor do orçamento foi subestimado, pois a dotação inicial foi inferior a
realidade do órgão não sendo possível honrar com as obrigações contratuais de t.i, solicitadas pelos setores demandantes. Como: locação
de impressoras, contrato com publicações e outras demandas do órgão necessárias para desenvolvimento de suas atividades. Em
18/08/2017 foi feito credito adicional por transposição de recursos da assembleia legislativo conforme processo nº 1721, onde foram
adquiridos computadores, GPS, STORAGE, telefonia, plotters e software e reforçar os saldos dos contratos já existente. Foram
empenhadas e liquidadas devendo ficar em restos a pagar processado em 18/08/2017 foi feito credito adicional por transposição de
recursos da assembleia legislativo conforme processo nº 1721, onde foram adquiridos computadores, GPS, storage, telefonia, plotters e
software e reforçar os saldos dos contratos já existente. Foram empenhadas e liquidadas devendo ficar em restos a pagar processado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.565,00

589.549,06

419.766,42

169.782,64

16.365,16

100,00

208

461.382,72

461.382,72

177.795,84

0,00

38,54

38,54

463.947,72

1.050.931,78

597.562,26

169.782,64

128,80

67,82

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Sendo a dotação inicial no valor de R$ 463.947,72 , foi necessário fazer crédito adicional na fonte 100 para cumprir com manutenção de
contratos , uma vez que o valor de R$ 461.382,72 foi locada na fonte 208 , fonte esta que se refere a investimento. Não podendo pagar
despesas com contratos de manutenção. Tornando a meta irreal

Capacidade de Execução - COFD:
A fonte 208 , por ser uma fonte de receita do órgão, não houve o faturamento previsto , com isto justifica a execução regular conforme a
realização orçamentária e financeira da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora feito credito adicional para o pagamento dos contratos, os valores da execução orçamentária e financeira atendeu os resultados
do órgão
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Outros aspectos relevantes:
Devido ao repasse do crédito adicional ter sido liberado ja quase no final do ano, a ação ficou prejudicada pelo fato de que necessitava de
prazos para a realização de licitações e demais procedimentos conforme a lei.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que as dotações tanto orçamentárias quanto financeiras sejam repassadas dentro do prazo para que possamos cumprir com nossas
metas

Ação:

4491-Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de
previsão em lei.
Ação mantida
Percentual

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

Responsável pela Ação: Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Esta ação não foi priorizada, devido a lei do órgão não ter respaldo para a execução da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação não foi priorizada, devido a lei do órgão não ter respaldo para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Esta ação não foi priorizada, devido a lei do órgão não ter respaldo para a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação não foi priorizada, devido a lei do órgão não ter respaldo para a execução da ação

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
05101-CASA MILITAR
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Renato Mariano Silva Soares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação de Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis da Casa Militar foi cumprida, não havendo dificuldades ou restrições a declarar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105.600,00

76.500,00

76.500,00

0,00

72,44

100,00

105.600,00

76.500,00

76.500,00

0,00

72,44

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A régua demonstra um nível regular da capacidade de planejamento, pois houve uma expectativa de mudança de residência de segurança
(tendo em vista a mudança de residência do Governador do Estado), porém o valor estimado foi majorado em relação ao índice geral de
preços do mercado implementado por ocasião da exercício. Além disso a atividade de manutenção predial e corretiva não foi necessária
tendo em vista as condições do imóvel. Tais ocorrências possibilitaram o remanejamento do recurso restante para outras prioridades da
Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária e financeira ocorreu com êxito, conforme aponta a régua de parâmetros.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico de manter e conservar os bens imóveis (Residências de Segurança - R.S.) foi satisfatoriamente alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
05101-CASA MILITAR
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Benedito Boaventura Ladislau Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi plenamente alcançada, mediante contratação de locação de veículos, fornecimento de combustível, serviços de lavagem
e higienização de veículos, bem como serviços de manutenção e revisão da frota.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.470.840,00

1.359.040,82

1.359.040,82

0,00

92,40

100,00

1.470.840,00

1.359.040,82

1.359.040,82

0,00

92,40

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conforme aponta a régua de parâmetros foram orçados recursos suficientes para todas as atividades realizadas durante o exercício,
possibilitando ótima execução dos serviços de transporte terrestre do Governador e Vice Governador.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma previsto, atingindo desempenho máximo de capacidade de
execução orçamentária e financeira.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado com êxito, conforme demostrado na análise do PPD, COFD e resultado da meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
05101-CASA MILITAR
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Hadassah Suzannah Beserra de Souza
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada plenamente, contribuindo para o alcance dos resultados organizacionais, com a entrega dos seguintes
produtos: despesas com viagens e locomoção assegurando os resultados das áreas finalísticas da Casa Militar, fornecimento de cartão de
vale alimentação para militares no exercício de suas funções, capacitação de agentes de proteção, locação de mão de obra para serviços
de apoio e despesas com materiais e serviços básicos para a manutenção do órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.163.508,48

2.026.606,18

2.015.846,18

0,00

93,17

99,47

2.163.508,48

2.026.606,18

2.015.846,18

0,00

93,17

99,47

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conforme aponta a régua de parâmetros, obtivemos êxito no planejamento da ação, pois os recursos previstos foram suficientes para a
realização das atividades básicas necessárias à manutenção e suporte às unidades administrativas da Casa Militar.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme aponta a régua de parametrização, a meta orçamentária e financeira dessa ação foi alcançada com êxito e dentro do
cronograma de atividades previstas, contribuindo para o alcance de todos os resultados organizacionais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado plenamente, garantindo a manutenção e o suporte à todas as unidades administrativas da Casa Militar.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
05101-CASA MILITAR
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Sandra Fernandes de Almeida Batista

META FÍSICA

1045

Estado de Mato Grosso
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Não há variação de meta física nesta ação uma vez que a meta proposta foi alcançada com 100% de pagamento das despesas com
pessoal ativo e encargos sociais dos servidores da Casa Militar .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.127.883,44

15.302.883,44

15.251.752,36

0,00

187,65

99,67

8.127.883,44

15.302.883,44

15.251.752,36

0,00

187,65

99,67

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado altamente deficiente ocorreu porque o planejamento inicial previsto pela Casa Militar, suficiente para atender as despesas de
pessoal, não foi contemplado pelo teto orçamentário aprovado pelo órgão competente para elaboração do PTA, havendo necessidade de
suplementação no decorrer da execução orçamentaria e financeira.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos inicialmente orçados somados aos valores suplementados ao longo do exercício foram executados com êxito, conforme
demonstrado na régua de parâmetros.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi 100% alcançado dentro do prazo previsto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
05101-CASA MILITAR
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Wilzes Alves de Souza - sd pm

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Devido à necessidade de contenção de gastos da administração pública estadual, as atividades programadas foram parcialmente
cumpridas, mantendo como prioridade da ação a execução dos contratos de locação de impressoras multifuncionais e a prestação de
serviços de manutenção de catracas eletrônicas, com cadastramento de todos os visitantes e mensagens direcionadas às secretarias,
informando os nomes e assuntos a serem tratados pelos mesmos, bem como emissão de relatórios gerenciais mensais de visitantes por
secretaria, mantendo assim o foco na qualidade do atendimento a todos os visitantes que ingressam pela recepção do Palácio Paiaguás.
Mesmo com a restrição do decreto de contenção de gastos quanto aos recursos para investimentos, obtivemos êxito por termos sido
beneficiados pelo Projeto da Rede lógica do Palácio Paiaguás, o qual foi compartilhado pelo Gabinete de Governo a todas as secretarias e
gabinetes que compõem a estrutura da Governadoria, proporcionando melhorias no atendimento aos usuários em geral e ao público
externo, com a participação ativa da Casa Militar no decorrer da execução do projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

175.200,00

88.752,23

88.752,23

0,00

50,66

100,00

175.200,00

88.752,23

88.752,23

0,00

50,66

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento inicial foi parcialmente cumprido, obtendo o índice de 50.66% de execução, sendo que o restante foi remanejado para
cumprimento de outras prioridades da Secretaria.
Tivemos limitações impostas pelo decreto de contenção de gastos, que impossibilitou a aquisição de equipamentos (computadores,
câmeras e baterias do nobreak).
Quanto ao restante do planejado, cumprimos com as prioridades da Ação, através dos contratos de prestação de serviços.

Capacidade de Execução - COFD:
As atividades foram executadas dentro do recurso disponibilizado, atendendo as prioridades do setor.

Alcance do Objetivo Específico:
Sendo o objetivo específico da ação o de prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI, consideramos
que os resultados alcançados foram atendidos parcialmente, dentro do prazo e dos recursos disponibilizados para a Ação. É importante
salientar que o Projeto da Rede Lógica do Palácio Paiaguás, em parceria com o Gabinete de Governo, contribuiu para a melhor prestação
de serviços aos usuários dos serviços de TI da Casa Militar, assim como melhorou a qualidade do atendimento a todos os visitantes que
ingressam pela recepção do Palácio Paiaguás, por meio do controle e gerenciamento do acesso do mesmos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2138-Manutenção de transporte aéreo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
05101-CASA MILITAR
Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.
Ação mantida
Percentual
Benedito Boaventura Ladislau Silva

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Uma vez suplementada a ação, a meta física foi plenamente alcançada, mediante contratação de empresa especializada na locação de
aeronaves, que atendeu as necessidades de voos do Governador e pessoas por ele autorizadas, bem como do Vice-Governador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.000.000,00

6.409.170,00

6.409.170,00

0,00

213,64

100,00

3.000.000,00

6.409.170,00

6.409.170,00

0,00

213,64

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor autorizado pela LOA para a Casa Militar não contemplou, após a distribuição do teto entre todas as ações, o valor suficiente para o
transporte aéreo, havendo a necessidade de suplementação para atender as programações.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve necessidade de suplementação do orçamento inicial, para atendimento da agenda de voos do Governador do Estado, sendo a
execução exitosa, atingindo 100%.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora o indicador de capacidade de planejamento ter apresentado deficiência, bem como ter havido suplementação orçamentária, os
objetivos específicos desta ação foram plenamente alcançados, pois os serviços de locação de transporte aéreo foram realizados,
atendendo as necessidades do Governador e Vice-Governador.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1048

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Eliana Cristina Hartmann Macedo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi realizado 100% da meta física nos primeiros 06 meses do exercício de 2017. O restante dos meses foi necessário a suplementação de
recursos advindo do Grupo 4 - projeto atividade 3208 - Construção da Obra, para fazer frente às despesas de contratos essenciais a
manutenção das atividades no órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

256.116,92

539.653,63

529.763,79

2.850,29

206,84

98,69

240

0,00

60.000,00

46.815,79

736,24

0,00

79,00

256.116,92

599.653,63

576.579,58

3.586,53

225,12

96,73

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçamentários e financeiros da LOA foi insuficiente para cobrir as despesas essenciais de contrato cobrindo somente os
primeiros 06 meses do exercício de 2017. O restante dos meses foi necessário a suplementação de recursos advindo do tipo 181 e
também do Grupo 4 - projeto atividade 3208 - Construção da Obra da CGE, para fazer frente às despesas de contratos essenciais a
manutenção das atividades no órgão.

Capacidade de Execução - COFD:
O planejamento do orçamento e dos recursos financeiros para a cobertura das despesas/contratos essenciais no exercício de 2017 foi
excelente. Não executado 100% por força do contingenciamento do orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi garantido a manutenção do órgão em suas despesas essenciais/contratos e também atendido as despesas que ocorreram na atividade
de ponta da CGE. Satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Distribuição do orçamento de maneira que possa cobrir as despesas essenciais durante todo o exercício.

1050

Estado de Mato Grosso

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Eliana Cristina Hartmann Macedo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi alcançado a meta física em 100% dos pagamentos da folha.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

31.845.139,99

44.546.781,15

44.329.217,55

0,00

139,20

99,51

240

0,00

1.380.000,00

1.380.000,00

0,00

0,00

100,00

31.845.139,99

45.926.781,15

45.709.217,55

0,00

143,54

99,53

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
No planejamento do orçamento para a folha dos servidores em 2017, não foi previsto o aumento do RGA e também a nomeação de 25
auditores em Fevereiro/2017, além da Verba Indenizatória que os auditores novos também passaram a receber. No mês de Dezembro
houve o pagamento de Verba retroativa na fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:
Até o momento foi paga todas as folhas no exercício de 2017, exceto o mês de dezembro que ainda não liquidou a folha.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi atendido em 100% do necessário para o pagamento da folha de pessoal e também dos encargos sociais.

Outros aspectos relevantes:
não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não há.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
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Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Eliana Cristina Hartmann Macedo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi executada em 100% com aporte de recursos orçamentários e financeiros na fonte 240.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

6.655,60

6.655,60

6.554,85

0,00

98,49

98,49

240

0,00

840.000,00

693.700,00

67.000,00

0,00

89,74

6.655,60

846.655,60

700.254,85

67.000,00

10.521,29

89,82

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A CGE recebeu recursos financeiros na fonte 240, referente acordo de Leniência entre o Ministério Público e a CGE e foi empenhado
desse recurso 89,74% para aquisição de material de informática (notebook, desktop e monitores) e Contratação de empresa especializada
no Desenvolvimento de software na área de tecnologia na linguagem JAVA para manutenção e melhorias nos sistema de controle interno
da CGE. E do recursos da fonte 100 foi empenhado 98,49% para aquisição de material de informatica (consumo).

Capacidade de Execução - COFD:
A CGE recebeu recursos financeiros na fonte 240, referente acordo de Leniência entre o Ministério Público e a CGE e foi empenhado
desse recurso 89,74% para aquisição de material de informática (notebook, desktop e monitores) e Contratação de empresa especializada
no Desenvolvimento de software na área de tecnologia na linguagem JAVA para manutenção e melhorias nos sistema de controle interno
da CGE. E do recursos da fonte 100 foi empenhado 98,49% para aquisição de material de informatica (consumo). Os recursos estão
disponíveis em conta especial aberta somente para o fim proposto no Acordo.

Alcance do Objetivo Específico:
Realmente o nível alcançado com o aporte dos recursos na fonte 240 foi excelente, pois, proporcionou aquisição de material essencial
para o desenvolvimento dos trabalhos na CGE, principalmente dos Auditores na aquisição de notebook e desktop com nível de tecnologia
compatível com a necessidade dos servidores. A contratação da empresa para o desenvolvimento de software para o Controle Interno visa
agilizar e melhorar o sistema.

Outros aspectos relevantes:
O desempenho da ação foi 100% alcançado do planejado quando do recebimento e destinação dos recursos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
07101-GABINETE DA VICE GOVERNADORIA
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Leuza Maria Batista Menezes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Devido o cenário econômico do Estado e a fim de contribuir com a redução de gastos, esta U.O não realizou a adequação predial
planejada assim como não houve a execução do projeto proposto pela Casa Civil para o qual solicitamos orçamento para atendimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

327.924,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327.924,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação tinha por objetivo uma pequena adequação predial visando uma melhor funcionalidade para os trabalhos inerentes a este
Gabinete. Ainda, conforme acordo com a Casa Civil, foi levantado um valor o qual seria rateado entre as U.Os deste Complexo do Palácio
Paiaguás e atenderia adequações externas.
Considerando o cenário econômico do Estado e a fim de contribuir com a redução de gastos, esta U.O não realizou a adequação predial
planejada. E quanto ao rateio, também não houve a execução do projeto.
Diante disso e, considerando uma anulação realizada pela Seplan na ação 2008, este recurso foi remanejado para cobrir as despesas
necessárias com pessoal.

Capacidade de Execução - COFD:
No entanto, foi necessário utilizar 95,43% equivalente a R$ 312.924,36 (trezentos e doze mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e
seis centavos) do orçamento desta ação para atender a anulação feita pela Seplan na Ação 2008 (Pagamento de salários e encargos), o
qual comprometeria a execução para os meses de novembro e dezembro e 4,57%, equivalente a R$ 15.000,00, reservado para atender o
processo de substituição dos drenos dos Ar-condicionado deste Gabinete, no entanto, devido alguns impasses na instrumentalização do
referido processo, não foi possível sua finalização, sendo disponibilizado os R$ 15.000,00 para retirada pela Seplan.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação não foi alcançado devido o orçamento planejado não ter sido executado conforme PTA/2017.

Outros aspectos relevantes:
Não houve aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
07101-GABINETE DA VICE GOVERNADORIA
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Elissandra Gomes Tito

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

67,95
Total:

67,95

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

67,95

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

67,95

67,95

Análise da Meta Física:
Esta U.O não executou todos os serviços e aquisições necessárias planejadas no PTA/LOA devido vários fatores no decorrer do exercício.
Ainda, a maioria das despesas foram executadas abaixo do planejado para atender o decreto de medidas de redução de gastos do
Governo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

693.838,84

513.384,52

471.451,16

0,00

67,95

91,83

693.838,84

513.384,52

471.451,16

0,00

67,95

91,83

Capacidade de Planejamento - PPD:
Embora não tenha sido utilizada toda a dotação orçamentária prevista no PTA/2017, nenhum contrato continuado deixou de ser
executado, considerando que houve bom andamento nas atividades inerentes.
Das 22 (vinte e duas) despesas planejadas no grupo três, em 11 (onze) o orçamento planejado foi executado quase que em sua
totalidade, e as demais, executadas abaixo do planejado devido diversos fatores como: medidas da U.O de redução de gastos, escambos
de materiais visando à ajuda mútua para contenção das despesas e ainda devido a alguns impasses na instrumentalização de alguns
processos o que culminou na privação de algumas despesas necessárias para atender este Gabinete.

Capacidade de Execução - COFD:
O orçamento planejado nesta ação não foi todo utilizado, atendeu a execução das atividades previstas, todavia, diante do cenário atual do
Estado, houve a necessidade de contenção de despesas no sentido que pudéssemos executar as atribuições da melhor forma possível e
com o menor dispêndio financeiro.
Do total de R$ 693.838,84 (seiscentos e noventa e três mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para o grupo 3, foi
utilizado 73,23%, do valor total do orçamento, 87,35% foram liquidados e 91,85% das despesas liquidadas foram pagas, restando 8,15%
para inscrição em restos á pagar.
Ainda, 26,75% do orçamento foi anulado pela Seplan, autorizado por esta U.O devido os impasses/contenção de despesas de execução
durante o exercício.
Já no grupo 04, como não foi realizada a adequação predial no Gabinete, não houve aquisição de mobiliários previstos, sendo
disponibilizado o valor total da despesa para retirada da Seplan.
Sendo assim, a execução total da ação foi de 67,95% do orçamento planejado.

Alcance do Objetivo Específico:
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A ação propunha manter e dar suporte as atividades administrativas do órgão.
Apesar das medidas de contenção de gastos e impasses para realizar todas as despesas planejadas, o objetivo específico da Ação foi
atendido, pois, os contratos em andamento foram executados.

Outros aspectos relevantes:
Não houve aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
07101-GABINETE DA VICE GOVERNADORIA
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação: Eliane Novais de Oliveira Coelho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

96,14
Total:

96,14

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

96,14

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

96,14

96,14

Análise da Meta Física:
O valor planejado contemplou todo pagamento de pessoal na ativa. Não foram feitas todas as contratações previstas para essa UO, o que
justifica o não alcance da meta planejada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.508.870,99

2.471.795,35

2.412.042,77

0,00

96,14

97,58

2.508.870,99

2.471.795,35

2.412.042,77

0,00

96,14

97,58

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento atendeu as despesas com pessoal da ativa, no entanto devido a não realização de todas as contratações de pessoal
previstas não houve a execução de todo o orçamento planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
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Do valor total de orçamento planejado para atender as despesas com pessoal desta U.O, 96,14% foram executadas, as despesas foram
100% liquidadas e 90,98% pagas, restando apenas 9,02% para inscrição em restos á pagar.
Através do decreto 219 de 30/07/2017, houve a anulação no valor de R$ 350.00,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) o qual comprometeria
a execução total desta ação.
Sendo assim, foi realizado o remanejamento de R$ 312.924,36 (trezentos e doze mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis
centavos) da Ação 2005 através do Crédito adicional 518 de 24/11/2017 para que fosse cumprida a execução total do exercício, restando
o saldo de 2,38% do total, equivalente a R$ 59.752,58 (cinqüenta e nove mil setecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e oito
centavos) sendo disponibilizado para retirada da Seplan.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado, pois, garantiu o pagamento dos servidores e encargos previstos.

Outros aspectos relevantes:
Não houve aspectos relevantes

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
07101-GABINETE DA VICE GOVERNADORIA
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Kembolle Amilkar de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

14,15
Total:

14,15

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

14,15

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

14,15

14,15

Análise da Meta Física:
Diante do cenário econômico do Estado optamos por não adquirir todos os itens planejados para a área de informática que foram inseridos
no PSTI - Plano Setorial de Tecnologia da Informação desta U.O, a fim de contribuir com as medidas de contenção de gastos proposta
pelo governo.
No grupo 03 foi adquirida apenas uma fonte de carregador para um notebook e alguns acessórios para atender a aquisição de
computadores e no grupo 04 aquisição de 05 estações de trabalho (computadores) e 08 Hds, sendo 04 unidades: Hd Sas 300gb 15k 6gbs
3.5 e 04 unidades: Hd sata iii 2tb 7200rpm 64.
Ainda, não foi executado o orçamento inserido para atender o contrato de gestão dos serviços corporativos da MTI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.957,24

38.189,99

21.366,85

4.770,71

14,15

63,94

150.957,24

38.189,99

21.366,85

4.770,71

14,15

63,94

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Apesar da necessidade de 10 (dez) computadores para atendimento deste Gabinete, foram adquiridos apenas 05 (cinco), com o intuito de
sanar as urgências requeridas.
Conforme necessidade de atender os trabalhos da T.I deste Gabinete foram adquiridos Hds visando à realização de armazenamento de
dados de produção e expansão dos armazenamentos dos arquivos.
Apesar do valor informado no orçamento desta ação para atendimento da execução do Contrato de Gestão da Cepromat não
corresponder ao valor publicado no Contrato 001/2016 de 29/02/2016, não houve sua execução devido o próprio órgão não ter
encaminhado formalização referente a procedência do valor da cobrança tendo em vista que o valor informado é correspondente ao valor
de 03 das 04 ações desta U.O. Conseqüentemente, não houve encaminhamento de fatura para pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Através do decreto orçamentário 310 de 14/08/2017, foi anulado pela Seplan o valor de R$ 106.748,04 (cento e seis mil setecentos e
quarenta e oito reais e quatro centavos) (3.3.91.00) porém devolvido através do decreto 379 de 14/09/2017.
Ainda, foi disponibilizado a Seplan, o remanejamento dos recursos desta ação para reforço nas demais U.Os do Estado, no entanto, foram
retirados apenas R$112.767,25 (cento e doze reais mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) correspondente a
74,70% do orçamento total e 11,14% consta no QDD ¿ Quadro de detalhamento da despesa.
Do valor total para execução de Material de consumo do Grupo 03, apenas 3,8% foi utilizado e no grupo 04,foi executado 55,73% do
valor.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação não foi alcançado devido a U.O não executar todo o orçamento planejado com o intuito de contribuir com o cenário
econômico do Estado e ainda devido não haver regularização na cobrança do contrato de gestão do Cepromat.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando tratar-se de uma ação padronizada para fins de suporte as unidades do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, é que
avaliamos como satisfatória a meta nesta ação.
- Foi executado todo orçamento necessário ao pagamento de despesas com aluguéis de imóveis onde estão sediadas as Promotorias de
Justiça do interior do Estado, sendo 18 (dezoito) sedes alugadas atualmente;
- Foram contratados todos os postos de serviços terceirizados necessários para o atendimento da demanda de cada unidade do Ministério
Público, considerando postos de limpeza, conservação e asseio e postos de vigilância e guarda patrimonial, tudo em consonância com o
Decreto n° 2.271, de 199 7, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência
legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos;
- Todas as solicitações de materiais de consumo foram atendidas e encaminhadas para as unidades requisitantes;
- Foram executados os valores previstos para despesas de energia, água e manutenção predial;
- Foram adquiridos materiais permanentes (mobiliário) para atender as novas sedes, ampliações e reformas dos prédios das unidades
institucionais.
No que se refere as manutenções prediais, este percentual resulta de uma execução de forma individualizada, que ocorreu nos exercícios
anteriores. Contudo, visando a melhoria na prestação de serviços e padronização de procedimentos, está sendo desenvolvido um projeto
de iniciativa do Departamento de Engenharia, em parceria com o departamento de apoio administrativo, que atenderá a as necessidades
da Instituição
Desta forma, a execução das ações denota a boa capacidade de planejamento do Órgão e o esforço no sentido de implementar as ações
propostas nesta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

23.145.000,00

23.645.000,00

17.510.119,94

0,00

75,65

74,05

23.145.000,00

23.645.000,00

17.510.119,94

0,00

75,65

74,05

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nessa ação foram orçados recursos suficientes para arcar com todas as despesas realizadas durante o exercício, e apesar da régua de
parâmetros classificar como regular a capacidade de planejar e executar, as ações foram desenvolvidas muito satisfatoriamente
considerando que foi possível realizar a estruturação e manutenção adequadas ao bom funcionamento das unidades do MPE/MT. Desta
forma, embora não tenha sido utilizada toda a dotação orçamentária prevista no PTA/2015, nenhuma atividade ou investimento deixou de
ser realizado, considerando que os
projetos foram executados e as metas alcançadas.

Capacidade de Execução - COFD:
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O recurso disponível nesta ação foi devidamente utilizado, tendo atendido de forma satisfatória a execução das atividades previstas,
todavia, diante do cenário de crise atual no Estado de Mato Grosso, houve a necessidade de contenção de despesas no sentido que
pudéssemos executar as atribuições da melhor forma possível e com o menor dispêndio financeiro.
Por derradeiro, esta economia levou a ação a ocupar a faixa "regular" na avaliação da Capacidade Operacional e Financeira da Despesa,
o que não significa o não atendimento e cumprimento de metas preestabelecidas.

Alcance do Objetivo Específico:
Todas as medidas executadas em 2016 visando o atendimento objetivo da ação contribuíram para a melhoria física das unidades, que
apresentaram resultados positivos na qualidade dos serviços prestados pelas unidades do MPE/MT. Neste sentido, o orçamento disponível
foi utilizado de forma satisfatória. Quanto a manutenção predial, por se tratar de uma ação continuada e para garantir a eficiência da
prestação de serviços do Ministério Público, consideramos o alcance da meta como satisfatório. Ressaltamos ainda que foi implantada
uma gerência de manutenção de bens imóveis no Departamento de Engenharia , que irá trabalhar em conjunto com o Departamento de
Apoio Administrativo, no desenvolvimento de um projeto, cuja entrega será MANUAL DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E
CORRETIVA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas as manutenções de veículos previstas para este exercício foram executadas conforme planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.465.000,00

1.465.000,00

973.014,83

0,00

66,42

66,42

240

0,00

3.000.000,00

1.930.640,00

0,00

0,00

64,35

1.465.000,00

4.465.000,00

2.903.654,83

0,00

198,20

65,03

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

1061

Estado de Mato Grosso
O desempenho apurado se deve ao fato de ter sido realizado crédito adicional para atender despesa nesta ação, em face de realização de
receita própria. E ainda, diante da necessidade de aquisição de veículos novos para atender a reestruturação de alguns órgãos auxiliares
e unidades/setores do Ministério Público Estadual no exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho se justifica em razão de uma ação realizada no Departamento de Apoio Administrativo que resultou, após estudo e análise
da viabilidade técnica e econômica, na doação de veículos da frota institucional que não atendiam de forma satisfatória às necessidades
da administração, tendo sido consideradas as manutenções inviáveis economicamente.

Alcance do Objetivo Específico:
o objetivo específico foi alcançado na medida em que foi possível realizar uma renovação da frota institucional, o que trouxe economia
para a Administração quanto ao consumo de materiais necessários para manutenção dos veículos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Esta ação constitui uma das mais importantes das funções administrativas, pois é através dela que se atende as necessidades de
manutenção do órgão, de modo a lhe permitir o pleno funcionamento. A meta física prevista foi obtida, pois na fase de execução das ações
foi atendida todas as demandas identificadas e priorizadas para o exercício na fase de elaboração do planejamento, que é de atender e
dar suporte a manutenção de serviços gerais das unidades administrativas para que possam prestar sua função essencial a Justiça e a
sociedade mato-grossense.
A execução das ações denota a boa capacidade de planejamento do órgão e o esforço no sentido de implementar as ações propostas
nesta ação, consequentemente a obtenção do índice da meta física estabelecida. Destaca-se as principais despesas: telefonia fixa e
móvel, manutenção de serviços de telecomunicações, água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção
de incêndio, elevadores e outros afins.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

66.647.501,19

70.343.462,43

55.440.103,12

0,00

83,18

78,81

240

11.505.109,15

6.905.109,15

3.220.418,34

0,00

27,99

46,64

300

0,00

4.500.000,00

4.107.781,97

0,00

0,00

91,28

640

0,00

665.400,00

665.400,00

0,00

0,00

100,00
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Total

78.152.610,34

82.413.971,58

63.433.703,43

0,00

81,17

76,97

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos da Procuradoria Geral de Justiça. Nessa ação foram orçados
recursos suficientes para arcar com todas as despesas realizadas durante o exercício, e, apesar da régua de parâmetros classificar como
¿Boa¿ a capacidade de planejar e executar, as ações foram desenvolvidas muito satisfatoriamente, embora não fora utilizado todo o
orçamento da dotação orçamentária prevista (PTA/2017), uma vez que ainda sobraram recursos que foram remanejados para atender a
outras demandas da Instituição. No ano passado tivemos problemas gerados pelos atrasos no repasse dos duodécimos pelo Executivo,
comprometendo dessa maneira o pagamento de despesas de manutenção do órgão, dessa forma, foram necessários recursos
suplementares para o cumprimento das metas estabelecidas e houve a necessidades de interferências para obtenção dos resultados
esperado.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado aponta para 76,97% na régua de parametrização, um desempenho regular, isso devido a dotação final não estar condizente
com a dotação inicial e o orçamento não ser executado em sua totalidade. Por esta ação percebe-se que a realização do orçamento não
foi muito eficiente, pois os recursos existentes não foram executados em sua totalidade, não cumprindo, dessa maneira, com as finalidades
estabelecidas. Esse resultado evidencia as grandes dificuldades que se apresentaram no processo de gestão, decorrentes das limitações
estruturais encontradas no inicio da atual gestão e não superadas, essas limitações impactaram com muita força o alcance dos resultados
programados e os aspectos que mais restringiram o alcance das metas foram aqueles relacionados a insuficiência de recursos financeiros,
pois, tinha-se o orçamentário mas não o financeiro, e tivemos que remanejar recursos do custeio para o pessoal diversas vezes, em
função dos atrasos nos repasses dos duodécimos. Dada a escassez de recursos no momento da execução estes são direcionados para
cobertura das ações de maior importância para a unidade(pagamento de despesa de pessoal e encargos sociais e contratos) . No
entanto, pode-se constatar que apesar das limitações do contexto, as despesas previstas nesta ação foram efetivadas, cujo gastos
devidamente autorizados na LOA, tramitaram obedecendo os estágios de execução das despesas previstas na Lei 4.320/64 e 8.666/93.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado porque obteve os resultados desejados, apesar de não ter executado todos os recursos disponíveis e
das circunstâncias desfavoráveis, a ação obteve um desempenho bom, garantindo assim, a manutenção e o suporte das atividades
administrativas da Procuradoria Geral de Justiça, na medida do que foi proposto originalmente.

Outros aspectos relevantes:
Não há registro de outros aspectos relevantes, as ações foram realizadas dentro do previsto, atendendo todas as necessidades de ordem
de manutenção e de funcionamento das unidades em todo o Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
A meta estabelecida para essa ação foi de atender 100% das despesas com pessoal ativo e encargos sociais dos servidores do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso. Resultado obtido em relação a meta que teve pautada a execução orçamentária sempre em
observância a LRF, cumprindo assim o programa estabelecido. Não há variação de meta física nessa ação, uma vez que a meta proposta
foi alcançada, fato que denota a boa capacidade de planejamento.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

239.695.182,35

251.695.182,35

240.577.699,29

0,00

100,37

95,58

131

17.440.483,38

17.440.483,38

13.578.565,17

0,00

77,86

77,86

300

0,00

13.732.586,13

13.464.474,08

0,00

0,00

98,05

640

0,00

4.277.484,14

4.133.780,48

0,00

0,00

96,64

257.135.665,73

287.145.736,00

271.754.519,02

0,00

105,69

94,64

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento inicial previsto atendeu as expectativas apresentando suficiente para atender todas as demandas programadas

Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade de execução financeira classificada como ótimo, se deve ao fato de ter sido realizada as ações de acordo com o
cronograma de planejamento

Alcance do Objetivo Específico:
A ação se propunha ao pagamento de pessoal ativo e encargos, portanto atingiu seus objetivos. Não houve descompasso entre o
planejado e o executado sendo que o programa atendeu ao fim proposto na LOA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

Análise da Meta Física:
A manutenção das ações de informática é uma atividade contínua e seus resultados foram alcançados conforme o planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

9.885.000,00

10.885.000,00

8.917.768,09

0,00

90,22

81,93

9.885.000,00

10.885.000,00

8.917.768,09

0,00

90,22

81,93

Capacidade de Planejamento - PPD:
Aplicação dos recursos em pontos estratégicos da TI. Aderência da Administração Superior em relação à necessidade de melhoria em
relação a evolução tecnológica.

Capacidade de Execução - COFD:
Quase todos os investimentos previstos para este exercício foram alcançados.
Durante a analise da viabilidade de contratação foram encontradas necessidades de melhoria no processo de planejamento em questão.

Alcance do Objetivo Específico:
Dentro deste exercício o alcance da Meta física foi satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
08601-FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista não foi atingida em sua totalidade, devido ao fato de ter-se priorizado a execução das ações de outra unidade
administrativa e por ter sido lenta a realização das receitas inicialmente programadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

215

0,00

10.319,04

0,00

0,00

0,00

0,00

240

315.000,00

315.000,00

9.335,70

0,00

2,96

2,96

615

0,00

178.857,06

0,00

0,00

0,00

0,00

640

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.000,00

2.004.176,10

9.335,70

0,00

2,96

0,47

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Pelo critério avaliativo de desempenho (PPD) das ações nas unidades setoriais, a capacidade de planejamento foi considerada altamente
deficiente, indicando que o valor empenhado ficou muito abaixo da dotação inicial. uma hipótese levantada para explicar esse fato é que,
em geral essa unidade administrativa não prioriza os recursos, por isso ocorre distorções entre a fase de execução e a de planejamento, e
as ações planejadas para a execução dependem da realização das receitas próprias do FUNAMP, durante o exercício. Ocorre que as
receitas não se efetivam de acordo com a programação financeira, fato que impede a execução plena das ações planejadas.

Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade operacional financeira inferior ao índice desejado, deu-se em razão dos recursos de crédito adicional por superavit
financeiro terem sido deferidos tardiamente, resultando na baixa capacidade de execução financeira da unidade.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram alcançados parcialmente os objetivos específicos de atender a manutenção e suporte das unidades.

Outros aspectos relevantes:
Não há registro de outros aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
1067

Estado de Mato Grosso
Não há nenhuma recomendação relevante que faz necessário registrar.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Thaís Saes Prado de Mello

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física deste programa foi atingida visto que foram atendidas todas as necessidades de manutenção e conservação de bens
imóveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

290.500,00

290.500,00

230.828,50

4.213,46

79,46

80,63

290.500,00

290.500,00

230.828,50

4.213,46

79,46

80,63

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nessa ação foram orçados recursos suficientes para suprir todas as despesas realizadas durante o exercício, e apesar da capacidade de
planejamento do órgão ser classificada como Regular, as ações foram desenvolvidas satisfatoriamente.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram desenvolvidas tarefas especificas que proporcionaram o alcance da meta prevista.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi atendido em sua integralidade, pois foi possível atender as despesas com os contratos do órgão. Assim,
foram efetuados todos os serviços de manutenção e conservação dos imóveis do Órgão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
1070

Estado de Mato Grosso
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Thaís Saes Prado de Mello

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação é 100% das ações de manutenção dos serviços de transporte mantidas. Para atingir esse percentual, a ação
estabeleceu como objetivo: manter a frota de veículos utilizada pelo órgão. Este objetivo envolvia a aquisição de peças, acessórios e
combustíveis; a contratação de serviços de manutenção, conservação de veículos, e de lava jato; além do pagamento de seguros. A meta
física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

386.740,00

386.740,00

209.687,89

151.757,28

54,22

89,24

386.740,00

386.740,00

209.687,89

151.757,28

54,22

89,24

Capacidade de Planejamento - PPD:
Essa ação teve aproximadamente 40% de seus recursos bloqueados pela SEFAZ. Alguns outros fatores como: mudança no contrato de
fornecimento de combustível, racionalização do consumo, baixa manutenção de veículos e, união da PGE em uma única sede fez com
que o restante dos recursos fossem suficientes para atender a demanda do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram desenvolvidas ações especificas no que tange ao planejamento da contratação do serviço de fornecimento de combustível,
fornecimento de peças e ao uso racional do combustível, tornando o índice plenamente satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação se propunha manter a frota de veículos utilizada pela PGE. O objetivo da ação foi atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
1071
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Responsável pela Ação: Marcio Miranda Vilela

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Resultado do cumprimento das ações estabelecidas no PTA 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

9.852.769,48

9.283.605,95

8.678.699,87

55.108,52

88,08

94,04

206

526.800,00

526.800,00

251.541,95

13.762,90

47,75

49,03

606

0,00

769.989,03

700.453,38

0,00

0,00

90,97

10.379.569,48

10.580.394,98

9.630.695,20

68.871,42

92,79

91,62

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Podemos observar o atendimento da dotação inicial junto as despesas realizadas, dos quais atingiu indice de 92,82% de PPD resultado do
cumprimento junto ao Plano de Trabalho Anual no exercicio financeiro de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Verifica-se que a relação das despesas realizadas, ou seja, empenhadas no ano 2017 resultou positivamente diante da Dotação Final
disponibilizado no LOA, refletindo o cumprimento fiel ao planejamento e principalmente nas restrições de gastos no decorrer do ano.

Alcance do Objetivo Específico:
Conforme análise conclui-se que as metas estabelecidas foram cumpridas quase pela totalidade, assim atendendo a demanda interna da
Unidade referente a Manutenção dos Serviços Administrativos.

Outros aspectos relevantes:
As metas foram atendidas, contudo houve necessidade básica de remanejamento orçamentário para atender outros objetivos dentro do
próprio PAOE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Cumprimento fiel do PTA estabelece de forma planejada o cumprimento das ações junto a Unidade.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Hellen Cristina de Siqueira Campos
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atingida

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

55.714.481,91

48.314.481,91

48.127.057,66

0,00

86,38

99,61

206

0,00

304.710,99

304.710,99

0,00

0,00

100,00

55.714.481,91

48.619.192,90

48.431.768,65

0,00

86,93

99,61

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação objetiva atender ao pagamento do pessoal ativo da PGE. Os recursos orçados foram suficientes para as despesas da Ação,
ficando o valor executado próximo da previsão original. Durante o ano houve remanejamento de recursos entre ações, motivado pela
nomeação tardia de procuradores e servidores fato este que fez com que o percentual de capacidade de planejamento ficasse em um
patamar considerado bom.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação sofreu anulação de recursos (já considerada a suplementação) de pouco mais de 13% O orçamento foi executado com os ajustes
necessários através do remanejamento de recursos, dessa forma a ação apresentou um patamar considerado bom.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação se propunha ao pagamento de pessoal ativo e encargos. A ação atingiu seu objetivo

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Marcelo Henrique de Melo Ferraz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A mudança para nova sede da PGE fez com que fosse realizado despesas na área de infraestrutura de informática como o lançamento de
fibra ótica, aquisição de ativos de rede, retirada e instalação de switch e aquisição de nobreaks. Dessa forma a meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.415.574,99

131.986,60

131.986,60

0,00

9,32

100,00

206

0,00

129.734,00

129.734,00

0,00

0,00

100,00

606

0,00

600.530,63

386.082,89

0,00

0,00

64,29

1.415.574,99

862.251,23

647.803,49

0,00

45,76

75,13

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçados na fonte do Tesouro foram insuficientes para realizar as despesas do órgão uma vez que foram remanejados.A fonte
do FUNJUS, até então sem previsão para despesas, recebeu créditos adicionais para suprir a demanda do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:
Depois de ajustes realizados, o orçamento para a ação durante o exercício de 2017 foi executado satisfatoriamente.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado porque obteve os resultados desejados, mesmo executando as ações com recursos não planejados. A
PGE foi instalada na nova sede com a estrutura de informática suficiente para atender a demanda existente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4491-Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de
Objetivo Específico:
previsão em lei.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1074

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Desempenho apurado foi ótimo uma vez que atendeu todas as demandas de pagamentos da Verba Indenizatória aos Procuradores

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

206

7.588.754,64

6.789.309,65

2.355.416,02

270.872,85

31,04

36,13

606

0,00

6.400.641,82

6.391.617,94

0,00

0,00

99,86

7.588.754,64

13.189.951,47

8.747.033,96

270.872,85

115,26

67,71

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado alcançado se justifica pelo aumento no quadro de procuradores contratados pelo concurso público finalizado em 03/2017. Foi
necessário a suplementação do orçamento com recursos proveniente de superávit da fonte FUNJUS do exercício anterior.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado foi considerado regular considerando que os valores da suplementação, referente a superávit do exercício anterior, foram
liberados em tempo para realização dos pagamentos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado considerando que os valores devidos aos Procuradores a titulo de verba Indenizatória foram
devidamente pagos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Silvio Jeferson de Santana

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

7.285.190,77

7.228.772,38

7.209.660,22

0,00

98,96

99,74

7.285.190,77

7.228.772,38

7.209.660,22

0,00

98,96

99,74

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Planejamento e Programação da Despesa obteve êxito em sua execução orçamentária, enquanto houve deficiencia na capacidade
Operacional Financeira da Despesa, o que causou grande transtornos a Defensoria Pública. Ressaltamos que a maioria dos Núcleo da
Defensoria no Interior do Estado, são locados, sendo também mantidos com os recursos oriundos dos repasses do Executivo. Com a falta
de repasse financeiro ao órgão, todas as despesas desta ação ficou comprometida.

Capacidade de Execução - COFD:
A Defensoria Pública conseguiu o desempenho da ação em sua totalidade, os valores orçamentários planejados inicialmente, foram
suficientes para atender as despesas alocadas na referida ação. Quanto a execução financeira, com a falta de repasse dos recursos após
o segundo semestre do exercicio 2017, as despesas alocadas nesta ação ficou inviabilizada.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado em partes, bom, pois com a falta de repasses dos recursos financeiros a Defensoria Pública, os
compromissos assumidos não foram cumpridos.

Outros aspectos relevantes:
Houve dificuldades que causaram impacto na execução da ação, a falta de recursos financeiros para cumprimento dos compromissos
assumidos pela Defensoria Pública. A atuação da Defensoria Pública para sanar os impactos, foram as negociações com o Poder
Executivo, considerando a falta de repasses financeiros a Defensoria Pública, não sendo sanados até o encerramento do exercicio. Não
houve aplicação de recursos de outras fontes.
como.
2. Fo

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que a programação financeira seja cumprida conforme aprovada, dentro dos prazos previsto, para os órgãos não sejam penalizados.
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Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Djalma Sabo Mendes Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada em partes. Nesta ação a Defensoria Pública suprimiu alguns contratos, o que ao final, não logrou êxito na
entrega dos produtos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

732.000,00

682.000,00

671.740,36

0,00

91,77

98,50

732.000,00

682.000,00

671.740,36

0,00

91,77

98,50

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho acima apurado, embora demonstrado como ótimo, esta ação sofreu uma diminuição nos produtos a serem entregues no
exercicio 2017. Houve supressão em contratos em vigor, por falta de orçamento, bem como, por falta de repasses financeiros, o que
prejudicou o órgão.

Capacidade de Execução - COFD:
O percentual empenhado em relação a dotação inicial, após a supressão de contratos, foi logrado com êxito. Na parte financeira, a ação
foi prejudicada por falta de repasse financeiro.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado em parte, com a supressão e a falta de repasse financeiro, os produtos foram entregues, dentro da
capacidade orçamentária.

Outros aspectos relevantes:
Com base no alcance da meta fisica e no desempenho do indice PPD, podemos dizer que o objetivo de garantir a manutenção dos
transportes da Defensoria Pública do Estado, foram mantidas 60% (sessenta) por cento, uma vez que houve supressão no contrato de
motorista, reduzindo mais de 50% (cinquenta) por cento do efetivo, por falta de orçamento e repasse financeiro, o que prejudicou o órgão.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Silvio Jeferson de Santana

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Esta atividade contempla diversas despesas essenciais para a mantença do órgão. A meta física foi alcançada na totalidade em relação
aos valores empenhados, em relação ao quantitativo de produtos a serem entregues.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.747.000,00

3.985.909,70

3.937.421,59

0,00

143,34

98,78

2.747.000,00

3.985.909,70

3.937.421,59

0,00

143,34

98,78

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação prevista na LOA foi insuficiente para atender as demandas da Defensoria Pública, nesta ação é contempladas todas todas as
despesas da área meio. No exercicio 2017, mesmo após suplementação de valores, não foi suficiente para atender as despesas. Durante
o exercicio houve supressões de vários contratos, mesmo assim não foi possivel realizar a contento toda demanda do órgão. As despesas
de energia, telefonia, aquisição de materiais de consumo, serviços de correspondencias, contratos de reprografias, serviços de condução
de veículo e demais correlatos a área administrativa, ficaram comprometidos em razão da falta de orçamento e financeiro.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho desta ação ficou prejudicado em relação aos valores empenhados e a dotação final, pois mesmo com a suplementação
orçamentária por meio de créditos adicionais, não foram suficientes para atender a demanda da Defensoria Pública. Com a nomeação de
20 Defensores que entraram no final de 2016, as despesas do exercicio de 2017 se ampliaram, e os valores disponibilizados pelo Poder
Executivo ao órgão, foram insuficientes para mante-las. Com relação a execução financeira, o órgão a partir do último quadrimestre não
recebeu os repasses, o que inviabilizou o pagamento das despesas.

Alcance do Objetivo Específico:
Com relação ao alcance dos objetivos, podemos dizer que o orgão não garantiu a manutenção e suporte das atividades, uma vez que as
medidas programadas deixaram de ser executadas por falta de orçamento, bem como por falta de repasses financeiros.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Djalma Sabo Mendes Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta fisica foi alcançada, não houve suplementação orçamentária, os valores iniciais previstos foram suficientes para manter a ação.
Todos as despesas de pessoal e encargos da Defensoria do Estado, foram efetivados no exercicio 2017, em tempo hábil e de acordo com
a legislação em vigor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

92.000.000,00

91.041.224,50

89.867.685,10

0,00

97,68

98,71

92.000.000,00

91.041.224,50

89.867.685,10

0,00

97,68

98,71

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos autorizados na LOA foram suficientes para atender as despesas de pessoal em andamento. Durante o exercicio 2017, não foi
realizado nenhum credito adicional de suplementação para esta ação. Assim sendo, o desempenho da capacidade de planejamento de
100% foi em relação ao quantitativo de defensores e servidores atuantes no órgão. Registramos que há defensores públicos e servidores
aprovados em concurso, aguardando a nomeação, o que não suportaria com o orçamento em vigor.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado no desempenho apurado na ação, foram excelentes. A dotação inicial e os creditos adicionais deram suporte as despesas
já em andamento, não havendo fatos novos. Resslato que houve crédito adicional reduzindo os valores de custeio que foram alocados
recursos para atender despesas de pagamento de verbas indenizatórias. Mesmo com a redução, não houve comprometimento das
despesas já em andamento. Os valores disponibilizados, foram os mesmo do exercico 2016, o que inviabilizou a nomeação dos
defensores e servidores que foram aprovados no concurso.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico com relação as despesas em andamento foram excelentes, sendo alcançado com exito, não deixando de registrar
que embora o objetivo especifico da ação foram alcançados, faltou recursos para a nomeação dos defensores públicos e servidores
aprovados em concursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que sejam disponibilizados recursos para a nomeação dos defensores públicos e servidores aprovados no concurso
público.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Silvio Jeferson de Santana

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta fisica da ação em alcançada na totalidade. Os recursos disponibilizados no orçamento somados ao credito adicional, foram
suficientes para atender as despesas desta ação. A valores disponibilizados atenderam as despesas de internet da toda a Defensoria do
Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

218.327,88

252.992,88

239.719,20

0,00

109,80

94,75

218.327,88

252.992,88

239.719,20

0,00

109,80

94,75

Capacidade de Planejamento - PPD:
os valores disponibilizados no orçamento foram inferior ao necessário para execução da ação. após crédito adicional, foram
suplementados os necessários para a execução da despesa desta ação. O resultado apurado logrou êxito, sendo entregue os produtos da
ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores iniciais previstos, foram insuficientes para atender as despesas previstas para o excericio 2017, que após suplementação
orçamentária, foram executados executadas com êxito.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado em parte, somente no que tange ao orçamento, pois a falta de repasse financeiro prejudicou a
execução financeira do órgão, a partir do segundo semestre.

Outros aspectos relevantes:
Aspectos relevantes: A Defensoria Pública do Estado no exercicio 2017, não realizou nenhum investimento na parte tecnológico, o que
prejudicou sensivelmente os trabalhos, há um déficit de computadores em toda a Defensoria do Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
1081

Estado de Mato Grosso
Responsável pela Ação: Silvio Jeferson de Santana

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

0,00

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve alocação de recursos na ação: 2014. Desta forma não resultaram desempenho na mesma.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve alocação de recursos na ação: 2014.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve alocação de recursos na ação: 2014.

Outros aspectos relevantes:
Não houve alocação de recursos na ação: 2014.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4491-Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de
Objetivo Específico:
previsão em lei.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Djalma Sabo Mendes Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

1082

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

Estado de Mato Grosso
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada. O desempenho da ação foi excelente. Todas as despesas de pagamento de verbas indenizatórias que já
estavam em andamento, foram cumpridas, no que tange ao orçamento. Ressaltamos que há defensores públicos aprovados no concurso,
aguardando a nomeação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

14.400.000,00

14.125.317,19

13.991.817,19

0,00

97,17

99,05

14.400.000,00

14.125.317,19

13.991.817,19

0,00

97,17

99,05

Capacidade de Planejamento - PPD:
O objetivo da ação foi alcançado na íntegra. Os recursos orçamentários inicialmente alocados foram suficientes. Houve a necessidade de
suplementados por meio de crédito adicional, em razão da alocação dos recursos terem sidas na ação 2008 - vencimento e vantagens fixa,
desta forma, foram realizados somente a correção, sendo alocados na ação correspondente a despesa de pagamento de verbas
indenizatórias de moradia e transportes. Houve anulação de valores, após a execução mensal, haja visto que as despesas de
pagamentos de verbas indenizatórias de transportes, são condicionadas aos dias trabalhados, variando desta forma os valores mensais.

Capacidade de Execução - COFD:
Nesta ação a capacidade orçamentária foi excelente, os valores alocados para atender as despesas de pagamento de verbas
indenizatórias, foram suficientes para emissão de nota de empenho, suprindo a necessidade do órgão. Quanto a capacidade financeira,
foi prejudicada, haja visto a falta de repasse de recursos financeira para quitação das verbas indenizatórias.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foram alcançados em parte, no que tange a execução da despesa, fase empenho, esta foi alcançada com êxito.
Quanto a fase de pagamento, não logrou êxito, haja visto a falta de repasse de recursos a esta Defensoria Pública. Embora os valores
não foram pagos na sua integralidade durante o exercicio de 2017, os serviços oferecidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso, cresceu em números em relação a 2016, sendo apurado o quantitativo de 436.442 (quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos
e quarenta e dois) atendimentos em todo o Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1084
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

43,74
Total:

43,74

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

43,74

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

43,74

43,74

Análise da Meta Física:
Sendo o orçamento inicial de R$370.000,00, no entanto houve anulações para atender despesas com folha de pessoal do estado, o órgão
não obteve êxito na ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

370.000,00

331.302,38

161.856,23

0,00

43,74

48,85

370.000,00

331.302,38

161.856,23

0,00

43,74

48,85

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade atendeu pouco do que foi planejado para essa ação em razão de haver demandas mais urgentes em outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
A Unidade não conseguiu atingir os resultados desta ação, pois houve anulações para atender despesas com folha de pessoal do estado.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da meta física, do PPD e do COFD a Unidade não conseguiu atingir o objetivo desta ação, pois houve anulações
para atender despesas com folha de pessoal do estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O orçamento inicial programado foi insuficiente tendo em vista que houve necessidade de suplementação da ação. Após as
suplementações foi possível atender as demandas da unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

500.000,00

644.466,56

524.705,67

0,00

104,94

81,42

500.000,00

644.466,56

524.705,67

0,00

104,94

81,42

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade ultrapassou o planejado tendo em vista que o valor empenhado foi superior a dotação inicial R$500.000,00 mostrando que não
representou a real necessidade para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O crédito adicional solicitado foi liberado em tempo hábil para a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados o objetivo foi alcançado apesar do orçamento inicial programado ter sido insuficiente tendo em vista que houve a
necessidade de suplementação da ação. Após a suplementação foi possível atender as demandas da unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

1086
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O orçamento inicial programado foi insuficiente tendo em vista que houve necessidade de suplementação da ação. Após a suplementação
foi possível atender as demandas da unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.440.000,00

2.840.296,95

2.489.634,07

0,00

172,89

87,65

1.440.000,00

2.840.296,95

2.489.634,07

0,00

172,89

87,65

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento inicial planejado foi insuficiente tendo em vista que houve a necessidade de suplementação da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os créditos adicionais foram liberados em tempo hábil para a execução da ação, e após a suplementação foi possível atender as
demandas da Unidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O orçamento inicial planejado foi insuficiente, porém o objetivo da ação foi alcançado devido a suplementação da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

1087
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O órgão teve êxito no seu planejamento tendo em vista que o valor inicial planejado na LOA foi muito próximo do valor pago.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

59.260.889,55

55.519.460,72

55.511.350,58

0,00

93,67

99,99

59.260.889,55

55.519.460,72

55.511.350,58

0,00

93,67

99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Unidade conseguiu desempenho muito próximo ao planejado inicialmente, e os créditos adicionais foram efetivados em tempo hábil para
a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A Unidade executou 100% da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O órgão teve êxito no seu planejamento tendo em vista que o valor inicial planejado na LOA foi muito próximo do valor pago.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

24,85
Total:

24,85

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

24,85

1088

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
24,85

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
24,85

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
Com base no valor empenhado a unidade executou quase 100% da ação, diante da necessidade de reduzir custos houve a anulação de
créditos para outras demandas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.600.000,00

430.554,56

397.577,34

0,00

24,85

92,34

1.600.000,00

430.554,56

397.577,34

0,00

24,85

92,34

Capacidade de Planejamento - PPD:
Sendo o orçamento inicial de R$1.600.000,00, e tendo sido feitas anulações para atender outras demandas não foi possível atender
totalmente o resultado esperado, porém conforme o valor empenhado pode-se verificar que a ação alcançou parcialmente o resultado
esperado pela unidade.

Capacidade de Execução - COFD:
Se considerar que o valor empenhado foi pago a unidade executou quase 100% da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados a unidade atingiu parcialmente o valor inicial planejado, considerando que foram anulados créditos para cumprir
outras despesas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Frank Goncalves de Arruda

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida em sua totalidade atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a manutenção e conservação dos
imoveis do Instituto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.148.000,00

948.000,00

865.800,00

0,00

75,42

91,33

1.148.000,00

948.000,00

865.800,00

0,00

75,42

91,33

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve uma frustração do valor empenhado em relação a dotação inicial tendo em vista a não contratação de serviços de manutenção em
obediência aos termos do Decreto que trata da economia dos gastos de serviços de manutenção do Poder Executivo.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado da ação foi considerado excelente tendo em vista a necessidade de Remanejamento de Orçamento para outras ações uma
vez que não foram contratados serviços de manutenção em obediência aos termos do Decreto que trata da economia dos gastos de
serviços do Poder Executivo.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação é a manutenção e conservação dos bens imoveis e as tarefas e medidas adotadas para atingir esse objetivo
foram feitas a contento pela Administração, atingido um resultado considerado satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Frank Goncalves de Arruda

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida em sua totalidade atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a manutenção de serviços de
transportes do Instituto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

61.800,00

61.800,00

13.800,00

0,00

22,33

22,33

61.800,00

61.800,00

13.800,00

0,00

22,33

22,33

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve uma frustração do valor empenhado em relação a dotação inicial tendo em vista que os valores relativos as pagamento da Locação
dos veículos foram executados em outra ação (serviços administrativos).

Capacidade de Execução - COFD:
Houve uma frustração do valor empenhado em relação a dotação final tendo em vista que os valores relativos as pagamento da Locação
dos veículos foram executados em outra ação (serviços administrativos).

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação é a manutenção de serviços de transportes do Instituto e as tarefas e medidas adotadas para atingir esse
objetivo foram feitas a contento pela Administração, e o objetivo final foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Frank Goncalves de Arruda

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida em sua totalidade, tendo em vista a Manutenção de serviços administrativos gerais do Instituto, atendendo a
expectativa do planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.498.080,00

1.498.080,00

1.211.482,87

0,00

80,87

80,87

240

1.116.000,00

1.786.000,00

1.753.752,76

0,00

157,15

98,19

2.614.080,00

3.284.080,00

2.965.235,63

0,00

113,43

90,29

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em que pese o resultado ter sido considerado bom, depreende-se que houve um remanejamento de recurso entre ações.
Inicialmente houve um planejamento para execução de recursos das fontes 100 e 240, o que não ocorreu conforme o esperado,
entretanto, o resultado foi atingido a contento e considerado satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:
Em que pese o resultado ter sido considerado bom, depreende-se que houve um remanejamento de recurso entre ações.
Inicialmente houve um planejamento para execução de recursos das fontes 100 e 240, o que não ocorreu conforme o esperado,
entretanto, o resultado foi atingido a contento e considerado satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação é a manutenção de serviços administrativos gerais do Instituto e as tarefas e medidas adotadas para atingir
esse objetivo foram feitas a contento pela Administração, e o objetivo final foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
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Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Valdinei Pinheiro da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada com êxito conforme os relatórios PPD E COFD cumprindo com a finalidade da programação da ação conforme
dotação inicial autorizada na LOA 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.686.225,80

3.646.225,80

3.571.908,50

0,00

96,90

97,96

3.686.225,80

3.646.225,80

3.571.908,50

0,00

96,90

97,96

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores inicial foram suficiente para a realização da ação, Pela análise do Relatório PPD os resultado apresentados no exercício de
2017 demonstra um ótimo resultado com um percentual de 96,90% daquilo que foi Empenhado em relação a Dotação inicial para o
exercício de 2017, cumprindo com a finalidade da programação da ação conforme dotação inicial autorizada na LOA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores previstos no orçamento foram devidamente disponibilizados e os recursos financeiros liberados de acordo com o cronograma
financeiro previsto.
Pela análise do Relatório COFD os resultado apresentados no exercício de 2017 demonstra um ótimo resultado com um percentual de
97,96% daquilo que foi Empenhado em relação a Dotação final para o exercício de 2017, cumprindo com a finalidade da programação da
ação conforme dotação inicial autorizada na LOA 2017.
Assim, consideramos que a ação foi executada de forma eficiente, pois conseguimos atingir satisfatoriamente o resultado esperado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado demonstrando um planejamento dentro daquilo que foi inicialmente proposto para o exercício de 2017,
conforme pode ser visto pela analise do PPD e da COFD com resultados 96,90% e 97,96% respectivamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
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Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Frank Goncalves de Arruda

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida, atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a manutenção de ações de Informática do Instituto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.470.000,00

1.670.000,00

1.589.698,05

0,00

108,14

95,19

1.470.000,00

1.670.000,00

1.589.698,05

0,00

108,14

95,19

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado foi considerado Ótimo, entretanto houve remanejamento de recurso entre ação para a execução final satisfatória das ações
de manutenção de informática.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado foi considerado Ótimo, uma vez que o valor empenhado para realização das ações de manutenção de informática foram
executados como se depreende na dotação final da LOA.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação é a manutenção de Ações de Informática do Instituto e as tarefas e medidas adotadas para atingir esse
objetivo foram feitas a contento pela Administração, e o objetivo final foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Frank Goncalves de Arruda

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida, atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a realização de ações voltadas a Publicidade
Institucional e Propaganda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

15.600,00

15.600,00

2.018,70

0,00

12,94

12,94

240

180.000,00

40.000,00

13.304,61

0,00

7,39

33,26

195.600,00

55.600,00

15.323,31

0,00

7,83

27,56

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve uma frustração do valor empenhado em relação a dotação inicial tendo em vista a não contratação de empresa especializada para
executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo, em obediência aos termos do
Decreto que trata da economia dos gastos de serviços do Poder Executivo, mantendo apenas as divulgações Institucionais no Diário
Oficial do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve uma frustração do valor empenhado em relação a dotação final tendo em vista a não contratação de empresa especializada para
executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo, em obediência aos termos do
Decreto que trata da economia dos gastos de serviços do Poder Executivo, mantendo apenas as divulgações Institucionais no Diário
Oficial do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação é Publicidade Institucional e Propaganda do Instituto. As tarefas e medidas adotadas para atingir esse
objetivo foram feitas uma vez que as divulgações foram apenas as essenciais para manter a legalidade dos Atos Institucionais no Diário
Oficial do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Valores utilizados para custeio do prédio locado para funcionamento da sede da Autarquia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.312.000,00

1.251.330,97

958.687,12

287.243,85

73,07

99,44

1.312.000,00

1.251.330,97

958.687,12

287.243,85

73,07

99,44

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi realizado o pagamento integral a locação do prédio da Autarquia. Entretanto o valor empenhado a menor justifica-se porque foi
negociado uma redução no valor do aluguel, repassado a responsabilidade pelo IPTU para o Locatário e também não foram feitos reparos
na estrutura física, tendo em vista não termos contrato com fornecedores. Também não foi possivel alugar um imóvel para funcionamento
do arquivo.

Capacidade de Execução - COFD:
Execução ótima, não foi necessário crédito adicional

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos foram todos alcançados, exceto a locação de um imóvel para funcionamento do Arquivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Havia demanda para mais diárias e passagens, mas em função da publicação de Decretos para economia, não foram atendidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

584.000,00

160.822,81

115.129,83

35.903,41

19,71

92,16

584.000,00

160.822,81

115.129,83

35.903,41

19,71

92,16

Capacidade de Planejamento - PPD:
Havia a necessidade de dois veículos, mas somente um foi locado. Somente no final do ano foi firmado contrato do Motoboy e os valores
previstos para diárias e passagens foram contigenciados em função da situação econômica do Estado

Capacidade de Execução - COFD:
Havia a necessidade de dois veículos, mas somente um foi locado. Somente no final do ano foi firmado contrato do Motoboy e os valores
previstos para diárias e passagens foram contigenciados em função da situação econômica do Estado

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi parcialmente alcançado, tendo em vista os contigenciamentos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Das entregas previstas, somente não foram adquiridos crachás funcionais e móveis e utensílios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.945.000,00

1.320.897,61

589.373,88

722.727,40

20,01

98,53

2.945.000,00

1.320.897,61

589.373,88

722.727,40

20,01

98,53

Capacidade de Planejamento - PPD:
As despesas administrativas foram superdimensionadas e também houve uma grande economia com a revisão de contratos.

Capacidade de Execução - COFD:
Dos valores não contingenciado, a execução foi quase total

Alcance do Objetivo Específico:
Houve um superdimensionamento das despesas administrativas, que após contingenciamentos e revisão de contratos foi reduzida, com
cumprimento quase total dos objetivos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

1100

100,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todos os servidores foram remunerados, embora a Autarquia encontrou grande dificuldade para ampliar sua equipe.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

16.216.699,41

11.516.852,02

10.849.405,04

0,00

66,90

94,20

16.216.699,41

11.516.852,02

10.849.405,04

0,00

66,90

94,20

Capacidade de Planejamento - PPD:
A previsão inicial era para um quadro de servidores maior, mas não foi possível compor esse quadro.

Capacidade de Execução - COFD:
Após a anulação o valor restante foi plenamente utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:
A previsão de gasto inicial era para um quadro maior de servidores, tendo em vista que a Autarquia efetivamente foi implantada nesse ano.
No entanto não foi possível fazer concurso público e nem compor um quadro com servidores efetivos, de forma que a execução ficou um
pouco prejudicada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

30,00

1101

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
30,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
Vários dos projetos inicialmente previstos não foram executados, tendo em vista o cenário econômico.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

11.520.000,00

1.450.661,32

1.450.661,32

0,00

12,59

100,00

11.520.000,00

1.450.661,32

1.450.661,32

0,00

12,59

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi realizado um planejamento para execução de vários projetos estruturantes de TI, mas tendo em vista o cenário econômico, os valores
foram anulados e destinados para outras finalidades.

Capacidade de Execução - COFD:
Após as anulações, o recurso foi plenamente utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:
Em razão do MTPREV ser uma Autarquia nova, foram elaborados vários projetos estruturantes de TI para criar independência da SEGES
e do MTI, mas em razão do cenário econômico, não foram executados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

Análise da Meta Física:
Não foram realizadas visitas a outros Institutos de Previdência em razão dos contigenciamentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

60.000,00

1.200,00

1.200,00

0,00

2,00

100,00

60.000,00

1.200,00

1.200,00

0,00

2,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em razão da situação econômica, não foram realizadas visitas técnicas a outros Institutos de Previdência.

Capacidade de Execução - COFD:
Após anulação, a despesa foi plenamente executada.

Alcance do Objetivo Específico:
Inicialmente foi previsto várias ações de integração com outros Institutos de Previdência, que não foram realizadas em função dos
contingenciamentos financeiros do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
Foram realizados apenas pagamentos das publicações da IOMAT, mas como não foi feito recadastramento e censo de inativos, não houve
gasto com publicidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

640.000,00

324.591,97

302.882,75

0,00

47,33

93,31

640.000,00

324.591,97

302.882,75

0,00

47,33

93,31
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram realizados apenas pagamentos das publicações da IOMAT, mas como não foi feito recadastramento e censo de inativos, não houve
gasto com publicidade.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução após a anulação foi plena.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi previsto um valor inicial considerando que a Autarquia faria recadastramento e censo, mas como esses processos de aquisição não
finalizaram dentro do exercício, não foi necessário maior gasto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

39,00
Total:

39,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

39,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

39,00

39,00

Análise da Meta Física:
Sendo o orçamento inicial de R$1.000.000,00, e tendo sido feita anulações para atender a demanda de outros projetos e despesas com
dívidas públicas, a ação alcançou parcialmente o planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.000.000,00

390.100,78

390.100,78

0,00

39,01

100,00

1.000.000,00

390.100,78

390.100,78

0,00

39,01

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante dos resultados apresentados a Unidade atendeu parcialmente o que foi planejado para essa ação em razão de haver demandas
mais urgentes em outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
A unidade executou 100% da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação alcançou parcialmente o planejado tendo em vista que do orçamento inicial R$1.000.000,00, foram feitas anulações para atender a
demanda de outras ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

22,83
Total:

22,83

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

22,83

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

22,83

22,83

Análise da Meta Física:
Sendo o orçamento inicial de R$230.000,00 no entanto foram feitas anulações para atender a demanda de outros projetos e Despesas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

230.000,00

101.543,60

52.516,68

0,00

22,83

51,72

230.000,00

101.543,60

52.516,68

0,00

22,83

51,72

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade atingiu desempenho abaixo do planejado tendo em vista a necessidade de anulação de créditos para atender outras despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi parcialmente executada tendo em vista que houve a anulação de créditos para atender outras despesas com a reformulação do
sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos do Estado de Mato Grosso e manutenção de ações de informática.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da meta física a ação alcançou parcialmente o planejado tendo em vista que do orçamento inicial R$230.000,00
foram feitas anulações para atender a demanda de outra ação conforme créditos adicionais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Tendo em vista que no exercício de 2016 o valor disponibilizado para atender a ação foi maior, o valor inicial do exercício de 2017 foi
insuficiente sendo necessário fazer suplementações para atender a demanda da Unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.227.915,27

4.496.476,43

4.234.576,37

0,00

100,16

94,18

4.227.915,27

4.496.476,43

4.234.576,37

0,00

100,16

94,18

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com base nos valores empenhados é possível verificar que a Unidade conseguiu desempenho muito próximo ao planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
Os créditos adicionais foram liberados em tempo hábil para a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados a Unidade conseguiu desempenho próximo ao planejamento apesar das suplementações feitas para atender as
demandas da ação visto que o orçamento disponibilizado inicialmente foi menor que no exercício anterior.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

23,59
Total:

1108
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

23,59

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

23,59

23,59

Análise da Meta Física:
Do planejamento inicial foi anulado créditos para cobrir outras despesas tendo em vista a situação econômica financeira do estado, porém
houve a suplementação de créditos e com base no valor empenhado a unidade executou parcialmente a ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.100.000,00

611.262,04

259.492,90

0,00

23,59

42,45

1.100.000,00

611.262,04

259.492,90

0,00

23,59

42,45

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante da necessidade em reduzir custos, foram anulados quase a metade dos créditos inicialmente planejados para tender outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
A Unidade não conseguiu atingir o objetivo da ação, tendo em vista que teve crédito anulados para atender outras demandas.

Alcance do Objetivo Específico:
Diante da atual situação econômica do estado a unidade não conseguiu atingir os resultados planejados tem vista o valor inicial ter sido
praticamente a metade anulado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Vanessa Queiros Pinto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2005 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

523.310,50

575.928,51

574.928,51

0,00

109,86

99,83

523.310,50

575.928,51

574.928,51

0,00

109,86

99,83

Capacidade de Planejamento - PPD:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2005 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas.

Capacidade de Execução - COFD:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2005 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas. No decorrer do exercício foi feito
crédito adicional para dar cobertura a competência 12/2017 do aluguel do imóvel sede da SEAF pois parte do orçamento disponível foi
utilizado para empenhar o aluguel da competência 12/2016 no elemento 92 no inicio do exercício de 2017, pois em 2016 o orçamento foi
insuficiente.

Alcance do Objetivo Específico:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2005 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais relacionadas à manutenção e conservação dos bens imóveis
foram mantidas/realizadas.

Outros aspectos relevantes:
Os constantes contingenciamentos e/ou não disponibilização de concessões de empenho compatíveis com o orçamento aprovado acabam
por interferir um pouco no planejamento de médio prazo (que envolvem meses) e gera um trabalho excessivo de solicitações à SEFAZ e
SEPLAN.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os constantes contingenciamentos e/ou não disponibilização de concessões de empenho compatíveis com o orçamento aprovado acabam
por interferir um pouco no planejamento de médio prazo (que envolvem meses) e gera um trabalho excessivo de solicitações à SEFAZ e
SEPLAN. Creio que poderia ser adotada uma nova metodologia.

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Carlos Gonçalves Serapião

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2006 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais à manutenção dos serviços de transporte foram realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

573.819,40

527.605,35

524.101,27

0,00

91,34

99,34

105

0,00

33.684,00

3.560,00

29.981,22

0,00

96,14

573.819,40

561.289,35

527.661,27

29.981,22

91,96

99,31

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2006 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas. No decorrer do exercício foi feito
crédito adicional para dar cobertura a algumas despesas do ultimo bimestre pois parte do orçamento disponível foi utilizado para
empenhar despesas da competência 12/2016 no elemento 92 no inicio do exercício de 2017, pois em 2016 o orçamento foi insuficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2006 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas. No decorrer do exercício foi feito
crédito adicional para dar cobertura a algumas despesas do ultimo bimestre pois parte do orçamento disponível foi utilizado para
empenhar despesas da competência 12/2016 no elemento 92 no inicio do exercício de 2017, pois em 2016 o orçamento foi insuficiente.

Alcance do Objetivo Específico:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2006 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais relacionadas à manutenção dos serviços de transportes
foram mantidas/realizadas.
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Outros aspectos relevantes:
Os constantes contingenciamentos e/ou não disponibilização de concessões de empenho compatíveis com o orçamento aprovado acabam
por interferir um pouco no planejamento de médio prazo (que envolvem meses) e gera um trabalho excessivo por conta das constantes
solicitações à SEFAZ e SEPLAN.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os constantes contingenciamentos e/ou não disponibilização de concessões de empenho compatíveis com o orçamento aprovado acabam
por interferir um pouco no planejamento de médio prazo (que envolvem meses) e gera um trabalho excessivo por conta das constantes
solicitações à SEFAZ e SEPLAN. Deveria ser adotada nova metodologia de trabalho.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Domingos Savio Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2007 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.182.188,90

1.475.987,57

1.411.933,41

0,00

119,43

95,66

105

0,00

191.282,08

127.032,65

46.225,40

0,00

87,57

1.182.188,90

1.667.269,65

1.538.966,06

46.225,40

130,18

94,94

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2007 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas. No decorrer do exercício foram
feitos créditos adicionais de suplementação pois o teto disponibilizado pela SEPLAN na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente,
completamente em desconformidade com a realidade do órgão. Além disso, outro fato que impactou algumas subações/atividades foi a
baixa arrecadação da fonte 105, pois existia a disponibilidade orçamentária, mas não financeira.

Capacidade de Execução - COFD:
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Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2007 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais foram mantidas/realizadas. No decorrer do exercício foram
feitos créditos adicionais de suplementação pois o teto disponibilizado pela SEPLAN na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente,
completamente em desconformidade com a realidade do órgão. Parte do orçamento disponível foi utilizado para empenhar despesas da
competência 12/2016 no elemento 92 no inicio do exercício de 2017, pois em 2016 o orçamento foi insuficiente, aumentando o déficit e a
necessidade de suplementações ao longo do exercício. Além disso, outro fato que impactou algumas subações/atividades foi a baixa
arrecadação da fonte 105, pois existia a disponibilidade orçamentária, mas não financeira.

Alcance do Objetivo Específico:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2007 foram executadas. As despesas contratuais foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. A não execução de algumas subações/tarefas não foram suficientes
para comprometer o resultado como um todo. Todas as atividades essenciais relacionadas à manutenção dos serviços administrativos
gerais foram mantidas/realizadas.

Outros aspectos relevantes:
Os constantes contingenciamentos e/ou não disponibilização de concessões de empenho compatíveis com o orçamento aprovado acabam
por interferir um pouco no planejamento de médio prazo (que envolvem meses) e gera um trabalho excessivo por conta das constantes
solicitações à SEFAZ e SEPLAN.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os constantes contingenciamentos e/ou não disponibilização de concessões de empenho compatíveis com o orçamento aprovado acabam
por interferir um pouco no planejamento de médio prazo (que envolvem meses) e gera um trabalho excessivo por conta das constantes
solicitações à SEFAZ e SEPLAN. Deveria ser revista esta metodologia de trabalho.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Vanessa Queiros Pinto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2008 foram executadas. As despesas com o grupo 1 de despesas foram
integralmente empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

9.652.807,95

6.416.868,15

6.031.160,26

0,00

62,48

93,99

9.652.807,95

6.416.868,15

6.031.160,26

0,00

62,48

93,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2008 foram executadas. As despesas com o grupo 1 foram integralmente
empenhadas, da competência 01/2017 até a competência 12/2017. Parte do recurso precisou ser transposto para o PAOE 8040, que
também abriga despesas do grupo 1.

Capacidade de Execução - COFD:
Todas as despesas com o grupo 1 de despesa foram empenhadas e o saldo ou foi transposto para o PAOE 8040 ou foi transposto para
outra Secretaria para cobertura da folha.

Alcance do Objetivo Específico:
Todas as despesas com o grupo 1 de despesa foram devidamente empenhadas.

Outros aspectos relevantes:
O orçamento neste caso foi superestimado pela SEPLAN, o que gerou a necessidade de reduções no decorrer do exercício.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Vanessa Queiros Pinto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
No decorrer do exercício foram feitos créditos adicionais de suplementação no POAE 2009 pois o teto disponibilizado pela SEPLAN na
elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do órgão, por isso teve-se que
priorizar algumas ações em detrimento a outras. Porém, com as suplementações realizadas foi possível manter os serviços de TI do
Órgão. Não foi possível realizar grandes investimentos, porém o básico foi realizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.406,11

102.900,00

99.900,00

0,00

7.104,71

97,08

105

0,00

36.785,00

36.785,00

0,00

0,00

100,00

1.406,11

139.685,00

136.685,00

0,00

9.720,79

97,85

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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No decorrer do exercício foram feitos créditos adicionais de suplementação no POAE 2009 pois o teto disponibilizado pela SEPLAN na
elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do órgão, por isso teve-se que
priorizar algumas ações em detrimento a outras. Com isso, todo o orçamento executado nesta ação foi através de suplementação
orçamentária no decorrer do exercício. Desde a elaboração do PTA/LOA 2017 sabia-se da necessidade de aquisição de equipamentos e
softwares por conta da defasagem do parque de máquinas da SEAF e por conta do incremento do quadro, mas conforme mencionado
acima o teto disponibilizado impediu que fosse feita a destinação de recursos para isso já na Lei Orçamentária Anual.

Capacidade de Execução - COFD:
Praticamente todo o orçamento executado nesta ação foi através de suplementação orçamentária no decorrer do exercício visto que o teto
disponibilizado pela SEPLAN na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do
órgão, por isso teve-se que priorizar algumas ações em detrimento a outras. Desde a elaboração do PTA/LOA 2017 sabia-se da
necessidade de aquisição de equipamentos e softwares por conta da defasagem do parque de máquinas da SEAF e por conta do
incremento do quadro, mas conforme mencionado acima o teto disponibilizado impediu que fosse feita a destinação de recursos para isso
já na Lei Orçamentária Anual, porém com as suplementações foi possível comprar alguns equipamentos, sanando um pouco da demanda
da SEAF.

Alcance do Objetivo Específico:
Praticamente todo o orçamento executado nesta ação foi através de suplementação orçamentária no decorrer do exercício visto que o teto
disponibilizado pela SEPLAN na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do
órgão, por isso teve-se que priorizar algumas ações em detrimento a outras. Desde a elaboração do PTA/LOA 2017 sabia-se da
necessidade de aquisição de equipamentos e softwares por conta da defasagem do parque de máquinas da SEAF e por conta do
incremento do quadro, mas conforme mencionado acima o teto disponibilizado impediu que fosse feita a destinação de recursos para isso
já na Lei Orçamentária Anual, porém com as suplementações foi possível comprar alguns equipamentos, sanando um pouco da demanda
da SEAF. Porém, existem muitos outros investimentos a serem feitos para que a TI atinga um patamar ideal.

Outros aspectos relevantes:
O teto disponibilizado na elaboração do PTA/LOA 2017 impediu que fosse feita a destinação de recursos para isso já na Lei Orçamentária
Anual para o PAOE 2009, porém com as suplementações foi possível comprar alguns equipamentos, sanando um pouco da demanda da
SEAF. Porém, existem muitos outros investimentos a serem feitos para que a TI atinga um patamar ideal.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
George Luiz de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Análise da Meta Física:
Não foi feita previsão de recursos na ação 2010 em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA 2017. A
ausência de recursos comprometeu o funcionamento dos três Conselhos Estaduais vinculados à SEAF/MT (de Desenvolvimento Rural
Sustentável, de Segurança Alimentar e Nutricional e de Economia Solidária), principalmente no tocante à participação dos conselheiros
não-governamentais nas reuniões.
A ausência de custeio de diárias e deslocamento dos membros representantes da sociedade civil tornam as discussões das reuniões das
instâncias colegiadas pouco sólidas, disparitárias (quase sempre com maior representação do governo) e muitas vezes dificulta a obtenção
de quórum.
As Leis e Decretos que instituíram tais Conselhos preveem o apoio técnico, administrativo e financeiro da SEAF/MT visando garantir a
participação e o controle social na construção e execução das políticas públicas voltadas à Agricultura Familiar, à Economia Solidária e à
Segurança Alimentar e Nutricional. O marco legal que rege o pagamento de diárias aos servidores do Poder Executivo Estadual prevê
também o pagamento aos conselheiros da sociedade civil devidamente nomeados.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Total

Dotação Final (após
Créditos)

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor
Contingenciado

0,00

0,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foi feita previsão de recursos na ação 2010 em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA 2017. A
ausência de recursos comprometeu o funcionamento dos três Conselhos Estaduais vinculados à SEAF/MT (de Desenvolvimento Rural
Sustentável, de Segurança Alimentar e Nutricional e de Economia Solidária), principalmente no tocante à participação dos conselheiros
não-governamentais nas reuniões.
A ausência de custeio de diárias e deslocamento dos membros representantes da sociedade civil tornam as discussões das reuniões das
instâncias colegiadas pouco sólidas, disparitárias (quase sempre com maior representação do governo) e muitas vezes dificulta a obtenção
de quórum.
As Leis e Decretos que instituíram tais Conselhos preveem o apoio técnico, administrativo e financeiro da SEAF/MT visando garantir a
participação e o controle social na construção e execução das políticas públicas voltadas à Agricultura Familiar, à Economia Solidária e à
Segurança Alimentar e Nutricional. O marco legal que rege o pagamento de diárias aos servidores do Poder Executivo Estadual prevê
também o pagamento aos conselheiros da sociedade civil devidamente nomeados.

Capacidade de Execução - COFD:
Não foi feita previsão de recursos na ação 2010 em função do reduzido teto orçamentário na ocasião da elaboração da LOA 2017. A
ausência de recursos comprometeu o funcionamento dos três Conselhos Estaduais vinculados à SEAF/MT (de Desenvolvimento Rural
Sustentável, de Segurança Alimentar e Nutricional e de Economia Solidária), principalmente no tocante à participação dos conselheiros
não-governamentais nas reuniões.
A ausência de custeio de diárias e deslocamento dos membros representantes da sociedade civil tornam as discussões das reuniões das
instâncias colegiadas pouco sólidas, disparitárias (quase sempre com maior representação do governo) e muitas vezes dificulta a obtenção
de quórum.
As Leis e Decretos que instituíram tais Conselhos preveem o apoio técnico, administrativo e financeiro da SEAF/MT visando garantir a
participação e o controle social na construção e execução das políticas públicas voltadas à Agricultura Familiar, à Economia Solidária e à
Segurança Alimentar e Nutricional. O marco legal que rege o pagamento de diárias aos servidores do Poder Executivo Estadual prevê
também o pagamento aos conselheiros da sociedade civil devidamente nomeados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação não foi alcançado. Não foi feita previsão de recursos na ação 2010 em função do reduzido teto orçamentário
na ocasião da elaboração da LOA 2017. A ausência de recursos comprometeu o funcionamento dos três Conselhos Estaduais vinculados
à SEAF/MT (de Desenvolvimento Rural Sustentável, de Segurança Alimentar e Nutricional e de Economia Solidária), principalmente no
tocante à participação dos conselheiros não-governamentais nas reuniões.
A ausência de custeio de diárias e deslocamento dos membros representantes da sociedade civil tornam as discussões das reuniões das
instâncias colegiadas pouco sólidas, disparitárias (quase sempre com maior representação do governo) e muitas vezes dificulta a obtenção
de quórum.
As Leis e Decretos que instituíram tais Conselhos preveem o apoio técnico, administrativo e financeiro da SEAF/MT visando garantir a
participação e o controle social na construção e execução das políticas públicas voltadas à Agricultura Familiar, à Economia Solidária e à
Segurança Alimentar e Nutricional. O marco legal que rege o pagamento de diárias aos servidores do Poder Executivo Estadual prevê
também o pagamento aos conselheiros da sociedade civil devidamente nomeados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Vanessa Queiros Pinto
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Apenas algumas subações/tarefas previstas no PAOE 2014 foram executadas, e ainda por cima por conta das suplementações realizadas
no decorrer do exercício. No decorrer do exercício foram feitos créditos adicionais de suplementação pois o teto disponibilizado pela
SEPLAN na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do órgão, por isso
precisou-se priorizar certas ações em detrimento a outras. Além disso, outro fato que impactou algumas subações/atividades foi a baixa
arrecadação da fonte 105, pois existia a disponibilidade orçamentária, mas não financeira. Então, mesmo com a suplementação sendo
feita na fonte 105 neste PAOE, pouco pode ser efetivamente utilizado. Pode-se dizer que o resultado final ficou bem comprometido por
conta da não existência de recursos suficientes, muitas outras ações de publicidade poderiam ter sido feitas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

19.275,09

29.523,97

27.580,00

0,00

143,09

93,42

105

0,00

120.346,33

28.726,33

28.585,44

0,00

31,31

19.275,09

149.870,30

56.306,33

28.585,44

292,12

46,42

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2014 foram executadas, mas por conta das suplementações realizadas no
decorrer do exercício. No decorrer do exercício foram feitos créditos adicionais de suplementação pois o teto disponibilizado pela SEPLAN
na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do órgão, por isso precisou-se
priorizar certas ações em detrimento a outras. Além disso, outro fato que impactou algumas subações/atividades foi a baixa arrecadação
da fonte 105, pois existia a disponibilidade orçamentária, mas não financeira. Pode-se dizer que o resultado final ficou bem comprometido
por conta da não existência de recursos suficientes.

Capacidade de Execução - COFD:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2014 foram executadas, mas por conta das suplementações realizadas no
decorrer do exercício. No decorrer do exercício foram feitos créditos adicionais de suplementação pois o teto disponibilizado pela SEPLAN
na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do órgão, por isso precisou-se
priorizar certas ações em detrimento a outras. Além disso, outro fato que impactou algumas subações/atividades foi a baixa arrecadação
da fonte 105, pois existia a disponibilidade orçamentária, mas não financeira. Então, mesmo com a suplementação sendo feita na fonte
105 neste PAOE, pouco pode ser efetivamente utilizado. Pode-se dizer que o resultado final ficou bem comprometido por conta da não
existência de recursos suficientes.

Alcance do Objetivo Específico:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2014 foram executadas, mas por conta das suplementações realizadas no
decorrer do exercício. No decorrer do exercício foram feitos créditos adicionais de suplementação pois o teto disponibilizado pela SEPLAN
na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do órgão, por isso precisou-se
priorizar certas ações em detrimento a outras. Além disso, outro fato que impactou algumas subações/atividades foi a baixa arrecadação
da fonte 105, pois existia a disponibilidade orçamentária, mas não financeira. Então, mesmo com a suplementação sendo feita na fonte
105 neste PAOE, pouco pode ser efetivamente utilizado. Pode-se dizer que o resultado final ficou bem comprometido por conta da não
existência de recursos suficientes, muitas outras ações de publicidade poderiam ter sido feitas.

Outros aspectos relevantes:
Praticamente todas as subações/tarefas previstas no PAOE 2014 foram executadas, mas por conta das suplementações realizadas no
decorrer do exercício. No decorrer do exercício foram feitos créditos adicionais de suplementação pois o teto disponibilizado pela SEPLAN
na elaboração do PTA/LOA 2017 foi insuficiente, completamente em desconformidade com a realidade do órgão, por isso precisou-se
priorizar certas ações em detrimento a outras. Além disso, outro fato que impactou algumas subações/atividades foi a baixa arrecadação
da fonte 105, pois existia a disponibilidade orçamentária, mas não financeira. Então, mesmo com a suplementação sendo feita na fonte
105 neste PAOE, pouco pode ser efetivamente utilizado. Pode-se dizer que o resultado final ficou bem comprometido por conta da não
existência de recursos suficientes, muitas outras ações de publicidade poderiam ter sido feitas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Fábio Júnior Neves Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Esta atividade contempla três (03) sub ações referentes à viabilização da locação de imóveis para atender as necessidades do órgão, a
manutenção e conservação das unidades operacionais e dos serviços de segurança das unidades operacionais do órgão, a viabilização
dos serviços de energia, de água e de telefonia e dos impostos públicos necessários para o funcionamento do órgão, as quais se
desdobram em uma série de tarefas como forma de oportunizar a manutenção e conservação dos bens imóveis.
As três sub ações programadas foram implementadas e assim sendo, a ação foi mantida de maneira regular, utilizando, alem da execução
do projeto em pauta, a execução orçamentária e financeira de outra ação (2365 9900), cujos resultados encontram-se discriminados
abaixo:
Sub ação1: VIABILIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO &#61664; mantidos os
contratos vigentes referente a locação de 14 imóveis onde a empresa não possui sede própria. Observa-se que as referidas locações,
foram mantidos com recursos viabilizadas por tarefas nesta subação apenas no período de janeiro a maio e para o período de junho a
dezembro a referida despesa foi viabilizada através de uma tarefa complementar na ação 2365 e contemplada na reprogramação da
subação 06 (emenda parlamentar).
Sub ação2: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES OPERACIONAIS DO ÓRGÃO
&#61664; O contrato referente a manutenção de telefonia bem como para o serviço de vigilância para a unidade central do órgão e o
centro de pesquisa e transferência de tecnologia, foram mantidos com recursos viabilizadas por tarefas nesta subação no período de
janeiro a maio porém para o período de junho a dezembro foram mantidos através de uma tarefa complementar na ação 2365
contemplada na reprogramação da subação 06 (emenda parlamentar). Quanto a conservação de imóveis com pequenos reparos foram
atendidos 11 unidades, sendo: 01 na região de planejamento 0200, 05 na região de planejamento 0800 e 05 na região de planejamento
0900.
VIABILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE) E IMPOSTOS PÚBLICOS NECESSÁRIOS PARA O
FUNCIONAMENTO DE TODAS AS UNIDADES OPERACIONAIS DO ÓRGÃO &#61664; As despesas essenciais como energia, água e
telefone, bem como os impostos públicos foram mantidos com recursos viabilizadas por tarefas nesta subação no período de janeiro a
maio
porém para o período de junho a dezembro foram mantidos através de uma tarefa complementar na ação 2365 contemplada na
reprogramação da subação 06 (emenda parlamentar).
Dessa forma, foram mantidas plenamente as despesas essenciais referentes a contratos, tarifas, e impostos e taxas. Quanto às despesas
referente a aquisição de materias e alguns serviços para manutenção, conservação das unidades, estas foram mantidas parcialmente,
observando-se que o resultado alcançado com vistas especificamente a pequenas reformas de unidades (material e serviços) ficou
comprometido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

946.560,00

704.868,60

704.807,57

46,85

74,46

100,00

946.560,00

704.868,60

704.807,57

46,85

74,46

100,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Dos recursos autorizados na LOA para atender as necessidades da ação, no decorrer do exercício houve uma redução orçamentária de
cerca de 25,50% após a anulação da dotação inicial no valor de R$ 241.691,40, decorrente da efetivação dos créditos adicionais a seguir:
Registra-se a anulação do valor de R$ 241.691,40, via decreto nº 268 e 337, tipo 100, destinado para suplementação dentro da própria
U.O. sendo: &#61664; R$ 239.836,15 para a atividade 2008 9900 a fim de garantir o equilíbrio orçamentário referente a folha de
pagamento e R$ 1.855,25 para a operação especial 8028 9900 para complementar o valor das parcelas mensais referente a amortização
da dívida que foram atualizadas pela taxa selic em dezembro de 2016, após a elaboração do PTA/2017, gerando o desequilíbrio
orçamentário.
A redução da dotação orçamentária, aliada a decisão do grupo estratégico em encaminhar parte das despesas programadas para
realização conjunta em tarefas afins através de uma tarefa complementar na ação 2365 9900 contemplada na reprogramação da subação
06 (emenda parlamentar) para o período de junho a dezembro, limitou a capacidade de execução orçamentária e comprometendo o
planejamento da ação, cujo desempenho alcançou um índice de 74,46%, classificado como regular.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira mesmo ocorrendo de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa,
garantiu, no decorrer do exercício, a
execução das despesas dentro de um cronograma que, propiciou a viabilização de praticamente todas as despesas programadas.
Assim sendo, os recursos necessários ao atendimento da execução financeira estiveram compatíveis com o ajuste do planejamento,
obtendo um ótimo resultado, evidenciado pelo COFD apurado na ordem de 100%.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de manter e conservar os bens imóveis do órgão foi parcialmente alcançado, uma vez que as ações propostas foram mantidas
em sua maioria, fato evidenciado pela execução plena de 100% das tarefas previstas nas subações de locação de imóveis, de
manutenção dos serviços de segurança, e de manutenção dos serviços de energia, de água e de telefonia e quitação dos impostos
públicos necessários para o funcionamento do órgão, que oportunizaram o pagamento dos contratos de aluguel de imóveis, serviços de
vigilância, serviços de reparo e manutenção de extintores, de elétrica e hidráulica, dos serviços de energia elétrica, telefonia (fixo e móvel)
e abastecimento de água e das obrigações referente à IPTU e alvarás. Na subação de manutenção e conservação das unidades
operacionais, as ações propostas tiveram uma execução parcial das despesas, garantindo o pagamento das despesas de aquisição de
parte dos materiais e serviços necessários à manutenção e conservação de 11 unidades operacionais, e o resultado alcançado ficou
comprometido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Fábio Júnior Neves Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso
Esta atividade contempla três subações que se desdobra em quatro tarefas como forma de oportunizar a disponibilização de combustível,
a manutenção e conservação (pneus, peças e oficina) da frota de veículos existente na unidade central, a locação de 19 veículos para
disponibilização de 02 veículos para unidade central e 17 veículos para unidades operativas descentralizadas de ATER, como também a
viabilização da regularização das taxas e serviços de licenciamento e seguro de toda a frota de veículos da Empresa lotados nas unidades
operacionais localizadas na capital e interior do estado.
Observa-se que a subação ¿ viabilização do pagamento de impostos e taxas necessárias para o funcionamento da frota de veículos do
órgão foi mantida com recursos viabilizados pela tarefa desta ação, as outras duas foram mantidas com recursos viabilizados por tarefas
nesta subação apenas no período de janeiro a maio e para o período de junho a dezembro as referidas despesas foram viabilizadas
através de uma tarefa complementar na ação 2365 e contemplada na reprogramação da subação 06 (emenda parlamentar).
Assim sendo, a ação foi mantida de forma satisfatória, considerando que as subações programadas foram implementadas com a
realização da maioria das despesas constantes nas tarefas propostas que garantiram basicamente a execução total das despesas com
combustível, das despesas com a manutenção e conservação da frota de veículos existente na unidade central a execução das despesas
com locação de veículos, assim como a execução total das despesas com taxas e serviços de licenciamento e seguro de toda a frota de
veículos do órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

336.777,60

201.378,31

198.271,47

0,00

58,87

98,46

336.777,60

201.378,31

198.271,47

0,00

58,87

98,46

Capacidade de Planejamento - PPD:
Dos recursos autorizados na LOA para atender as necessidades da ação, no decorrer do exercício houve uma redução orçamentária de
cerca de 40,00% decorrente da efetivação dos créditos adicionais a seguir:
Em atendimento ao Decreto nº 835 ¿ artigos 11, 17 e 20, observa-se a anulação de 40,00% do programado inicialmente (R$ 336.777,60 ¿
F. 100), através do decreto nº 268 no valor de R$ 144.693,55 para suplementar a Atividade 2008 9900 com o objetivo de viabilizar parte da
dotação necessária para atender despesas com folha de pagamento de pessoal e do decreto nº 337 no valor de R$ 705,74 para
suplementar a Operação especial 8028 9900 com o objetivo de viabilizar parte da dotação necessária para atender despesas com a
amortização da dívida que foram atualizadas pela taxa selic em dezembro de 2016, após a elaboração do PTA/2017, gerando o
desequilíbrio orçamentário.
Por outro lado, houve a efetivação de um crédito adicional - suplementação no valor de R$ 10.000,00, através do decreto nº 400 por
remanejamento de recursos orçamentários da F-100 entre PAOE dentro da mesma U.O. (tipo 100) com o objetivo de viabilizar a dotação
necessária para atender as despesas com licenciamento e seguro obrigatório da frota de veículos da EMPAER-MT, com placas de final 9
e 10 até novembro2017.
O comprometimento da eficiência do planejamento, com um atingimento deficiente (58,87%) foi decorrente da redução da dotação
orçamentária, aliada a decisão do grupo estratégico em encaminhar parte das despesas programadas para realização conjunta em tarefas
afins através de uma tarefa complementar na ação 2365 9900 contemplada na reprogramação da subação 06 (emenda parlamentar) para
o período de junho a dezembro.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira mesmo ocorrendo de acordo com a disponibilidade do fluxo de caixa,
garantiu, no decorrer do exercício, a
execução das despesas dentro de um cronograma que, na maioria das vezes propiciou a viabilização de praticamente todas as despesas
programadas.
Assim sendo, os recursos necessários ao atendimento da execução financeira estiveram compatíveis com o ajuste do planejamento,
obtendo um ótimo resultado, evidenciado pelo COFD apurado na ordem de 98,46%.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base no alcance da meta física, pode-se afirmar que o atingimento do objetivo foi alcançado, uma vez que as ações propostas foram
mantidas em sua maioria, fato evidenciado pela execução total das tarefas previstas, na medida de disponibilização das condições
necessária para o funcionamento da frota de veículo do órgão que oportunizou a quitação, em tempo hábil, das taxas e serviços de
licenciamento e seguro de toda a frota de veículos da Empresa (241 veículos e 36 motos), o pagamento de combustível em quantidade
suficiente para atendimento da demanda da frota existente na unidade central e da locação de 19 veículos, assim como o pagamento de
parte das despesas emergenciais com aquisição de pneus, de peças e serviços de oficina da frota (21 veículos) dessa unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Fábio Júnior Neves Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
Esta atividade contempla cinco subações referentes às condições necessárias para o transporte de servidores em viagem de trabalho,
providenciar os materiais necessários e os serviços de manutenção para atender o funcionamento da unidade central, providenciar o
pessoal necessário ao atendimento dos serviços administrativos da unidade central (estagiários na categoria de pequeno aprendiz),
providenciar jornais, periódicos e outras fontes de informação para subsidiar as ações do órgão, providenciar o pagamento das obrigações
tributárias, de anuidades e de serviços jurídicos para atender as necessidades do órgão e manter os serviços de saúde trabalhista
necessários ao atendimento do órgão, subações essas que se desdobram em uma série de tarefas como forma de oportunizar a
manutenção e suporte das atividades administrativas do órgão, em especial da unidade operativa central.
A meta física foi parcialmente alcançada, considerando que a subação 5 ¿ Viabilização dos serviços de saúde trabalhista necessários ao
atendimento do órgão - não foi implementada em função da decisão do grupo estratégico da empresa que em função do cenário financeiro
desfavorável decidiu pela reprogramação dessa subação/tarefa para o exercício de 20018. Quanto as outras 4 subações programadas, as
mesmas foram implementadas, porém com realização parcial das tarefas propostas, resultando um desempenho abaixo do desejado, que
garantiram de forma regular a manutenção da ação prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

668.123,00

365.589,37

301.669,68

23,93

45,15

82,52

240

140.628,00

121.292,92

92.479,52

0,00

65,76

76,24

808.751,00

486.882,29

394.149,20

23,93

48,74

80,96

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Dos recursos autorizados na LOA para atender as necessidades da ação, no decorrer do exercício houve uma redução orçamentária de
cerca de 39,80% decorrente da efetivação dos créditos adicionais a seguir:
Em atendimento ao Decreto nº 835 ¿ artigos 11, 17 e 20, observa-se a anulação de 39,80% da dotação programada inicialmente (R$
808.751,00 ¿ F. 100 e 240), através do decreto nº 268 no valor de R$ 353.533,63 F - 100 para suplementar a Atividade 2008 9900 com o
objetivo de viabilizar parte da dotação necessária para atender despesas com folha de pagamento de pessoal e do decreto nº 507 no valor
de R$ 51.285,08 ¿ f - 240 para suplementar a Operação especial 8028 9900 com o objetivo de viabilizar parte da dotação necessária para
atender despesas com a amortização da dívida referente adesão ao programa especial de regularização tributária (PERT) dos meses de
novembro e dezembro, negociados no exercício de 2017, após a elaboração do PTA/2017, e desta forma foi necessário o replanejamento
orçamentário.
Por outro lado, houve a efetivação de um crédito adicional - suplementação no valor de R$ 82.950,00, através do decreto nº 273 e 400 por
remanejamento de recursos orçamentários da F-100 entre PAOE dentro da mesma U.O. (tipo 100) com o objetivo de viabilizar a dotação
necessária para atender as despesas com COFINS de julho a dezembro, e suplementação no valor de R$ 31.950,00 através do decreto
nº 334 por transposição de recurso orçamentário, F-240 entre diferentes U.O (tipo 102) com o objetivo de viabilizar a dotação necessária
para atender as despesas de custeio na área meio até dezembro.
O comprometimento da eficiência do planejamento, com um atingimento deficiente (48,74%) foi decorrente da decisão do grupo
estratégico em encaminhar parte das despesas programadas para realização conjunta em tarefas afins através de uma tarefa
complementar na ação 2365 9900 contemplada na reprogramação da subação 06 (emenda parlamentar) para o período de junho a
dezembro.

Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade de execução das despesas ficou prejudicada, em função do redirecionamento da estratégia onde a Empresa, que
considerando a restrição financeira estabeleceu a medida de otimização de recursos orçamentário e financeiro de outra ação para
viabilizar a realização de tarefas priorizadas e contempladas nas reprogramações estabelecidas nos Planos de Trabalho aprovados pela
SEFAZ.
Assim sendo, a realização das despesas previstas na ação em análise foram asseguradas com recursos da ação 2365 9900,
contemplada na reprogramação da subação 06 (emenda parlamentar) para o período de junho a dezembro, o que justifica o alcance
apenas regular da execução da ação (80,96%).

Alcance do Objetivo Específico:
Com base no alcance da meta física, podemos afirmar que o objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas
foram mantidas de forma satisfatória uma vez que 80% das subações foram implementadas, garantindo a execução das despesas
necessárias para o transporte de servidores (diárias, passagens e vale transporte), de aquisição de materiais e dos serviços de
manutenção e de comunicação necessários para o funcionamento da unidade central (material de expediente e suprimento de informática,
serviços de correios, serviços gráficos, assinatura de jornais e periódicos), a execução total das despesas com os contratos de prestação
de serviços, das despesas com os serviços de contratação de mão de obra (menor aprendiz) e com a despesas da taxa de imposto
referente a geração de receita própria (COFINS).
Registra-se que subação 5 ¿ Viabilização dos serviços de saúde trabalhista necessários ao atendimento do órgão - não foi implementada
em função da decisão do grupo estratégico da empresa que em função do cenário financeiro desfavorável decidiu pela reprogramação
dessa subação/tarefa para o exercício de 20018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Joao Divino Dutra Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

1125

100,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada em sua totalidade, pois os ajustes orçamentários possibilitaram que a ação fosse plenamente mantida,
considerando que todas as obrigações referentes à folha de pagamento - vencimento e encargos dos servidores atuantes 2017, bem como
ao jeton para 03 conselheiros foram pagos integralmente em tempo hábil.
Registra-se que em julho de 2017, o governo do estado autorizou a contratação de 116 profissionais, já aprovados no concurso público
realizado em 2014, que foram efetivadas no período de julho a outubro /2017 e dessa forma, a ampliação da força de trabalho
representou a um incremento de 20% da força de trabalho (efetivos) existente. Destaca-se que esse incremento oportunizou não só a
ampliação da força de trabalho em 78 unidades operativas, a reabertura de oito (8) unidades operativas municipais e a abertura de mais
nove (9) unidades operativas municipais, mas também o aumento da abrangência dos agricultores familiares assistidos pelos serviços de
Pesquisa e de Assistência Técnica e Extensão Rural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

72.906.010,03

103.946.658,09

103.946.658,09

0,00

142,58

100,00

240

2.571.108,61

2.571.108,61

2.539.010,04

0,00

98,75

98,75

75.477.118,64

106.517.766,70

106.485.668,13

0,00

141,08

99,97

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos autorizados na LOA não fora suficiente para atender as necessidades da ação, considerando que quando da elaboração do
PTA/LOA, o teto disponibilizado para este fim não fora suficiente para viabilizar todas as despesas de pessoal até o final do exercício.
Além disso, registra-se a contratação de 116 profissionais que foram efetivadas no período de julho a outubro /2017, acrescentando em
20% a força de trabalho (efetivos) existente.
Assim sendo, houve a necessidade da realização de créditos adicionais totalizando um valor de R$ 31.040.648,06 em complementação a
dotação orçamentária para atender o pagamento das despesas da folha de pagamento de pessoal (vencimento e encargos dos meses de
agosto à dezembro e 13º salário, valor esse disponibilizado com recursos da Fonte 100, através dos Decretos a seguir:
# Decreto nº 268, tipo 100 ¿ remanejamento de recursos dentro da própria U.O. no valor de R$ 1.200.000,00 viabilizado pela anulação de
R$ 239.836,15 na atividade 2005; de R$ 144.693,55 na atividade 2006; de R$ 353.533.,63 na atividade 2007; de R$ 160.247,82 na
atividade 2009; de R$ 32.360,00 na atividade 2014; de R$ 10.000,00 na atividade 2365; de R$ 96.170,00 no projeto 1625;
de R$ 59.589,28 no projeto 4351; de R$ 36.847,14 no projeto 4352 e de R$ 66.722,43 no projeto 4353.
# Decreto nº 294, tipo 181 ¿ reversão por economia orçamentária e retenção financeira no valor de R$ 10.000.000,00 anulado do
orçamento da Secretaria Estadual de Infra Estrutura e Logistica;
# Decreto nº 519, tipo 181 ¿ reversão por economia orçamentária e retenção financeira no valor de R$ 7.350.648,06 anulado dos
orçamentos da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (R$ 3.513.661,59); da Secretaria de Estado de Cultura (R$ 900.010,94) e da
Secretaria Estadual de Infra Estrutura e Logistica (R$ 2.936.975,53);
# Decreto nº 569, tipo 181 ¿ reversão por economia orçamentária e retenção financeira no valor de R$ 9.215.000,00 anulado dos
orçamentos da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (R$ 798.222,56);da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (R$
2.835.809,86); do Fundo de Defesa do Consumidor (R$ 1.874.944,92; do DETRAN (R$ 479.735,81); e do Fundo de Assistência Social (R$
3.226.286,85);
# Decreto nº 604, tipo 181 ¿ reversão por economia orçamentária e retenção financeira no valor de R$ 3.275.000,00 anulado do orçamento
do DETRAN.
Dessa forma, o deficiente desempenho da capacidade de planejamento (141,08%) se deve ao incremento da dotação inicial, viabilizado
através dos créditos adicionais, que oportunizou a execução orçamentária de valores superiores aos inicialmente programados.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa, destacando-se que no decorrer do exercício o atendimento da
demanda esteve compatível com o planejamento ajustado, obtendo um ótimo desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi atingido, considerando que todas as obrigações referentes à folha de pagamento ¿ vencimento e encargos dos servidores
atuantes em 2016, bem como ao jetom para três (03) conselheiros foram pagos integralmente de acordo com a legislação em vigor.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Rafael Rezende Fortes da Silva Teixeira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Esta atividade contempla três (03) sub ações que se desdobram em tarefas como forma de oportunizar a manutenção dos sistemas, a
manutenção dos serviços de suporte na área de T.I. da unidade central do órgão e a manutenção dos serviços corporativos prestados
pelo MTI.
As três sub ações programadas foram implementadas e assim sendo, a ação foi mantida de maneira regular, utilizando, alem da execução
do projeto em pauta, a execução orçamentária e financeira de outras ações. (2365 9900 e 2007 9900), daí a razão do desempenho da
execução orçamentária e financeira não está condizente com o desempenho da meta física realizada e cujos resultados, discriminados
abaixo, vem contribuindo para fortalecer a capacidade operacional do órgão, permitido através dos recursos de T.I. uma maior praticidade
e agilidade na execução das atividades realizadas.
Sub ação1: manutenção dos softwares &#61664; mantidos os contratos vigentes para licenciamento do uso do sistema de folha de
pagamento e para manutenção do site do órgão. Registra-se que em parceria com MTI foi desenvolvido um novo site da EMPAER-MT, o
qual já se encontra em funcionamento a partir de mês de novembro. Ainda em parceria com o MTI, o Sistema de Acompanhamento
Gerencial das Atividades de ATER ¿ SAGATER encontra-se hospedado, sem custos para empresa, em um servidor de MT.
Sub ação2: manutenção dos serviços de suporte &#61664; mantido o contrato para manutenção dos serviços da folha de pagamento, no
período de janeiro a julho e do contrato anual para manutenção dos serviços de automação contábil via sistema INTESIG. Quanto às
despesas de aquisições de materiais para manutenção dos equipamentos da unidade central, as demandas de aquisição foram atendidas
na sua totalidade, mantendo os equipamentos de informática do escritório central em perfeitas condições de uso.
Sub ação3: manutenção de soluções coorporativas ¿ serviços de suporte do MTI &#61664; os serviços corporativos prestados pelo MTI
foram plenamente mantidos, atendendo as necessidades do órgão, observando-se que com o acordo mantido entre a MTI/SEPLAN e
SEFAZ, o custo dessas despesas no decorrer do exercício de 2017, foram custeadas pelo tesouro, e executados em outra ação de outra
unidade orçamentária, portanto sem a utilização de recursos orçamentários da ação em análise.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

211.668,00

145.840,08

37.201,02

132,01

17,58

25,53

211.668,00

145.840,08

37.201,02

132,01

17,58

25,53

Capacidade de Planejamento - PPD:
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A ação foi planejada de acordo com a necessidade do órgão, contemplando inclusive a programação de recursos para custear os serviços
coorporativos prestados pelo MTI, o qual correspondia a aproximadamente 47% do valor total dos recursos programados nessa ação.
Após a elaboração do PTA, através do acordo mantido entre o MTI/SEPLAN e SEFAZ referente ao pagamento dos serviços coorporativos,
nossa U.O. foi contemplada no rol dos órgãos, onde o referido serviço seria custeado pelo tesouro e assim, a execução orçamentária e
financeira seria realizada em outra ação de outra unidade orçamentária, portanto sem a utilização de recursos orçamentários inicialmente
programados na atividade em análise e assim sendo, os recursos disponibilizados na LOA ficaram superior a real necessidade do órgão.
Em atendimento ao Decreto nº 835 ¿ artigos 11, 17 e 20, observa-se a anulação de 80,90% do programado inicialmente (R$ 171.247,82 ¿
F. 100), através do decreto nº 268 no valor de R$ 160.247,82 para suplementar a Atividade 2008 9900 com o objetivo de viabilizar parte da
dotação necessária para atender despesas com folha de pagamento de pessoal e do decreto nº 273 para suplementar a Atividade 2007
9900 com o objetivo de viabilizar parte da dotação necessária para atender despesas com a obrigação tributária - COFINS referente ao
mês de julho.
Por outro lado, houve a efetivação de um crédito adicional - suplementação no valor de R$ 114.000,00, através do decreto nº 400 por
remanejamento de recursos orçamentários da F-100 entre PAOE dentro da mesma U.O. (tipo 100) com o objetivo de viabilizar a dotação
necessária para atender as despesas com as 05 parcelas mensais referente ao licenciamento de uso do software ¿ folha de pagamento
(R$ 50.000,00) e as despesas de 02 parcelas mensais (vinculadas ao contrato de 2016 - novembro e dezembro) referente a prestação dos
serviços coorporativos ¿ MTI ( R$ 64.000,00).
O comprometimento da eficiência do planejamento, com um atingimento altamente deficiente (11,58%) foi decorrente da realização de
alguns empenhos e liquidações de despesas com aquisição de material de informática (R$ 28.630,11) e com o serviço de licenciamento
para uso do software ¿ folha de pagamento (R$ 24.213,44) totalizando um valor de R$ 53.213,44 ter sido indevidamente apropriado nas
atividades: 2007 9900 (R$ 34.818,11) e 2365 9900 (R$ 18.395,33), como também a não efetivação da quitação das duas parcelas
mensais no valor de R$ 55.125,52 referente ao contrato de prestação de serviços corporativos ¿ MTI realizado no ano 2016, fatos esses
que geraram um saldo de R$ 108.339,00, o qual não foi remanejado para nenhuma outra ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Com o planejamento ajustado, os recursos disponibilizados atenderam as necessidades de execução e não foram utilizados na sua
totalidade, em função dos fatores já mencionados e assim sendo o índice de 25,53% apurado no COFD, reflete um desempenho altamente
deficiente da capacidade de execução das despesas em relação aos recursos programados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de prover a manutenção dos sistemas e dos equipamentos de T. I. foi atingido, considerando que as ações propostas foram
mantidas de forma regular, garantindo basicamente a execução das despesas de contratação de serviços para &#61664;manutenção do
site institucional, &#61664; licenciamento de uso para o sistema de folha de pagamento, &#61664; manutenção dos serviços da folha de
pagamento, no período de janeiro a julho e do contrato anual para manutenção dos serviços de automação contábil via sistema INTESIG,
assim como &#61664; as despesas de aquisição de alguns materiais ( peças de reposição) para manutenção dos equipamentos de
informática da unidade central do órgão, oportunizando com isso uma maior praticidade e agilidade na execução das atividades realizadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Sonia Maria Durval Trindade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

1128

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Esta atividade contempla uma sub ação que se desdobra em duas tarefas como forma de oportunizar a execução dos serviços de
publicidade, visando à divulgação dos atos, programas e projetos do órgão.
Observa-se que 100% da programação dessa ação fora prevista com recursos do tesouro ¿ Fonte 100, porém por determinação do grupo
estratégico do órgão, em atendimento ao Decreto nº 835 ¿ artigos 11, 17 e 20, para assegurar a de forma continua a realização de
algumas despesas obrigatórias, o total de dotação orçamentária inicialmente prevista foi anulada.
Consciente da importância desta ação, a Empresa adotou medida que orientou a mudança de estratégia preconizando a otimização de
recursos orçamentários de outros projetos/atividades com objetivos similares para viabilizar a implementação de sub ações e realização de
tarefas priorizadas, cujas programações estavam contidas em projetos e/ou atividades com restrição orçamentária total e/ou parcial. A
implementação dessa medida, aproveitando a execução orçamentária e financeira das atividades 2365 e 2007, que continham a
programação de sub ações/tarefas com objetivos similares, viabilizou a implementação da sub ação de viabilização dos serviços de
comunicação e publicidade com a realização das tarefas referentes ao atendimento da demanda de publicação do órgão em Diário Oficial
e a divulgação das atividades realizadas pelo órgão e assim sendo, sem inferir no uso de dotação e custo do projeto em pauta, fato esse
que justifica a realização da meta física sem execução orçamentária e financeira compatível.
Dessa forma, a ação foi mantida, com a implementação da sub ação de viabilização dos serviços de comunicação e publicidade onde as
tarefas foram devidamente realizadas atendendo às demandas e atingindo os objetivos propostos. Para garantir a publicidade dos atos
institucionais, programas e projetos da empresa, estes foram devidamente publicados no diário oficial conforme as demandas
apresentadas. No que se refere à divulgação das atividades realizadas, os materiais obedecendo uma priorização foram devidamente
elaborados, na maioria sem custo, pela equipe de comunicação e divulgados, através dos diversos canais de comunicação, entre eles
matérias jornalísticas, redes sociais, jornal produzido pela unidade de comunicação do próprio órgão, atendimento ao público via redes
sociais para fornecimento de informações diversas, confecção de materiais para utilização em eventos técnicos da empresa, confecção de
materiais de comunicação com informações técnicas para o público final, aprimoramento do site institucional, materiais de comunicação
interna, entre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

32.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação foi planejada de acordo com a real necessidade do órgão, porém por determinação do grupo estratégico do órgão, para assegurar
a de forma continua a realização de algumas despesas obrigatórias, o total de dotação orçamentária inicialmente prevista foi anulada para
viabilizar um viabilizar um crédito adicional dentro da mesma U.O no valor de R$ 32.360,00, suplementando a atividade 2008
(Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos) com o objetivo de viabilizar parte da dotação necessária para atender despesas com folha de
pagamento de pessoal, com a conseqüente redução de 100% do orçamento programado, fato que inviabilizou a execução orçamentária
conforme o programado.
O redirecionamento da estratégia onde a Empresa em função da restrição orçamentária estabeleceu medida de otimização de recursos
orçamentários de outros projetos/atividades com objetivos similares para viabilizar a implementação de sub ações e realização de tarefas
priorizadas, cujas programações estavam contidas em projetos e/ou atividades com insuficiência orçamentária total e/ou parcial e assim
sendo, a realização das despesas previstas no projeto em análise foram oportunizadas por meio de recursos orçamentários alocados nas
atividades 2365 e 2007, daí a razão dessa atividade se apresentar sem execução orçamentária (PPD ¿ 0,00%).

Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade de execução das despesas ficou totalmente prejudicada, em função do redirecionamento da estratégia onde a Empresa
considerando as restrições orçamentária e financeira decorrentes da anulação de 100% dos recursos programados, estabeleceu a medida
de otimização de recursos orçamentário e financeiro de outras projetos e/ou atividades com objetivos similares para viabilizar a
implementação de sub ações e realização de tarefas priorizadas e assim sendo, a realização das despesas previstas no projeto em
análise foram asseguradas com recursos de outras atividades (2365 9900 e 2007 9900).

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo de executar os serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas e projetos desenvolvidos pelo governo foi
atingido, tendo em vista que o atendimento do total das despesas de publicações do órgão na imprensa oficial do estado foi garantido pela
execução das despesas via contrato com o IOMAT - publicação do balanço, dos convênios, editais e outros, que por sua natureza, tiveram
esta necessidade. No que se refere ao atendimento das despesas de divulgação dos programas e projetos realizados pelo órgão, a
execução foi parcial, onde os materiais, obedecendo uma priorização, foram devidamente elaborados pela equipe de comunicação e
divulgados, através dos canais de comunicação utilizados pelo órgão.
Dentro das diversas ações e veículos de comunicação utilizados para a divulgação do trabalho da empresa, destaca-se:
Como material de mídia para eventos, foi criado 131 peças de material gráfico como convites, faixas, banners, cartazes, arte de camisetas,
certificados, crachás, folders, placas, logomarcas e materiais diversos de comunicação interna.
Produzidas 97 matérias jornalísticas, com inserção nos sites da empaer e do governo do estado e envio para mailing da EMPAER-MT.
Como veículo de comunicação próprio, é produzido mensalmente o Jornal Empaer Online e dessa forma foi realizado a criação de
conteúdo, produção e diagramação de 12 edições do jornal empaer online, com envio por e-mail para mailing da empaer e disponibilização
no site da empresa;
Em mídias sociais, realizado 121 posts para redes sociais, incluindo fotos, vídeos e notícias, além de conteúdo para a função stories da
rede social instagram;
Realizado a cobertura do evento "feira tecnológica da agricultura familiar" em comemoração ao aniversário de 53 anos da EMPAER-MT,
com criação de materiais de comunicação e divulgação específicos para o evento;
Realizado 55 atendimentos prestados ao público via redes sociais;
Realizado a publicação de 290 fotos no flickr da EMPAER-MT, todas produzidas pela unidade de comunicação da empresa;
Participação de diversas reuniões de alinhamento com o MTI, disponibilizado as informações demandadas para elaboração do novo site
do órgão e para a produção de conteúdo para alimentar o novo site, o qual já se encontra em funcionamento a partir de novembro / 2016.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4491-Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de
Objetivo Específico:
previsão em lei.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Joao Divino Dutra Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
No decorrer do exercício de 2017, foram efetivadas dez (10) rescisões contratuais de servidores, das quais quatro (4) referem-se a
contratos temporários selecionados para atender a um contrato firmados com MDA (066) referente à chamada pública para a
sustentabilidade da agricultura familiar, quatro (04) a servidores comissionados e duas (02) a servidores efetivos.
A ação foi plenamente mantida, considerando que todas as obrigações referentes às rescisões efetivadas, fora devidamente quitadas em
tempo hábil, atendendo desta forma a legislação vigente.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

400.000,00

400.000,00

46.204,21

0,00

11,55

11,55

400.000,00

400.000,00

46.204,21

0,00

11,55

11,55

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor programado (100% na Fonte 100) destinado ao pagamento de Verba Indenizatória era suficiente para atender as necessidades
dessa ação, cuja programação teve por base a demanda referente à rescisão de 04 técnicos contratados por tempo determinado, e de um
pequeno grupo de servidores que manifestaram interesse em se desligarem da empresa. Entretanto, no decorrer de 2017 foram
desligados da empresa 04 servidores contratados temporariamente, 04 servidores comissionados e 02 servidores efetivos, totalizando 10
servidores, ressaltando-se que a expectativa do total de rescisão com relação ao número de servidores efetivos inicialmente programado
não se confirmou, e dessa forma, o desempenho da capacidade de planejamento ficou prejudicado, aferindo uma classificação de
altamente deficiente.(11,55%).

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da execução financeira foram suficientes e não foram utilizados na sua totalidade, conforme
programação, em função da desistência de alguns servidores efetivos em concretizar a sua saída da empresa no decorrer de 2017 e assim
sendo o índice de 11,55% apurado no COFD, reflete o desempenho altamente deficiente da capacidade de execução da despesa com as
rescisões contratuais. O valor auferido na referida ação corresponde à rescisão de contrato de 10 servidores.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação tem como objetivo atender as despesas decorrentes do pagamento de rescisões contratuais nos termos da legislação e como
tal, os objetivos fora atingidos, uma vez que foram cumpridas em tempo hábil, todas as obrigações inerentes as dez (10) rescisões
efetivadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Jose Alexandre Golemo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando a necessidade, foi mantido a eficácia na manutenção da frota existente, considerando um veículo utilizado por meio de
contrato de locação

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

54.399,96

53.599,96

32.271,57

1.289,14

59,32

61,69

54.399,96

53.599,96

32.271,57

1.289,14

59,32

61,69

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores planejados para o exercicio foi baseado nas atividades previstas para o exercicio, porém o financeiro disponibilizado o
montande inferior para execução esperada implicando no resultado deficiente da meta PPD.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando a liberação financeiro disponibilizada para o orgão conseguiu-se o indice de desempenho regular, devido as solicitações e
justificativas apresentadas em relação a importancia desta atividade para o funcionamento da Central de Abastecimento do Estado de
Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
Com os recursos disponibilizadas conseguimos manter um veiculo na frota utilizada pela Central de Abastecimento do Estado de Mato
Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Heuke Aparecida Ramos Capistrano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os serviços administrativos foram mantidos regular apesar das dificuldades encontradas durante a execução anual, ocorreu readequações
para execução

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

265.560,00

394.062,41

368.696,72

799,20

138,84

93,75

265.560,00

394.062,41

368.696,72

799,20

138,84

93,75

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conseguimos readequar as ações administrativas para conseguir efetuar com regularidade as ações

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar do desempenho ser otimo, durante o ano tivemos dificuldades para executar com a dispobilidade liberada, ficando pagamentos
atrasados mensalmente.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação de manutenção e suporte das atividades administrativas na Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso, foi executada

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Heuke Aparecida Ramos Capistrano
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A execução foi mantida com efeciencia, atendendo as normas da CLT os recursos repassados mensalmente sem dificuldades para
executar a ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.824.830,87

2.774.830,87

2.744.773,39

0,00

97,17

98,92

2.824.830,87

2.774.830,87

2.744.773,39

0,00

97,17

98,92

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação foi planejada baseada na necessidade atual da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso, ocorrendo readequações nos
salários para ser executos durante o ano.

Capacidade de Execução - COFD:
A realização da execução foi atingida com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:
Conseguimos atender o pagamento de pessoal e encargos sociais planejado inicialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
12502-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Heuke Aparecida Ramos Capistrano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Executamos os serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos da Central de Abasteciumento do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.100,00

11.100,00

9.838,88

629,83

121,47

93,97

8.100,00

11.100,00

9.838,88

629,83

121,47

93,97

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando as readequações no quadro de funcionamento da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso, tivemos a
necessidade de efetuar publicações de atos não previstos inicalmente ocorrendo o resultado regular da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da ação foi concluida com otimo empenho devido a necessidade da Central na publicidade das ações.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando a execução dos serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos da gestão foi mantida com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
13101-GABINETE DE COMUNICAÇÃO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Jose Alexandre Golemo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os serviços gerais e administrativos do GCOM foram mantidos com regularidade, atendendo todas as demandas administrativas .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.950.000,00

2.787.540,00

2.685.795,44

60.155,47

67,99

98,48

3.950.000,00

2.787.540,00

2.685.795,44

60.155,47

67,99

98,48

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho não tão
próximo ou igual ao Planejado inicialmente para esta ação. A ação foi executada não precisando da transferência de recursos, pois
houveram durante o exercício contingenciamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Havendo dificuldades com concessão orçamentária e financeira, os valores da execução atendeu o resultado dentro do limite orçamentário
repassado ao órgão.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base no alcance da meta física, podemos afirmar que o objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas
foram mantidas de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
13101-GABINETE DE COMUNICAÇÃO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Jairo Cristovão de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O valor disponibilizado para a execução da Ação cumpriu a meta estabelecida no PTA/2017, proporcionando a execução dos eventos da
folha de pagamento
em cem por cento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.826.924,33

9.926.924,33

9.920.876,90

0,00

112,39

99,94

8.826.924,33

9.926.924,33

9.920.876,90

0,00

112,39

99,94

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram executados toda a folha de pessoal ativos o que resultou em utilização da dotação inicial em sua totalidade, Necessitando ainda de
um complemento de recursos orçamentários para a finalização do exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira da folha de pessoal ativo ocorreu em sua totalidade o que proporcionou o alcance da meta prevista, considerando
tratar-se de uma despesa obrigatória.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado e o pagamento da folha de pessoal ativo e encargos sociais foi realizado no exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
13101-GABINETE DE COMUNICAÇÃO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
1139
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Responsável pela Ação: Jairo Cristovão de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A unidade executou quase 100% da ação, diante da necessidade de reduzir custos houve a anulação de créditos para outras demandas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.700.000,00

125.960,00

95.908,61

29.102,95

5,64

99,02

1.700.000,00

125.960,00

95.908,61

29.102,95

5,64

99,02

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento iniciou com R$1.700.000,00, e tendo sido feitas anulações para atender outras demandas não foi possível atender totalmente
o resultado estimado, porém conforme o valor empenhado pode-se verificar que a ação atendeu parcialmente o resultado esperado pela
unidade.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando que todos os valores empenhados foram pagos, afirma que a unidade executou quase 100% da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com os resultados o GCOM atingiu parcialmente o esperado, considerando que foram anulados créditos para cumprir outras despesas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
13101-GABINETE DE COMUNICAÇÃO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Jairo Cristovão de Souza

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A execução foi realizada dentro do planejamento proposto. Foi possível realizar a divulgação das ações do Governo do Estado de Mato
Grosso, através da Caravana da Transformação, da articulação interna do GCOM e nos canais externos por meio de compartilhamento
das execuções dos Programas Estratégicos de Governo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

33.891.762,62

104.551.347,25

103.356.269,65

1.246,36

304,96

98,86

33.891.762,62

104.551.347,25

103.356.269,65

1.246,36

304,96

98,86

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houveram suplementações realizadas no orçamento da Ação, que possibilitaram a execução do contrato de publicidade das ações de
governo.

Capacidade de Execução - COFD:
Mesmo havendo suplementações, justificadas pela necessidade de garantir a publicidade das ações de governo, foi possível cumprir toda
a demanda colocada para o GCOM.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado através das dotações orçamentárias enviadas ao GCOM.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1141

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Julieta Dos Santos Ribeiro Nunes Domingues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

130,00
Total:

130,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

130,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

130,00

130,00

Análise da Meta Física:
O planejamento realizado foi executado de forma satisfatória. Foi possível dar o suporte administrativo ao Secretário de Estado e ao
Gabinete de Direção, bem como às unidades diretamente a ele vinculados como a Unidade de Relações Políticas, à Assessoria Jurídica, à
Unidade de Correição e ao Núcleo de Gestão Estratégica viabilizando o cumprimento das agendas fora do Estado e nos municípios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

117.800,10

252.800,10

127.122,35

0,00

107,91

50,29

117.800,10

252.800,10

127.122,35

0,00

107,91

50,29

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçamentários autorizados possibilitaram a realização das agendas, reuniões e entregas programadas e assegurou a
participação dos envolvidos nos projetos e eventos acompanhados pelo Secretário, Secretários e Adjuntos e seus Assessores Especiais,
como nas apresentações dos Projetos realizados nos eventos da Caravana da Transformação e nos eventos Nacionais relacionados à
Educação do Estado, bem como na entrega de materiais, mobiliários e equipamentos nas escolas do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram cumpridas todas as viagens programadas para a execução das ações. Embora tenha ocorrida a suplementação orçamentária, não
foi possível concluir todas as viagens previstas para a Unidade Setorial de Correição/USC, tendo em vista a necessidade de cumprimento
das agendas nos municípios que receberam edição da Caravana da Transformação. Outro aspecto que impediu a execução total das
viagens programadas na USC foi o atendimento às orientações do Governo quanto à limitação com gastos de diárias e passagens
necessários para regularização dos gastos do Governo. No geral o resultado dessa execução tenha apresentado deficiência, o alcançado
e positivo.

Alcance do Objetivo Específico:
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A fim de viabilizar a participação do Secretário Marco Aurélio Marrafon e dos seus Secretários Adjuntos e Assessores especiais nos
eventos, reuniões, encontros e congressos relacionados à educação do Estado e às ações desenvolvidas na Gestão (Reuniões Ordinárias
do Consed, visita às escolas do Estado que receberem obras, visita nos municípios que receberam a Caravana da Transformação) foram
disponibilizadas as diárias e as passagens aéreas e terrestres para garantir a desses servidores. Foi viabilizada ainda a realização das
ações do Núcleos: Unidade Setorial de Correição e Comunicação Estratégica voltados para a fiscalização de aplicação dos recursos,
divulgação dos lançamentos de reformas e obras de construção ou solenidades de assinatura de Convênios.
O planejamento realizado foi executado de forma satisfatória. Foi possível dar o suporte administrativo ao Secretário de Estado e ao
Gabinete de Direção, bem como às unidades diretamente a ele vinculados como a Unidade de Relações Políticas, à Assessoria Jurídica, à
Unidade de Correição e ao Núcleo de Gestão Estratégica.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Josiane Fatima de Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
A meta física inicialmente prevista na LOA, foi realizada de forma satisfatória, entretanto durante o exercício se fez necessário algumas
adequações realizadas através de remanejamento nas tarefas.
Quando da fase da proposta do PTA/LOA/2017, para garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas desta Secretaria e
suas unidades desconcentradas, foi planejado o valor de R$ 33.106.252,87 (Trinta e três milhões, cento e seis mil, duzentos e cinquenta e
dois reais e oitenta e sete centavos) e aprovado R$ 24.023.439,19 (Vinte e quatro milhões, vinte e três mil, quatrocentos e trinta e nove
reais e dezenove centavos).
A meta física foi superior em sua totalidade inicialmente prevista no valor de R$ 29.466.741,61 (Vinte e nove milhões, quatrocentos e
sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), em razão da inserção de créditos durante o exercício
através de suplementações oriundas de outras Ações.
Dentre os produtos e serviços que compõem a Ação de manutenção de serviços administrativos no órgão e desconcentradas, destacamse entre outras as seguintes:
- Contratação de empresa especializada em limpeza;
- Contratação de empresa especializada em recepção;
- Contratação de empresa especializada em dedetização;
- Contratação de empresa especializada em serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio;
- Aquisição de extintores de incêndio;
- Serviços de Taxi aéreo;
- Serviços de Hotelaria;
- Confecções de camisetas;
- Confecções de placas, painéis e totens.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

24.023.439,19

29.466.741,61

28.491.875,62

0,00

118,60

96,69

24.023.439,19

29.466.741,61

28.491.875,62

0,00

118,60

96,69

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ainda que o planejamento e programação de despesa, tenha obtido um índice de 118,62% o que é considerado como bom, a unidade
conseguiu um desempenho próximo a dotação inicial e satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação fina LOA foi superior a dotação inicialmente planejada, devido ao aporte de recursos destinados para atender despesas com
restituições e a regularização de despesas essenciais. Mesmo que a execução seja considerada regular com 96,70%, a manutenção e
suporte aos serviços imprescindíveis à Secretaria, foram realizadas em compatibilidade com o idealizado. Durante o exercício ocorreram
suplementações, remanejamentos e anulações nas tarefas dentro da ação, a fim de disponibilizar dotação orçamentaria para cobrir
despesas com energia elétrica e a rotina do Órgão Central. Tais anulações tem previsão legal e estão de acordo com as normas vigentes.
Salientando que haverá recursos disponíveis em restos a pagar para o exercício de 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
A Ação tem como finalidade garantir a manutenção e o suporte das atividades da Secretaria e suas desconcentradas. O objetivo foi
alcançado conforme o planejado e as demais solicitações prioritárias posteriormente recebidas, em observância ao acordo de resultados
firmado e conforme a disponibilidade dos recursos orçamentários liberados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Elierdes Fontes Peixoto de Campos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
0,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi altamente suficiente, por não haver o saldo de dotação orçamentária para atender a regularização da Remuneração de
Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais SEDUC/FUNDED, sendo necessário a inserção da Ação 2008 na UO 14101 através de
crédito adicional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

300.000,00

292.880,97

0,00

0,00

97,63

0,00

300.000,00

292.880,97

0,00

0,00

97,63

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado altamente deficiente se deve ao fato da Dotação Orçamentária Inicial da LOA não ter sido prevista, havendo a necessidade de
suplementação do recurso para atender despesas com folha pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Após o Crédito da Dotação Orçamentária foi regularizada a Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais da
SEDUC/FUNDED.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi alcançado o objetivo especifico para pagamento de Regularização de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da SEDUC/FUNDED.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Silviana Milene Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
A meta desta ação foi alcançada conforme o previsto no planejamento inicial que é prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de
dados e dos equipamentos de TI como:
- Renovação do contrato de internet terrestre por mais 12 meses;
- Aquisição de ferramentas para atendimentos nas unidades escolares;
- Contratação de empresa para desenvolvimento de software - fábrica de software
- Aquisição de material de consumo para armazenagem de dados (Fita de Backup e de Limpeza e Etiquetas para Cartuchos);
- Foi feita contratação de serviços corporativos - MTI
- Foi realizado várias viagens utilizando assim diárias para atendimento das unidades escolares que abriram chamados para receber o
atendimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

27.604.212,54

21.885.404,19

21.420.596,93

0,00

77,60

97,88

27.604.212,54

21.885.404,19

21.420.596,93

0,00

77,60

97,88

Capacidade de Planejamento - PPD:
Na fonte 120 a dotação inicial foi de R$ 27.604.212,54 e o empenhado foi de R$ 21.420.596,93, justifica-se a diferença pois foi feita
Anulação onde se faz necessária para atender repasses a instituições filantrópicas em atendimento educacional da pessoa, com
deficiência. Despacho 1289/2017 - SEDUC/COR. Processo 327766/2017. Valor de R$ 2.000.000,00.
Foi feito também uma anulação no valor de R$ 1.516.757,15 para atender a aquisição de material permanente (eletrodoméstico/linha
branca)para equipar as Escolas rede Estadual de Ensino do Estado.Protocolo:323870/2017.
A anulação para atender a 6ª parcela de recursos destinados a Alimentação Escolar, conforme Despacho: 1343/2017 SEDUC/COR/SAAS. Processo nº 420909/2017. no valor de R$ 1.002.233,20
A anulação a para emissão de PED e Empenho para cobrir despesas relativo ao complemento do Estado na aquisição de material
esportivo no valor de R$ 700.000,00
A anulação para cobrir despesas com emissão de PED e Empenho relativo a contratos de locações e tarifas de água de unidades
escolares no valor de R$ 300.000,00
A anulação para atender o empenho, liquidação e pagamento das despesas com a 11º parcela da Merenda Escolar, no valor de R$
200.000,00
O planejamento se deu por regular pois foram anulados R$ 5.716.808,35 para atender as demandas acima mencionados, não
conseguindo assim realizar o esperado na ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Eis o parecer do planejamento em que resultou em ótimo:
Na fonte 120 a dotação final foi de R$ 21.885.404,19 e o empenhado foi de R$ 21.420.596,93, justifica-se a diferença pois o processo de
fábrica de métricas está como reserva de empenho no valor de R$ 12.500,00 aguardando o retorno do CONDES. O processo de curso de
pontos de função foi fracassado o pregão realizado no dia 29/11 sendo assim continua com reserva de empenho no valor de R$
65.297,74 e uma aquisição de materiais de uma furadeira no valor de R$ 356.60 está com reserva de empenho.
O resultado desta ação foi alcançado de acordo com o planejamento feito durante o ano que era de prover a manutenção dos sistemas,
dos bancos de dados e dos equipamentos TI.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo desta ação orçamentária foram alcançadas com êxitos, permitindo disponibilizar a tecnologia de informação como um
instrumento de Gestão Pública diante das ações realizadas no decorrer do ano de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos maior agilidade do Governo como um todo nos processos licitatórios e outros para que a unidade orçamentária possa
executar as ações planejadas no tempo previsto.

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
Jane Greve

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

1147
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
As ações não financiáveis foram executadas a contento no entanto, a execução das tarefas que exigiam recurso financeiro foram
prejudicadas devido ao contingenciamento de despesas e alteração na forma de aquisição e contratos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

203.751,00

203.751,00

55.890,00

0,00

27,43

27,43

203.751,00

203.751,00

55.890,00

0,00

27,43

27,43

Capacidade de Planejamento - PPD:
A sub ação:1- Manutenção e Funcionamento do Conselho Estadual de Alimentação Escolar as tarefas foram executadas na totalidade, a
sub ação:2 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena foi cumprida parcialmente prejudicando o
resultado final da ação embora tenha havido vários pedidos protocolados para o atendimento, sem êxito.

Capacidade de Execução - COFD:
A sub ação:1- Manutenção e Funcionamento do conselho Estadual de alimentação Escolar, foi prejudicada devido a falta de adesão da
SEGES para aquisição de passagens terrestres. O recurso destinado para esta tarefa, foi remanejado para aquisição de diárias.
A sub ação: 2 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, foi prejudicada em razão das
contingências financeiras do Estado de Mato Grosso tais como liberação das diárias para visitas in loco e encontros, seminários e
capacitação. Do recurso disponibilizados foi gasto com diárias para atender a demanda solicitada.

Alcance do Objetivo Específico:
Devido ao contingenciamento pelo governo do Estado, as ações não foram executadas na totalidade principalmente na sub ação: - 2 no
entanto na sub ação 1 obteve mais êxito. Foi executado 12 (doze) reuniões previstas, das 100 escolas previstas para atendimento
especializado, foram atendidas 140 (cento e quarenta), as solicitações de vistas especializadas não havia a necessidade de recurso
financeiro, ou seja diárias e passagens terrestre.

Outros aspectos relevantes:
Por ser o PNAE recurso federal, deve haver fiscalização da execução e aplicação dos recursos dentro do Estado. Esta é uma condição
estabelecida em lei para os repasses do programa ao Estado. A sub ação 1 teve o resultado satisfatório devido a disponibilização de
recursos para seu cumprimento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Julieta Dos Santos Ribeiro Nunes Domingues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

1148

100,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O planejamento realizado foi executado dentro planejamento proposto. Foi possível realizar a divulgação das ações da Secretaria de
Estado, Esporte e Lazer. A divulgação foi realizada nos stands da Caravana da Transformação, nos canais internos da Secretaria, nos
canais externos por meio do compartilhamento e socialização das execuções dos Programas Estratégicos do Pró-Escola nas redes sociais
e nas divulgações impressas de planfletos e painéis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.454.960,00

54.960,00

27.810,00

0,00

1,13

50,60

2.454.960,00

54.960,00

27.810,00

0,00

1,13

50,60

Capacidade de Planejamento - PPD:
Mesmo diante da anulação realizada no orçamento do Programa, necessária para cobrir despesas da 7ª parcela do transporte escolar dos
municípios, conforme o Processo n. 450828 ¿ efetivado no Programa 2231, os recursos orçamentários possibilitaram a realização das
atividades de impressão, produção de banners e contração dos serviços de marketing para a divulgação dos projetos estratégicos da
Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora tenha sido remanejado grande valor para outro Programa, justificado pela necessidade urgente de garantir o cumprimento do
transporte escolar, foi possível cumprir todas a demanda relacionada à divulgação e à publicidade das ações realizadas na atual gestão,
como aquisição equipamentos para foto e vídeo e pagamento das despesas de deslocamento e viagens da equipe de comunicação.

Alcance do Objetivo Específico:
A fim de viabilizar as ações e dar suporte às ações da Assessoria de Comunicação, foram disponibilizadas as diárias e as passagens para
garantir o deslocamento da equipe responsável pela ação. O planejamento realizado foi executado de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2284-Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Apoiar logisticamente o Conselho Estadual de Educação - CEE.
Órgão colegiado mantido
Percentual
Adriana Tomasoni

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

72,00
Total:

1149

72,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

72,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

72,00

72,00

Análise da Meta Física:
O objetivo da ação foi considerado satisfatório, considerando a posse da nova Presidência no final do primeiro quadrimestre, a pesar da
execução do planejamento ter sido prejudicada pela sistêmica de liberação dos Termos de Referência - TR junto a Coordenadoria de
Contratos da Superintendência de Aquisição e Contratos - SUAC/SEDUC, encontramos dificuldades na entrega do produto devido a
liberação nas tarefas que dependiam de liberação de passagens, materiais para a capacitação de Gestores escolares no Sistema
Integrado de Processos Educacionais - SIPE, o Credenciamento e Autorização de cursos nas Escolas Técnicas Estaduais - EMIEP Ensino Médio Integrado a educação Profissional foi insatisfatório, considerando o não efetivação das visitas in loco por parte dos
verificadores. Os recursos disponíveis foram suficientes para a realização parcial da ação, e a demora na liberação acarretou na execução
física do planejamento deste órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

210.000,00

210.000,00

109.639,92

0,00

52,21

52,21

210.000,00

210.000,00

109.639,92

0,00

52,21

52,21

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejado foi para atender a execução das tarefas consideradas primordiais na realização da ação e entrega do produto, a partir do
momento que foram liberados os recursos não tivemos o tempo hábil para execução ampla da ação devido a sistêmica de liberação de
Termos de referência para aquisição de passagens, compra de materiais para capacitação de gestores, visita in loco da comissão
verificadora nas escolas técnicas estaduais, para os cursos do EMIEP - Ensino Médio Integrado a Educação Profissional. A aquisição de
condicionadores de ar, computadores e equipamentos eletrônicos, foram fundamentais para a realização da ação e entrega do produto.

Capacidade de Execução - COFD:
Ocorreu demora na liberação de recursos financeiros para aquisição de passagens, materiais para capacitação de gestores,
credenciamentos e autorização de cursos em unidades escolares, contudo foram tomadas medidas para agilizar a realização de tais
tarefas essenciais para a realização da ação, as metas estabelecidas inicialmente sofreram alterações de acordo com a liberação de
recursos intensificando a realização no terceiro quadrimestre. Outro fator relevante foi a posse da nova Presidência deste Conselho, que
apesar de não sofrer com mudanças bruscas de servidores, focou no principal objetivo da ação que é a manutenção do Conselho Estadual
de Educação como Órgão normatizador do Sistema Estadual de Ensino de mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
O nível alcançado no Objetivo específico não reflete o planejamento e a execução física deste órgão, deixando muito aquém o
desempenho despendido na aquisição de materiais e bens de serviços para realização ampla da ação. Outros fatores que independem
deste Conselho foram impactante para este índice final.

Outros aspectos relevantes:
A mudança na Sistêmica do TR - Termo de Referência, foi um dos fatores que dificultaram e execução da ação e entrega do produto,
causando prejuízo ao Estado no que diz respeito a credenciamento e autorização de unidade escolar e consequentemente na certificação
do estudante (aluno), podendo gerar judicialização por parte do Ministério Público.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4200-Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Valorização do Magistério e transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB.
Ação mantida
Percentual
1150

Estado de Mato Grosso
Responsável pela Ação: Rogerio Alves Teodoro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Pagamento dos Profissionais da Educação Básica na função do magistério dando transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB,
conforme artigo 22 da Lei 11.494, executada conforme demanda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120

0,00

293.406.230,89

281.326.056,09

0,00

0,00

95,88

122

1.281.100.525,86

1.242.523.559,88

1.160.202.819,11

0,00

90,56

93,37

169

0,00

3.686.654,00

1.744.072,25

0,00

0,00

47,31

1.281.100.525,86

1.539.616.444,77

1.443.272.947,45

0,00

112,66

93,74

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os profissionais da educação Básica obtiveram um reajuste total em seus subsídios no ano de 2017 de 20,67%, estes reajustes foram
previstos pela gestão na SEDUC, porém não foi disponibilizado teto orçamentário inicialmente pela SEPLAN.

Capacidade de Execução - COFD:
Pagamento da remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais executada conforme demanda.

Alcance do Objetivo Específico:
Os profissionais da educação Básica obtiveram um reajuste total em seus subsídios no ano de 2017 de 20,67% em cumprimento a LC
510, Lei 10410 e Lei 10.572, garantindo a valorização dos Profissionais da Educação Básica (P.E.B).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os profissionais da Educação Básica obtiveram um reajuste total em seus subsídios no ano de 2017 de 20,67%, estes reajustes foram
previstos pela gestão na SEDUC, porém o teto orçamentário disponibilizado pela SEPLAN não contemplou a projeção.

Ação:

4281-Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos
sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Efetuar o pagamento dos servidores em atividades administrativas da SEDUC.
Ação realizada
Percentual
Ediulen Jesus de Arruda Leite

1151
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Pagamento dos servidores em funções administrativas não contempladas no artigo 22 da Lei 11494 executado conforme demanda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120

193.928.729,72

272.455.900,92

268.948.442,12

0,00

138,68

98,71

122

328.885.036,35

340.885.036,35

327.161.526,11

0,00

99,48

95,97

169

0,00

169.600,00

161.423,47

0,00

0,00

95,18

522.813.766,07

613.510.537,27

596.271.391,70

0,00

114,05

97,19

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os profissionais da educação Básica obtiveram um reajuste total em seus subsídios no ano de 2017 de 20,67%, estes valores foram
previstos pela SEDUC, porém o não disponibilizado teto orçamentário para realização da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:
Execução conforme demanda.

Alcance do Objetivo Específico:
Os profissionais da educação Básica obtiveram um reajuste total em seus subsídios no ano de 2017 de 20,67% em cumprimento a LC
510, Lei 10410 e Lei 10.572, ação executada conforme demanda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os profissionais da Educação Básica obtiveram um reajuste total em seus subsídios no ano de 2017 de 20,67%, estes reajustes foram
previstos pela gestão na SEDUC, porém o teto orçamentário disponibilizado pela SEPLAN não contemplou a projeção.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Gabinete foi satisfatoriamente provido de suas necessidades institucionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

173

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

98.826,80

8.730,00

0,00

8,73

8,83

100.000,00

98.826,80

8.730,00

0,00

8,73

8,83

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor foi planejado visando atender o gestor do FUNDED e sua equipe de gabinete de suas necessidades administrativas, tais como
materiais de expediente e viagens.
Cabe analisar que apesar de não ter sido utilizado, este recurso garante ao gestor da pasta a liberdade de realizar viagens e ações sem
depender de orçamento de outras ações da pasta,
o que ao meu ver é benéfico e importante.

Capacidade de Execução - COFD:
Uma vez que o material de expediente foi providenciado pela SEDUC através de seu próprio recurso e as viagens foram quase todas
dotadas de recursos de outras ações da secretaria adjunta de esporte e lazer, este recurso ficou praticamente não utilizado ao longo do
exercício. Porém, esta dotação orçamentária foi novamente prevista para 2018, pois tem-se a expectativa de que o secretário faça visitas a
municípios dentro e fora do estado sem que a passagem esteja relacionada a uma ação direta do FUNDED.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado. Suporte administrativo prestado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

47,40
Total:

47,40

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

47,40

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

47,40

47,40

Análise da Meta Física:
Foi satisfatoriamente realizada manutenção de limpeza, vigilância e limpeza de piscina no órgão. Porém, os contratos de manutenção
predial, estrutural, rede elétrica, hidráulica, dedetização, chaveiros, copeiragem e aquisição de equipamentos foram frustrados. Em valores
financeiros, estimasse que os serviços realizados representem 867 mil reais, ou seja, aproximadamente 47,4% dos serviços previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

101

1.480.000,00

9.593,25

0,00

0,00

0,00

0,00

173

350.000,00

187.600,58

75.180,58

0,00

21,48

40,07

1.830.000,00

197.193,83

75.180,58

0,00

4,11

38,13

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram planejados gastos de manutenção do Ginásio Aecim Tocantins.
Na fonte 101 estavam previstos os contratos de Vigilância e Limpeza do Ginásio, que acabaram sendo incluídos no contrato destas
empresas para prestar os mesmos serviços para a Arena Pantanal.
A contratação de empresa de copeiragem acabou não ocorrendo por não ter sido priorizado.
Na fonte 173 estavam alocados recursos para os contratos de manutenção predial e estrutural do ginásio, da piscina, rede elétrica,
hidráulica, chaveiros e dedetização. Destes só foi de fato celebrado contrato e empenhadas ordens de serviço para a limpeza da piscina.
Por isso a diferença abrupta entre o planejado e o executado.

Capacidade de Execução - COFD:
Observa-se uma execução baixa dos recursos destinados aos contratos de manutenção do ginásio Aecim Tocantins pois:
Na Fonte 101, os contratos de vigilância e limpeza foram incluídos no contrato de prestação de serviço da Arena Pantanal (ação 2007), e o
contrato de copeiragem foi cortado como medida de economia;
Na Fonte 173, foram empenhadas 8 ordens de serviço para limpeza da piscina olímpica do complexo esportivo da arena, restando 4
meses de serviço, o contrato passa por processo de aditivação na administração sistêmica do órgão. Já os importantes contratos de
Manutenção predial e estrutural, rede elétrica, hidráulica, chaveiros e dedetização continuam em seu processo de contratação, tendo sido
feitos apenas reparos emergenciais através de adiantamentos para que não fosse interditado o ginásio, esses contratos são de vital
importância e devem ser celebrados em 2018. A aquisição de equipamentos prevista nesta ação também não foi realizada, tendo sido feito
da mesma formas compras emergenciais de equipamentos através de adiantamentos.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar restarem alguns reparos emergenciais em relação a central de alarmes, reformas estruturais e aquisição de equipamentos a serem
executadas, o Ginásio Aecim Tocantins segue em funcionamento. Sendo que a sua utilização tem quebrado recordes neste governo, uma
vez que abriga treinamentos regulares da Escola Governador José Fragelli, de equipes esportivas diversas, basquete de cadeira de rodas
além de terem sido sediados mais de 40 eventos no ginásio (dentre eles o Grand Prix internacional de volei feminino, com participação da
seleção brasileira de voleibol e o PBR, maior evento mundial de montaria de touros).
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Outros aspectos relevantes:
Existe um TAC com o corpo de bombeiros que tem seu vencimento em Fevereiro para que sejam realizadas diversas melhorias no
Ginásio, se este não for cumprido até a data, existe risco de interdição. A SEDUC está trabalhando na contratação de uma empresa para
realizar as melhorias e manutenção necessárias para o Ginásio, de forma que no próximo exercício os gastos estruturais com este
equipamento esportivo devam ser mais significativos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
Foi alcançado um êxito de 80% no alcance desta meta.
Ficando em haver parte da locação de transporte terrestre, cuja SAEL pretendia realizar para apoiar eventos no final do ano,
mas em função da indisponibilidade financeira, foi obrigada a retroagir perante a comunidade esportiva.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

101

1.610.898,50

593.817,35

593.817,35

0,00

36,86

100,00

173

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

100,00

100,00

1.810.898,50

793.817,35

793.817,35

0,00

43,84

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram planejados recursos para locação de ônibus e micro-ônibus para atendimento logístico aos eventos esportivos que a SAEL realiza
e/ou apoia, no entanto,
em função da indisponibilidade financeira da fonte 101, fomos forçados a realizar uma economia neste investimento.
Os recursos previstos para manutenção de automóveis não foram necessários, pois o único automóvel que pertencia ao FUNDED hoje
integra o patrimônio da SEDUC,
de tal forma que os custos de manutenção foram absorvidos pelo orçamento da UO 14101.
Quanto ao combustível, foi utilizado todo o recurso disponível e ainda algum recurso da UO 14101, redimensionaremos a previsão para
que isto não ocorra novamente.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi utilizado todo o recurso disponível para locação de veículos e combustível.
Teria sido necessário utilizar mais cerca de 150 mil reais em locação de ônibus.

Alcance do Objetivo Específico:
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Não existe mais frota própria do FUNDED, apenas os veículos que a SEDUC disponibiliza para a SAEL, desta forma, pode-se dizer que o
objetivo de manter a frota foi cumprido.
A frota locada, no entanto, ficou apenas parcialmente atendida (ônibus e micro-ônibus).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

30,00

30,00

Análise da Meta Física:
Em relação à SAEL, a secretaria tem sido guarnecida de material de consumo e expediente de forma satisfatória, carecendo, todavia, de
contratos para estagiários, serviços gráficos, de publicidade e postais.
Já a arena pantanal carece de alguns contratos essenciais para o seu funcionamento conforme descrito na análise COFD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

4.616.539,55

4.116.356,71

16.725,79

0,00

89,49

101

1.463.006,33

294.588,52

196.053,78

0,00

13,40

66,55

107

1.058.000,00

1.058.000,00

0,00

1.008.000,00

0,00

0,00

240

110.993,67

30.993,67

0,00

30.993,67

0,00

0,00

2.632.000,00

6.000.121,74

4.312.410,49

1.055.719,46

163,85

87,22

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Foram planejados recursos da fonte 101 para compra de material de expediente e consumo diversos dos quais foram utilizados apenas
uma pequena parcela com a manutenção do orgão.
As contas de energia elétrica, água e telefonia da Arena Pantanal e Aecim Tocantins foram unificadas, sendo pagas através de fonte 100
(orçamento da Arena Pantanal) e/ou pela UO 14101 (SEDUC).
Haviam sido previstas compras de equipamentos para o alojamento do ginásio e para jardinagem do complexo, porém, os processos
licitatórios não foram concluídos em 2017.
Recursos previstos para contratação de estagiários não foram utilizados.
Recursos previstos para despesas com serviços gráficos, de impressão e postais foram superdimensionados no planejamento, tendo sido
utilizados em menor escala através de adiantamentos.
Despesas de contratação de serviço de jardinagem e recepcionista foram canceladas por questão de economia.
As compras de passagens aéreas foram feitas sem a utilização dos recursos da UO 14601 (FUNDED).
As compras de passagens terrestres foram canceladas em virtude da locação de ônibus.
Os Recursos remanejados para a gestão da Arena Pantanal foram anulados em mais de 60%, desfalcando muito as ações planejadas,
fazendo com que a gestão precisa-se realizar algumas ações através de parcerias com instituições que a utilizam e deixado alguns
contratos necessários para a sua manutenção sem cobertura em 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da fonte 100 não foi prevista no FUNDED, mas sim na SEGES que detinha a competência da gestão deste aparelho esportivo
até Janeiro de 2017.
Com o remanejamento do valor a SAEL renovou contratos de limpeza, segurança patrimonial, vigilância e utilizou-se de alguns serviços
técnicos de terceiros, tendo no entanto, deixando de contratar importantes serviços como os de manutenção predial, elétrica, hidráulica,
limpeza de piscina, equipamentos de emergência e contenção de pânico e aquisição de equipamentos (daí a execução de apenas 4
milhões ao invés de 10, que foram planejados pela SEGES).
A execução da fonte 101 foi parcialmente realizada com recursos da fonte 100 (pois ocorreu uma junção de alguns contratos do Aecim
Tocantins e Arena Pantanal) e outra parte com o recurso previsto.
As compras de material prevista para utilização da fonte 240 não foi concluída em 2017.
As compras de passagens aéreas previstas com recursos da fonte 107 foram canceladas (tendo algumas passagens aéreas sido utilizadas
através de contrato pre-existente na SEDUC).

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de manter as atividades do órgão foi parcialmente alcançado, pois apesar de as atividades permanecerem em funcionamento, a
não contratação de alguns serviços essenciais irão impactar na manutenção do órgão para o exercício de 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Josiane Fatima de Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

Análise da Meta Física:
Apesar de não terem sido utilizados os recursos previstos, a folha de pagamentos foi honrada com êxito.
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100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A previsão dos recursos para pagamento de recursos humanos teria sido insuficiente se considerados os contratos temporários lotados na
SAEL.
No entanto, os recursos não foram utilizados, pois o pagamento foi realizado através de recursos da UO 14101,
para a qual deveriam ter sido remanejados os recursos previstos para pagamento de RH.

Capacidade de Execução - COFD:
A não execução dos recursos previstos se deu em função de uma deficiência do sistema SEAP (Sistema Estadual de Administração de
Pessoas),
no qual não é possível lançar duas folhas de pagamento diferentes (utilizando Fundos específicos diferentes) para um mesmo órgão.
Desta forma, foi utilizado apenas o orçamento do FUNDEB (que tem maior vulto de recursos) para suprir as obrigações de ambos as
Unidades Orçamentárias Vinculadas à SEDUC.
A ideia seria remanejar o recursos posteriormente para a ação correspondente no orçamento da UO 14101 (FUNDEB).
Este problema já foi solucionado no PTA 2018, uma vez que o recurso do FUNDED (UO 14601) foi previsto dentro do PTA do FUNDEB
(UO 14101).

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi atendido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
Uma vez que as necessidades de assistência técnica e materiais de hardware foram providas pela SUTI-SEDUC considera-se que 100%
das necessidades foram atendidas.
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

764.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram planejados recursos para atender a manutenção e instalação de rede lógica e elétrica no Aecim Tocantins e Arena Pantanal, e
aquisição de softwares para gestão de eventos esportivos.
Todas estas necessidades foram supridas pela superintendência de TI da SEDUC através de seu próprio orçamento, não sendo
necessário utilizar recursos desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Todas estas necessidades foram supridas pela superintendência de TI da SEDUC através de seu próprio orçamento, não sendo
necessário utilizar recursos desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado uma vez que as necessidades de Tecnologia de informação do órgão foram supridas pela
Superintendência de TI da SEDUC.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

30,00

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
30,00

Análise da Meta Física:
Foram pagos apenas 30% dos valores relativos à ajuda de custo dos conselheiros (Jetons).
A Secretaria Executiva do consed foi munida de estrutura pela SAEL, porém, não foram requisitados recursos de locomoção ou para
diárias ao longo do período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

101

46.034,79

22.200,00

22.200,00

0,00

48,22

173

73.965,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.999,92

22.200,00

22.200,00

0,00

18,50

100,00

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram previstos recursos para cobrir as despesas com Jetons, material de expediente, diárias e locomoção para que o Consed exercite
seu papel fiscalizador.
Destes recursos, apenas aqueles para pagamento de Jetons foram utilizados.
Uma vez que houve aumento do valor dos Jetons pagos aos conselheiros como ajuda de custo para participação nas reuniões, o valor
precisou ser atualizado no PTA 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
Foram utilizados os recursos disponíveis para o pagamento de Jetons, porém, boa parte dos pagamentos relativos às reuniões de 2017
permanecem inadimplentes.
Os recursos para diárias, locomoção e material de expediente não foram utilizados, em parte por que a secretaria executiva do CONSED
utilizou-se da estrutura da SAEL para desempenhar suas atividades (material de expediente, sala e estrutura de TI) e parte por não ter
exercido seu papel fiscalizador nas cidades do interior de MT (locação e diárias).

Alcance do Objetivo Específico:
Este objetivo foi parcialmente alcançado pois parte dos Jetons não foram pagos e o apoio logístico não foi realizado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Leonardo Gonzales de Oliveira Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

Análise da Meta Física:
O gabinete foi mantido a contento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

335.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Havia sido planejado realizar publicações da SAEL em meios de comunicação tais como jornais e periódicos, além de aquisições de
equipamentos
para promoção do evento dos jogos tradicionais que seriam realizados em Julho/2017. Mas infelizmente a sub-rogação do recurso do
convênio demorou a ser concluída
pelo Ministério dos Esportes, impossibilitando a contratação. Além disso a contratação de um profissional de comunicação rendeu diversas
parcerias com mídias digitais
e escritas da capital e do interior, sendo possível assim economizar o valor a ser gasto com publicidade e comunicação.
Com relação aos gastos com publicações do DOE e DOU, não foi utilizado o orçamento do FUNDED pela Secretaria Adjunta de
Administração Sistêmica da SEDUC,
muito embora as publicações necessárias tenham ocorrido normalmente.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução dos serviços de publicidade da SAEL foram realizados através de parcerias com mídias digitais e escritas da capital e do
interior.
As publicações no IOMAT e no Diário Oficial da União foram realizadas sem a utilização do orçamento do FUNDED.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo alcançado através de parcerias e dotações orçamentárias da SEDUC.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1163

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Mônica Barreto Arantes Jouan

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Manutenção do Gabinete foi efetuada de acordo com o previsto

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

30.000,00

28.595,00

0,00

0,00

95,32

240

553.080,00

552.210,45

549.060,45

0,00

99,27

99,43

553.080,00

582.210,45

577.655,45

0,00

104,44

99,22

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
o valor previsto para fazer face as despesas com o gabinete foram executados de acordo com o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
do valor final disponibilizado para cobrir as despesas com a manutenção do gabinete houve a utilização na sua quase totalidade .

Alcance do Objetivo Específico:
o suporte administrativo do Gabinete do secretario e adjuntos foi efetuado na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Nilson Proença Feijó

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

93,48
Total:

93,48

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

93,48

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

93,48

93,48

Análise da Meta Física:
Salientamos que essa ação conta com 10 tarefas, sendo que sòmente uma conta com recursos financeiros para sua realização; todas as
demais sómente com questões administrativas as quais foram todas cumpridas em 100 %; Na tarefa 2, que envolve recursos financeiros
conseguimos cumprir em 34,82% - Com esses parâmetros chegamos ao resultado da ação em 93,48%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.643.835,96

3.020.419,96

2.950.006,10

0,00

63,53

97,67

4.643.835,96

3.020.419,96

2.950.006,10

0,00

63,53

97,67

Capacidade de Planejamento - PPD:
Temos a observar que do valor da dotação inicial proposto no PTA de R$ 4.643.835,96 e confirmado na LOA, foi efetivado a dotação de
R$ 3.020.419,96 e empenhado o valor de R$ 2.953.156,10, correspondente a 63,59% do inicialmente proposto. Salientamos que todo o
recurso corresponde a ação 2005-tarefa 1 - gerenciar as demandas e executar o plano de obras de construção, manutenção e
conservação de bens imóveis.

Capacidade de Execução - COFD:
Do valor de R$ 3.020.419,96 correspondente a dotação final da LOA conseguimos o empenho de R$ 2.953.156,10, o que corresponde ao
percentual de 97,77%; Salientavos que do valor empenhado efetivamente foi liquidado e pago no exercício de 2017 o valor de R$
1.617.222,66, tendo a liquidar em 2018 o valor de R$ 1.335.933,44 e tendo como saldo orçamentário o valor de R$ 67.263,86 a ser
estornado.
Muitos dos serviços previstos no PTA não foram possível sua execução pela não efetivação da dotação inicialmente proposto.

Alcance do Objetivo Específico:
Temos a comentar que o desejo seria de alcançar o 100% em relação ao orçamento inicial proposto e apresentado no PTA e confirmado
na LOA; porém, provavelmente por questões de dificuldades orçamentárias apresentadas pelo Estado nos foi disponibilizado apenas
63,59% do desejável; dentro desta meta de recursos disponibilizados efetivamente conseguimos realizar 97,77% o que nos coloca como
cumprido com o propósito.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Nilson Proença Feijó

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,11
Total:

60,11

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

60,11

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,11

60,11

Análise da Meta Física:
Levando-se em conta as tarefas de 01 a 05 propostos no PTA foram executadas na média percentual de 60,11%.
Tarefa 1 - Assegurar a correta execução dos contratos atinentes ao setor-100%
Tarefa 2 - Promover a execução dos serviços de transportes e controlo dos custos - 116,69%
Tarefa 3 - Promover a execuçaõ e controle dopagamento de tributos e multas - 33,86%
Tarefa 4 - Promover a gestão da frota de veículos - 50,00%
Tarefa 5 - Promover a gestão da qualidade na manutenção da frota - 0,00%
Observando as questões orçamentárias observamos o seguinte. Foi realizado R$ 1.520.223,95, correspondente a 49,40% em relação a
dotação inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

106

0,00

286.662,40

176.662,40

0,00

0,00

61,63

240

3.077.186,92

2.213.463,26

2.190.237,91

12.365,32

71,18

99,51

3.077.186,92

2.500.125,66

2.366.900,31

12.365,32

76,92

95,14

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação a dotação inicial de R$ 3.077.186,92, constatamos o empenho final de R$ 2.500.125,66, dos quais R$ 1.520.223,95 foram
efetivamente liquidados e pagos no exercício de 2017, o que corresponde a 49,40% da dotação inicial; R$ 857.536,39 encontram-se a
liquidar e R$ 110.000,00 como saldo de dotação a ser estornado.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor efetivamente disponibilizado como dotação final de R$ 2.500.125,66 conseguimos efetivamente empenhar R$ 2.377.760,34, que
resultou no percentual demonstrado no gráfico; saliantamos que desse valor efetivamente empenhados, contamos com R$ 1.520.223,95
liquidados e pagos; R$ 857.536,39 a liquidar em 2018 exercício anterior e R$ 110.000,00 como saldo de dotação a estornar.

Alcance do Objetivo Específico:
Temos a comentar que o desejo seria de alcançar o 100% em relação ao orçamento inicial proposto e apresentado no PTA e confirmado
na LOA; porém, provavelmente por questões orçamentárias apresentadas pelo Estado nos foi disponibilizado apenas 77,27% do
desejável; dentro desta meta de recursos disponibilizados efetivamente conseguimos realizar 95,58% o que nos coloca como cumprido
com o propósito.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Antonio Carlos Andrade Becker

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

146,25
Total:

146,25

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

146,25

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

146,25

146,25

Análise da Meta Física:
o percentual de 140,25% em relação ao serviços iniciais previstos des-se em função da necessidade da complementação orçamentária
para execução de serviços definidos como essenciais pela administração da Sefaz/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

17.491.608,24

23.966.469,57

23.302.604,53

0,00

133,22

97,23

106

0,00

2.277.500,00

2.277.500,00

0,00

0,00

100,00

17.491.608,24

26.243.969,57

25.580.104,53

0,00

146,24

97,47

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação a dotação inicial previsto no PTA e confirmado na LOA, demonstrou-se a necessidade da complementação orçamentária,
inclusive com remanejamentos dentro das previsões iniciais que resultou em empenho final de R$25.582.330,02; desse empenho
conseguimos efetivamente a utilização de R$ 23.126.262,61(90,40%).

Capacidade de Execução - COFD:
Observou-se as seguintes situações:
Serviços de Natureza da Despesa:339000000.100.1.1 - Dotação inicial: R$ 3.725.515,46 - Crédito Autorizado : R$ 3.680.873,16 - Valor
Empenhado: R$ 3.595.517,36
Serviços de Natureza da Despesa:339000000.100.4.1 "
: R$ 13.480.089,94 "
: R$ 20.285.596,41 "
:R$ 19.714.552,66
Serviços de Natureza da Despesa:339000000.106.4.1 "
:R$
0,00_
"
: R$ 2.277.500,00 "
:R$ 2.277.500,00
Serviços de Natureza da Despesa:449000000.100.1.1 "
:R$
286.002,84 "
: R$
0,00 "
:R$
0,00
Obs: Saldo de dotação a ser estornado - não foi executado - R$ 628.195,52

Alcance do Objetivo Específico:
Temos a comentar que em função de grandes demandas apresentadas ao longo do exercício houve a necessidade da suplementação
orçamentária que chegou a atingir o patamar de 146,25% em relação ao orçamento inicial proposto e apresentado no PTA e confirmado
na LOA; dentro desta meta de recursos disponibilizados efetivamente conseguimos realizar 97,48% o que nos coloca como cumprido com
o propósito muito além daquele inicialmente proposto no PTA..

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Ingrid Zattar Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Avaliando a meta física e o desempenho apurado, observa-se que o Objetivo proposto foi alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

98.812.728,03

88.529.001,47

88.426.458,12

9.902,02

89,49

106

126.892.449,83

125.392.449,83

125.244.963,30

0,00

98,70

99,88

240

162.928.244,74

143.591.822,18

143.591.822,18

0,00

88,13

100,00

388.633.422,60

357.513.273,48

357.263.243,60

9.902,02

91,93

99,93

Total

99,90

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor inicial quando da liberação do PTA/2017 ficou abaixo da real necessidade já prevista pelo órgão à época, e a publicação da LC
596/2017 que alterou o subsidio do Grupo TAF não previsto quando da elaboração do PTA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
O Índice foi satisfatório, vez que os valores planejados e suplementados foram devidamente executados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais na Secretaria de Estado de Fazenda foi alcançado em
razão do acompanhamento mensal da folha, o que permitiu a execução dentro do que foi planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Ricardo de Lucca Crudo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi estabelecida mediante a execução de projetos previstos/realizados ao longo do ano.
É importante observar a ausência de orçamento mínimo necessário para a realização das ações de TI da SEFAZ. Todas as ações da área
finalística da SEFAZ, incluindo arrecadação e fiscalização são dependentes dos sistemas e serviços de TI, mas que não tiveram
necessidades básicas de manutenção devido ao orçamento não autorizado.
A SEFAZ ficou sem contratos básicos de manutenção de equipamentos de infra-estrutura e com dívidas em relação à fornecedores de
software, o que poderia ter causado indisponibilidade de sistemas.
Ainda assim, a equipe conseguiu executar a manutenção de ações e a implantação de projetos importantes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

9.092.795,80

11.812.795,80

10.337.553,34

4.081,69

113,69

87,54

106

0,00

1.235.837,60

1.235.837,60

0,00

0,00

100,00

9.092.795,80

13.048.633,40

11.573.390,94

4.081,69

127,28

88,72

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial estabalecida já foi muito aquém do necessário para as ações básicas de manutenção de TI da SEFAZ. Insuficiente para
cobrir contratos essenciais da área. O valor suplementado minimizou um pouco a situação, mas não resolveu.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução de projetos do PROFISCO foram priorizadas em relação aos demais projetos da SEFAZ. Assim, a execução de projetos
previstos para iniciar em 2017 foram replanejados para 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram alcançados objetivos e concluídos projetos que não dependiam tanto de recursos financeiros do Estado.
Contratações importantes não foram executadas e a SEFAZ atualmente está com pendencias de regularização de licenças de software
além da ausência de contratos básicos de manutenção.
Foram executados projetos com recursos próprios de pessoal e projetos financiados pelo profisco.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que ações básicas de manutenção de TI sejam mantidas, sob o risco de impactar seriamente nos processos de fiscalização e
arrecadação;
Que seja revisto o fluxo do processo de licitações e contratações, extremamente morosos e que acabam por prejudicar ações importes e
estratégicas. Incluindo a parte de autorizações das partes competentes.

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Sandra Pinheiro Amorim

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Com base na análise da meta física, do PPD, COFD, consideramos que o objetivo específico da ação foi atendido, ou seja, a publicidade
dos serviços, ações e programas da organização foi realizada, conforme demandas previstas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

550.000,00

710.222,52

708.655,00

0,00

128,85

106

0,00

200.000,00

60.000,00

0,00

0,00

30,00

240

1.909.700,00

880.000,00

879.999,29

0,00

46,08

100,00

2.459.700,00

1.790.222,52

1.648.654,29

0,00

67,03

92,09

Total

99,78

Capacidade de Planejamento - PPD:
A justificativa para a avaliação regular (67,03%) é que em 2017 tivemos um orçamento inicial, aprovado pela Lei Orçamentária Anual
(LOA), de R$ 2.459.700,00 e uma parte do recurso (R$ 669.477,48) não pode ser executada tendo em vista dificuldade financeira do
Estado de Mato Grosso e a anulação de parte do recurso para atender demanda de folha de pagamento da V.I do Grupo TAF.
Observamos ainda que o valor inicial programado no PTA 2017 não foi suficiente, sendo necessária a abertura de crédito suplementar
para atender o contrato de publicações com a Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso - IOMAT com a publicação dos atos
administrativos, haja vista que o valor previsto foi definido de maneira estimada. O reforço orçamentário foi necessário em razão
Mesmo com toda a dificuldade financeira o desempenho da ação não foi afetado e todas as ações foram mantidas, sendo possível
empenhar/executar R$ 1.648.654,29. Desta forma, as atividades que não puderam ser executadas em 2017 foram incluídas no PTA de
2018.

Capacidade de Execução - COFD:
O planejamento dos recursos necessários para a realização das tarefas se mostrou insuficiente quanto ao contrato com a IOMAT, sendo
necessária a suplementação para atender as despesas com as publicações. Além disso, houve anulação de parte do orçamento, não
possibilitando cumprir o orçamento de forma integral.
Com as despesas reprogramadas, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa obtendo um resultado ótimo,
com 92,09% da realização orçamentária financeira, indicando que o procedimento está sendo eficaz, podendo melhorar.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação 2014 tem como objetivo executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Para atingir tal objetivo foram adotadas duas medidas no planejamento de 2017: fazer a gestão da assessoria de comunicação e
aperfeiçoar a comunicação social, organizacional e administrativa da Sefaz.
Embora tenha sido necessária suplementação orçamentária, para atender as despesas com publicações do Diário Oficial, e anulação
orçamentária, para complementar as despesas da V.I do Grupo TAF, a Sefaz não deixou de efetuar a ação. Portanto as duas medidas,
juntamente com as respectivas tarefas do nosso PTA foram realizadas com satisfação, consolidando o cumprimento da meta física
prevista de 100%.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4491-Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de
Objetivo Específico:
previsão em lei.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Administrador Fiplan

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Avaliando a meta física e o desempenho apurado, observa-se que o Objetivo proposto foi alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

15.000.000,00

36.100.902,75

36.100.840,99

0,00

240,67

240

4.020.860,69

6.241.028,69

6.240.551,03

47,59

155,20

99,99

19.020.860,69

42.341.931,44

42.341.392,02

47,59

222,61

100,00

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor inicial quando da liberação do PTA 2017 ficou abaixo da real necessidade já prevista pelo órgão à época e também com a
publicação da LC 596 DOE 26/09/2017 com efeitos financeiro a partir da data de publicação, alterando o valor da V.I. que não foi previsto
quando da elaboração do PTA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
O Índice foi satisfatório, vez que os valores planejados e suplementados foram devidamente executados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de atender o pagamento da Verba Indenizatória do Grupo TAF da Secretaria de Estado de Fazenda foi alcançado devido o
acompanhamento mensal da folha da VI, o que permitiu a execução dos pagamentos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando a instabilidade econômica e financeira do Estado e as várias anulações e remanejamentos ao longo ano, a ação foi
realizada de forma satisfatória.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

69.166,65

60.514,37

138,98

0,00

87,67

101

346.400,00

128.021,77

128.021,77

0,00

36,96

100,00

346.400,00

197.188,42

188.536,14

138,98

54,43

95,68

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o valor das anulações e dos remanejamentos ao longo do ano, bem como a diferença do valor inicialmente planejado e
efetivamente empenhado, o planejamento da ação foi realizado de acordo com a realidade.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o valor das anulações e dos remanejamentos ao longo do ano, bem como a diferença do valor da dotação inicial e dotação
final, a execução orçamentária e financeira da ação foi realizada com bom percentual de êxito.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, bem como as dificuldades financeiras e orçamentárias
passadas durante o ano pelo governo do Estado, o objetivo específico da ação foi alcançado com nível satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando a instabilidade econômica e financeira do Estado e as várias anulações ao longo ano, a ação foi realizada de acordo com as
necessidades da Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

499.800,00

167.739,05

162.000,12

4.336,40

32,41

99,14

101

120.000,00

100.000,00

90.000,00

0,00

75,00

90,00

619.800,00

267.739,05

252.000,12

4.336,40

40,66

95,67

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o valor total das anulações ao longo do ano, bem como a diferença do valor inicialmente planejado e efetivamente
empenhado, o planejamento da ação foi realizado de acordo com a realidade do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o valor das anulações ao longo do ano, bem como a diferença do valor da dotação inicial e dotação final, a execução
orçamentária e financeira da ação foi realizada com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, bem como as dificuldades financeiras e orçamentárias
passadas durante o ano pelo governo do Estado, o objetivo específico da ação foi alcançado com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
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Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando as várias anulações e suplementações ao longo ano, bem como as dificuldades orçamentárias e financeiras, a ação foi
realizada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.274.431,40

1.470.048,35

1.385.844,40

259,73

108,74

94,29

101

352.960,04

397.692,80

381.155,86

0,00

107,99

95,84

1.627.391,44

1.867.741,15

1.767.000,26

259,73

108,58

94,62

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o conjunto das anulações e das suplementações , bem como fato do valor efetivamente empenhado ser maior que o valor
da dotação inicial, o planejamento da ação foi realizado de acordo com sucesso.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando as várias anulações e suplementações ao longo do ano, bem como o valor da dotação inicial ser inferior que o da dotação
final, a execução orçamentária e financeira da ação foi realizada êxito.

Alcance do Objetivo Específico:
Após análise dos resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, bem como as instabilidades financeiras e orçamentárias
passadas durante o ano pelo governo do Estado, o objetivo específico da ação foi alcançado com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Maxwell da Silva Santos

1176

Estado de Mato Grosso
META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Apesar da instabilidade econômica e financeira do Estado e algumas suplementações, a ação foi realizada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

17.148.610,63

18.428.610,63

17.575.263,13

0,00

102,49

95,37

17.148.610,63

18.428.610,63

17.575.263,13

0,00

102,49

95,37

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o valor das poucas suplementações ocorridas ao longo do ano, bem como o fato do valor efetivamente empenhado e da
dotação final ficarem maiores que o da dotação inicial, o planejamento da ação foi realizado de acordo com a necessidade da Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o valor das poucas suplementações ao longo do ano, bem como a diferença do valor da dotação final e do valor
empenhado, a execução orçamentária e financeira da ação foi realizada com êxito.

Alcance do Objetivo Específico:
Após analisar os resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, bem como as instabilidades financeiras e orçamentárias
passadas durante o ano pelo governo do Estado, o objetivo específico da ação foi alcançado com nível satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

1177

100,00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando que houve poucas suplementações, a ação foi realizada de forma satisfatória.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

35.000,00

38.761,00

37.920,00

0,00

108,34

97,83

35.000,00

38.761,00

37.920,00

0,00

108,34

97,83

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o valor da dotação inicial, da dotação final e do total empenhado e a política de redução de gastos do governo, o
planejamento orçamentário e financeiro foi readaptado para suprir os valores subestimados anteriormente.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o valor da dotação inicial, da dotação final e do total empenhado e a política de redução de gastos do governo, a execução
orçamentária e financeira da ação foi realizada de acordo com a necessidade da Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, bem como as instabilidades financeiras e orçamentárias,o
objetivo específico da ação foi alcançado com nível satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

1178

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Considerando o fato de ocorrer apenas uma anulação e duas suplementações durante o ano, a meta física da ação foi realizada com
sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

50.000,00

40.128,88

0,00

0,00

80,26

101

132.000,00

132.000,00

131.999,99

0,00

100,00

100,00

132.000,00

182.000,00

172.128,87

0,00

130,40

94,58

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando a dificuldade inicial de saldo na fonte 100, bem como o valor da dotação inicial e final na fonte 101, o planejamento
orçamentário e financeiro foi realizado de acordo com as disponibilidades do governo.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando a dificuldade inicial de saldo na fonte 100, bem como o valor da dotação inicial e final na fonte 101, a execução
orçamentária e financeira da ação foi realizada de acordo com as disponibilidades do governo.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, bem como as dificuldades financeiras e orçamentárias
passadas durante o ano pelo governo do Estado, o objetivo específico da ação foi alcançado com nível satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Gercimira Ramos Moreira Rezende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física foi realizada com eficiência, sendo que os produtos entregues foram adequados, desta forma, atendeu as expectativas
geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.470.633,24

1.214.922,65

1.143.186,43

0,00

77,73

94,10

1.470.633,24

1.214.922,65

1.143.186,43

0,00

77,73

94,10

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que desde o início todas as ações desta autarquia sofreram redução, e mesmo com o advento do Decreto nº.282, de 28 de
julho de 2017, que
remanejou recursos para remuneração de pessoal do Estado e encargos sociais, foi possível manter a ação planejada no PTA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando a edição do Decreto nº 1.258/2017, o qual estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas. Considerando
ainda o contingenciamento
efetuado e o deslocamento dos recursos orçamentários disponíveis, ainda assim, foi possível manter a ação e a execução de todas as
tarefas assumidas pelo PTA 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo desta ação foi alcançado mesmo com a redução inicial, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema
integrado.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Gercimira Ramos Moreira Rezende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física foi realizada com eficiência, sendo que os produtos entregues foram adequados, desta forma, atendeu as expectativas
geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

6.273.670,68

7.448.181,82

7.355.028,72

0,00

117,24

98,75

6.273.670,68

7.448.181,82

7.355.028,72

0,00

117,24

98,75

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação foi planejada para o PTA de 2017 com base nos dados do PTA de 2016, porém houve necessidade de fazer suplementação
conforme decreto nº 282 de 28 de
julho de 2017. Desta forma foi possível manter a integridade da ação, pois obedeceu a política adotada pelo CONDES que dispõem sobre
a programação financeira para o exercício
de 2017, vinculada ao regime de tesouraria única do Poder Executivo.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o recurso orçamentário disponível, inclusive com a suplementação feita conforme Decreto nº.282 de 28/07/2017, foi possível
manter a ação
e a execução de todas as tarefas programadas no PTA 2017. Desta forma, o coeficiente atendeu a expectativa gerada para o exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado , uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema integrado.
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Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Gercimira Ramos Moreira Rezende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física foi realizada com eficiência atendendo as expectativas geradas para este exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.154.527,92

903.110,85

863.968,95

0,00

74,83

95,67

1.154.527,92

903.110,85

863.968,95

0,00

74,83

95,67

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que todas as ações desta Autarquia já no início sofreu redução orçamentária. Considerando o contingenciamento sofrido na
UO 17301,
principalmente nesta ação, mesmo assim, foi possível mante-la.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o recurso orçamentário disponível e levando-se em conta o contingenciamento sofrido na UO 17301, mesmo assim, a ação
foi mantida, haja vista que a área da TI, conseguiu manter a funcionalidade do sistema integrador, dando aos nossos servidores a
assistência necessária para o bom desempenho dos serviços prestados pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
Mesmo com o contingenciamento, o objetivo não deixou de ser alcançado, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do
sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:
1183

Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1184
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi cumprida de acordo com planejado, pois foram usados os mesmos parâmetros na programação e na
execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

262

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.573.363,17

988.763,17

988.644,10

0,00

62,84

99,99

1.573.363,17

988.763,17

988.644,10

0,00

62,84

99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade efetuou corretamente a fixação da despesa na LOA para esta ação, porém seu desempenho foi regular devido a não locação de
mais veículos, pela não contratação de pessoal para poder conduzir esses veículos que seriam locados. Sobrando orçamento que fora
remanejado para atender outras ações prejudicadas pela anulação do orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante este exercício não houve necessidade de créditos adicionais. A unidade precisou rever seu planejamento e cronograma de
execução, pois sem a contratação de terceirizados, não houve a necessidade de locação de mais veículos, ficando o planejado superior ao
executado. A execução ficou em 99,99% devido ao esforço das equipes de fiscalização que conseguiram cumprir com a meta prevista
para o exercício de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação fora alcançado, devido ao esforço das equipes de fiscalização que mesmo com pessoal e veículos reduzidos
conseguiram cumprir com a meta estabelecida. Com isso foi possível executar 99,99% da meta física estabelecida para o período.
Consequentemente houve contribuição da ação para o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A unidade gestora conseguiu realizar 100,00% da meta prevista devido aos créditos adicionais que foram feitos para esta ação que
possibilitou os pagamentos de diárias aos colaboradores do IPEM/MT, bem como nos pagamento dos contratos de terceirizados, que são
essenciais para a manutenção dos serviços administrativos gerais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

262

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.798.000,00

3.227.650,52

3.226.028,73

0,00

84,94

99,95

3.798.000,00

3.227.650,52

3.226.028,73

0,00

84,94

99,95

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade efetuou corretamente a fixação da despesa na LOA para esta ação. Seu desempenho foi bom devido aos créditos adicionais
que foram feitos para esta ação, pois com anulação feita no orçamento seria impossível realizar o executado.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante o exercício foi necessário fazer créditos adicionais. A unidade gestora teve que rever seu planejamento e cronograma de
execução, considerando a anulação de grande parte do orçamento dificultando assim a realização da ação. A eficiência na ação ocorrera
devido aos créditos adicionais que permitiram a realização de 99,95% do executado previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
Com a anulação orçamentária de grande parte do orçamento, a capacidade de atingir o objetivo específico da ação fora prejudicada. .
Sendo possível executar 100,00% da meta física prevista estabelecida para o período devido aos créditos adicionais que foram feitos,
permitindo assim a contribuição da ação para o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi cumprida de acordo com o planejado, pois foram usados os mesmos parâmetros na programação e na
execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

774.000,00

774.000,00

0,00

0,00

100,00

262

12.028.164,51

12.028.164,51

12.005.472,16

0,00

99,81

99,81

12.028.164,51

12.802.164,51

12.779.472,16

0,00

106,25

99,82

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O bom resultado desta ação se deu por conta do planejamento ter sido realizado de acordo com a política salarial da Instituição e do
Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado desta ação se deu dentro do planejado, de acordo com a política salarial do Órgão, sendo considerado o aporte financeiro do
Estado junto ao IPEM-MT,

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos desta ação foram alcançados na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
1188
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Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marcio Lara Pinto Toledo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

98,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

102,04

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi cumprida de acordo com o planejado pois foram usados os mesmos parâmetros na programação e na
execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

262

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.355.000,00

675.281,82

675.266,03

0,00

49,84

100,00

1.355.000,00

675.281,82

675.266,03

0,00

49,84

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade efetuou corretamente a fixação da despesa na LOA para esta ação, porém seu desempenho foi deficiente devido a realização
de licitação para mão de obra da TI, onde o valor do contrato diminuiu consideravelmente, sobrando orçamento que fora remanejado para
atender outras ações prejudicadas pela anulação do orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Durante este exercício não houve necessidade de créditos adicionais. A unidade precisou rever seu planejamento e cronograma de
execução, pois com a licitação de mão de obra da TI, o planejado ficou superior ao executado. O previsto no PTA 2017 era o pagamento
do contrato de mão de obra de TI em torno de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) anual, e com a realização da licitação esse
valor caiu consideravelmente, sobrando assim orçamento nesta ação. Com isso a Unidade conseguiu realizar 100,00% da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação fora alcançado, devido a licitação da mão de obra de TI que diminuiu consideravelmente o valor do contrato.
Com isso foi possível executar 100,00% da meta física estabelecida para o período. Consequentemente houve contribuição da ação para
o objetivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4491-Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de
Objetivo Específico:
previsão em lei.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Adirze Sebastiana Alves Ribeiro
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

262

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.600.000,00

3.506.700,00

3.500.303,42

0,00

97,23

99,82

3.600.000,00

3.506.700,00

3.500.303,42

0,00

97,23

99,82

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Rosangela Paes da Conceicao

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
Lamentavelmente não foi possível atender a todas as demandas recebidas, principalmente ás relativas a reformas e pequenos reparos, já
com relação aos alugueis e tarifas de serviços foram atendidos quase na sua totalidade, ficando algumas para serem quitadas via restos a
pagar em 2018, algumas delas por se tratar de despesas do mês de dezembro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.001.400,00

2.484.399,69

2.482.291,95

0,00

247,88

99,92

240

0,00

284.131,49

283.136,55

0,00

0,00

99,65

1.001.400,00

2.768.531,18

2.765.428,50

0,00

276,16

99,89

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O teto orçamentário disponibilizado pela SEPLAN para programação das despesas essenciais não foi suficiente para cobrir todas as
necessidades do órgão, assim foi programado inicialmente o máximo possível para atender a ação, e durante o exercício esta ação
recebeu suplementação de recursos do próprio órgão e de outros órgãos para cumprir com as obrigações , logo, executando uma despesa
muito superior a programada, deixando a avaliação deficiente. Este problema tem sido recorrente e tem criado grande dificuldade na
execução das despesas principalmente contratuais. No exercício 2017 , infelizmente não foi possível zerar todas as despesas, ficando
alguns contratos de alugueis e tarifas de energia elétrica e saneamento para serem quitados como restos a pagar.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da ótima avaliação da execução orçamentária no exercício 2017, tivemos muita dificuldade para cumprir com as obrigações
contratuais e tarifas de serviços uma vez que a dotação foi bastante deficitária, obrigando-nos a buscar recursos orçamentários via crédito
adicional , inclusive em outras unidades orçamentárias , e ainda assim infelizmente não foi possível zerar todas as despesas, ficando
alguns contratos de alugueis e tarifas de energia elétrica e saneamento para serem quitados como restos a pagar.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo especifico desta ação foi parcialmente atendido, uma vez que não tivemos recursos necessários para muitas reformas e até
mesmo para pequenos reparos em imóveis próprios e locados. Esta demanda reprimida vem se arrastando por muitos anos por falta de
capacidade orçamentária e financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Fabio Candido da Rosa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
As demandas na área de transportes durante 2017 foram todas atendidas, com os recursos previstos no orçamento inicial, acrescido dos
créditos adicionais realizados, bem como dos recursos recebidos através dos convênios realizados pelo órgão com a iniciativa privada
(Fundos FESA, FASE, IMA) e o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA com planos de trabalho todos ligados á Defesa
sanitária Animal e Vegetal. Salvo em alguns casos devido a questões burocráticas deixamos de atender demandas por curtos períodos
em quanto aguardava finalização de adesão á ATA de registro de preços relacionados a combustíveis. Vale ressaltar que somente
conseguimos atender ás demandas de manutenção graças ao apoio recebido dos fundo privados já relacionados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.060.004,00

1.674.454,28

1.616.003,44

0,00

152,45

96,51

240

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

100,00

1.060.004,00

1.814.454,28

1.756.003,44

0,00

165,66

96,78

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido a insuficiência do teto orçamentário recebido pelo INDEA na ocasião de elaboração da Lei Orçamentária, não foi possível prever
nesta ação todo volume de recursos necessários á manutenção das atividades de transportes da instituição, logo, durante o exercício
vieram alguns créditos adicionais visando corrigir o problema a partir da anulação de recursos da própria instituição e de outros órgãos
como SEMA e EMPAER. desta forma acabamos executando um orçamento bem superior ao previsto inicial, deixando a avaliação
aparentemente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Graças aos créditos adicionais recebidos foi possível atender adequadamente as demandas, foram suplementações oriundas do próprio
órgão, bem como anulações em outros órgãos como SEMA e EMPAER. Apesar das dificuldades neste processo de obtenção dos recursos
complementares necessários, foi possível executar quase a totalidade dos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:
Conseguimos atender as demandas de trabalho no exercício graças: Aos 43 veículos adquiridos pelo MAPA -Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento; Aos 60 locados pelo FASE -Fundo de Apoio à Cultura da Semente; 23 Locados nas etapas de vacinação pelo
FESA- Fundo Emergencial de Saúde Animal , pois , a frota própria do INDEA-MT é mais antiga , grande parte dos veículos requer
manutenção frequente, que nem sempre estamos em condições de atender. Apesar de todas as dificuldades o objetivo especifico desta
ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A disponibilização de teto orçamentário insuficiente sistematicamente tem causado muitos transtornos na elaboração e execução das
despesas durante o exercício, logo, seria importante que tivéssemos ás condições de realizar um planejamento e execução adequados a
partir de um teto orçamentário mais realista.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Rosangela Paes da Conceicao

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

85,00
Total:

85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

85,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

85,00

85,00

Análise da Meta Física:
Devido a dificuldades orçamentárias e financeiras nos momentos oportunos de realizar alguns atendimentos e trabalhos , tivemos
dificuldade em atender alguns serviços que necessitavam diárias e passagens, logo ficaram algumas demandas reprimidas, sem contudo
afetar significativamente a infra estrutura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.999.224,00

2.590.900,73

2.583.932,73

0,00

129,25

99,73

240

0,00

123.025,69

120.779,92

0,00

0,00

98,17

662

0,00

1.172.064,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.999.224,00

3.885.991,26

2.704.712,65

0,00

135,29

69,60

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial prevista na LOA foi abaixo do necessário, em função do teto orçamentário disponibilizado para programação desta
atividade ser insuficiente para arcar com todas as despesas desta ação, logo, foi necessário durante o exercício buscar recursos
orçamentários dentro do órgão e até mesmo em outras unidades orçamentárias para atender aos compromissos e demandas , e com os
recursos remanejados atendemos a maior parte delas. Isto ocorre frequentemente ,pois, não temos recebido recursos suficientes para
programar todas as despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponíveis na dotação final da LOA , foram resultado de vários créditos adicionais que buscaram solucionar a insuficiência de
recursos para ação. Com estes créditos adicionais nas fontes 100 e 240 foi possível custear grande parte das despesas e executar
praticamente toda a dotação disponível. Contudo , recebemos uma dotação referente a saldo de convênio do exercício anterior com o
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento -MAPA, acrescido dos juros do mesmo, que foi acrescentado não somente nesta ação
mais em outras ações do Programa de defesa sanitária animal que executaram as ações técnicas previstas e as suas dotações, porém , a
dotação orçamentária disponibilizada nesta atividade não poderia ser utilizada para atender a demanda de serviços aqui existente, em
função do plano de trabalho assinado com o MAPA, e nem mesmo remanejado para outra ação, logo, pelo decurso do prazo do convênio
tivemos que efetuar a devolução deste saldo. desta maneira a avaliação da execução orçamentária ficou regular.
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Alcance do Objetivo Específico:
As demandas desta ação foram atendidas a medida do possível devido aos vários contra tempos relacionados a disponibilidade dos
recursos, porém podemos classificar como razoável o atendimento do objetivo especifico desta atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação: Renata Aparecida Ferreira de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Apesar da impossibilidade de prever adequadamente esta despesa, devida a insuficiência do teto orçamentário oferecido, com a
suplementação dos recursos durante o exercício de 2017, foi possível cumprir com esta obrigação dentro do prazo legal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

53.267.279,66

72.300.106,68

72.299.449,64

0,00

135,73

100,00

240

76.591.568,46

77.972.249,08

77.965.347,24

0,00

101,79

99,99

129.858.848,12

150.272.355,76

150.264.796,88

0,00

115,71

99,99

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que não foi possível lançar a dotação orçamentária suficiente para quitação das folhas de pagamentos do exercício de
2017, na ocasião da ,elaboração do PTA, devido a insuficiência do teto orçamentário oferecido pela SEPLAN, em um montante
aproximado de R$ 20.413.507,64 (vinte milhões e quatrocentos e treze mil e quinhentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).
Logo, foi necessário a realização de crédito adicional para suplementação da folha de pagamento do INDEA, gerando desta forma
avaliação mostrada acima.

Capacidade de Execução - COFD:
Com a suplementação da dotação orçamentária desta ação, foi possível atender 100% do pagamento da folha dos servidores do INDEA MT, no exercício de 2017, apesar de todas as dificuldades financeiras do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi atendido plenamente objetivo desta ação, com todas as dificuldades que o Estado vem enfrentando no momento.
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Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que seja oferecido ao INDEA - MT, teto orçamentário suficiente para adequada previsão das despesas obrigatórias entre
elas pagamentos de vencimentos e vantagens fixas.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Fabio Vinicius da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas ações ligadas a tecnologia da informação foram mantidas e todas as demandas atendidas durante o exercício, inclusive as
capacitações previstas, exceto pelo fato de não termos conseguido recursos suficientes para pagar as despesas oriundas do contrato de
gestão com á MTI, uma vez que a fixação dos valores dos serviços não foram devidamente pactuados com as unidades orçamentárias e
nem estas receberam teto orçamentário suficiente para que planejássemos adequadamente os gastos, fato facilmente comprovado pela
observação dos altos créditos suplementares desta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.819.372,00

5.440.765,00

5.429.982,42

0,00

298,45

99,80

240

20.133,05

297.818,64

297.818,64

0,00

1.479,25

100,00

1.839.505,05

5.738.583,64

5.727.801,06

0,00

311,38

99,81

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido ao teto orçamentário insuficiente para atender ás despesas essenciais do órgão, não foi possível prever os recursos necessários
para esta ação adequadamente, sendo necessário durante o exercício buscarmos meios de suplementação para atender as necessidades
principalmente contratuais, fato que gerou mta dificuldade e inclusive atraso de pagamentos durante o ano, mas que finalmente acabamos
conseguindo regularizar quase todos os pagamento previstos, exceto o MTI.

Capacidade de Execução - COFD:
A Execução das despesas foram um tanto tumultuadas devido a falta de dotação orçamentária para arcar com todos despesas contratuais,
passamos o exercício em busca de saldos orçamentários para realização de crédito adicional nesta ação, conseguimos recursos além das
anulações do próprio orçamento do órgão, obtemos da SEMA e EMPAER as dotações que nos possibilitaram a ampliação da dotação
desta atividade e consequentemente cumprir com a maioria das obrigações contratuais e executar quase a totalidade da dotação
disponível.

Alcance do Objetivo Específico:
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Com apoio do FASE - Fundo de Apoio á Cultura da Semente em aproximadamente R$ 430.000,00 foi possível reestruturar a infra estrutura
de tecnologia da informação do INDEA-MT, e com os remanejamentos de recursos efetuados foi possível honrar quase todas as despesas
contratuais , exceto o MTI que continuamos buscando forma de regularização. Logo podemos concluir que o objetivo especifico desta ação
foi atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação: Rosangela Paes da Conceicao

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas as demandas de publicações ocorridas no exercício, foram prontamente atendidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

120.000,00

129.000,00

129.000,00

0,00

107,50

100,00

120.000,00

129.000,00

129.000,00

0,00

107,50

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A previsão inicial ficou ligeiramente inferior ao necessário , devido ao maior numero de publicações realizadas no exercício, contudo a
avaliação da capacidade de planejamento não foi afetada.

Capacidade de Execução - COFD:
A disponibilização de recursos via crédito adicional permitiu a completa execução das despesas de publicações até o mês de
novembro/2017, entretanto o mês de dezembro/2017 não foi possível ser pago dentro do exercício , ficando em restos a pagar para
execução em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que foram atendidas todas as solicitações de publicações, podemos dizer que esta ação cumpriu com seu objetivo
especifico.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

4491-Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de
Objetivo Específico:
previsão em lei.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Renata Aparecida Ferreira de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
As despesas previstas nesta ação foram atendidas plenamente , contudo, o segmento responsável pela indicação e execução da despesa
no INDEA-MT, efetuou o pagamento através do Projeto atividade 2008, deixando esta ação sem execução orçamentária e financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

14.776,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

10.224,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Segundo orientação da superintendência de orçamento da SEPLAN temos previsto nesta ação as despesas de indenização de férias por
rescisão de pessoal civil e exclusivamente comissionado, porém , a execução da despesa é realizada pela coordenadoria de orçamento do
INDEA-MT, que sistematicamente tem executado esta despesa na ação 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos
sociais, deixando esta ação sem execução da despesa e ainda sem remanejamento da dotação orçamentária para atendimento de outra
despesas até este momento.
Na próxima elaboração do plano de trabalho anual - PTA e da lei orçamentária -LOA , estaremos retirando esta ação, uma vez que a
SEPLAN não questiona a execução da despesa supracitada no projeto atividade 2008.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora tenha ocorrido despesa de indenização de férias por rescisão do pessoal civil e exclusivamente comissionado, esta não foi
executada nesta ação (4491), mas sim no projeto atividade 2008, logo, esta dotação orçamentária não foi executada e nem aproveitada
pela coordenadoria de orçamento do INDEA-MT nos créditos adicionais realizados durante o exercício, até este momento.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta ação não vem cumprindo seu objetivo especifico, uma vez que as despesas aqui previstas tem sido executadas no PA 2008, logo,
estaremos retirando esta ação na próxima lei orçamentária anual - LOA .

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1200
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Caio Cesar Botelho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

15,00
Total:

15,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

15,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

15,00

15,00

Análise da Meta Física:
As metas foram concretizadas dentro das liberações financeiras.
Com esforço conseguimos realizar as manutenções dos veículos e atender limitadamente a demanda da Companhia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

231.419,96

231.419,96

52.233,91

153.424,43

22,57

240

359.424,04

14.424,04

0,00

0,00

0,00

0,00

590.844,00

245.844,00

52.233,91

153.424,43

8,84

56,52

Total

66,97

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçamentários previstos atenderiam perfeitamente a ação, porém, devido ao contingenciamento sofrido, foi necessários nos
atermos às necessidades emergências, para conseguirmos atendimento da demanda.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi realizada limitadamente, e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades emergenciais apresentadas.
A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido.

Alcance do Objetivo Específico:
Os recursos previstos não alcançaram desempenho melhor, devido ao contingenciamento financeiro sofrido, porém conseguiu-se atender
as demandas emergenciais, atendendo assim a manutenção da frota de veículos, bem como contribuindo com o objetivo do Programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Caio Cesar Botelho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
As metas foram concretizadas apenas nos planos emergenciais, dentro das liberações financeiras, o que nos permitiu honrar com os
pagamentos dos contratos e demanda emergencial, mas sem demais melhorias na unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

136.160,72

21.232,78

9.797,99

529,98

7,20

47,33

109

1.422.544,00

1.422.544,00

881.724,53

492.048,26

61,98

94,76

240

2.956,86

2.956,86

225,43

0,00

7,62

7,62

1.561.661,58

1.446.733,64

891.747,95

492.578,24

57,10

93,46

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçamentários previstos atenderiam perfeitamente a ação, para atendimento da unidade, suas necessidades com pagamentos
dos contratos e melhoria interna, o que não foi possível devido a limitações financeiras sofrida ao longo do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi realizada parcialmente, e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades emergenciais apresentadas.
A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido.

Alcance do Objetivo Específico:
Os recursos previstos não alcançaram desempenho máximo, devido ao contingenciamento financeiro, porém conseguiu-se atender as
demandas emergências, contribuindo assim para a manutenção e suporte das atividades administrativas da Companhia, bem como
contribuindo com o objetivo do Programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Lucineide Borges Dos Santos Abreu

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi completamente abrangida.
Todos os empenhos necessários, referente à folha de pagamento e encargos sociais, foram executados e quitados dentro dos prazos
estabelecidos, sem a necessidade de suplementação orçamentária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

17.838.983,16

11.509.583,16

11.499.492,88

0,00

64,46

99,91

17.838.983,16

11.509.583,16

11.499.492,88

0,00

64,46

99,91

Capacidade de Planejamento - PPD:
A meta física foi atendida em sua plenitude, porém teve o orçamento estimado a maior devido à expectativa de retorno de empregados
exonerados e que aguardavam decisões judiciais.

Capacidade de Execução - COFD:
De acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira foi possível atender os empenhos necessários para os pagamentos da folha de
pagamento e encargos sociais, não sendo necessário suplementação.

Alcance do Objetivo Específico:
Todos os objetivos da ação foram atingidos, na medida em que os pagamentos de pessoal e encargos tiveram seus empenhos efetivados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Elias Pereira Dos Santos Filho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

40,00
Total:

40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

40,00

40,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação de manutenção de sistemas, banco de dados e equipamentos de TI foi alcançada parcialmente, com resultados
relevantes não tão relevantes, isto devido ao contingenciamento financeiro ocorrido, o que impossibilitou aquisição de novos equipamentos
e até mesmo material de consumo para melhoria dos equipamentos existentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

109

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

105.000,00

105.000,00

38.464,00

54.999,61

36,63

76,93

105.000,00

105.000,00

38.464,00

54.999,61

36,63

76,93

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçamentários previstos atenderiam perfeitamente a ação, para melhoria na área de suporte técnico e incremento de novos
equipamentos, porém, não obtiveram melhores resultados devido ao contingenciamento financeiro sofrido ao longo do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi realizada parcialmente, e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades emergenciais apresentadas.
A execução orçamentária não foi realizada integralmente e seus resultados não foram melhores devido ao contingenciamento sofrido

Alcance do Objetivo Específico:
Os recursos previstos não alcançaram desempenho máximo, devido ao contingenciamento financeiro, porém conseguiu-se atender a
demanda emergências.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Luciene Mingarelli de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

243

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

129.690,12

69.690,12

57.571,50

0,00

44,39

82,61

129.690,12

69.690,12

57.571,50

0,00

44,39

82,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
1206
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Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marci Areias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

243

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.860,00

4.860,00

2.670,52

0,00

54,95

54,95

4.860,00

4.860,00

2.670,52

0,00

54,95

54,95

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Luciene Mingarelli de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

1207
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

243

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

586.004,76

189.964,76

170.227,90

0,00

29,05

89,61

586.004,76

189.964,76

170.227,90

0,00

29,05

89,61

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Marci Areias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

101.000,00

79.868,47

0,00

0,00

79,08

243

1.290.869,30

1.640.869,30

1.550.146,47

0,00

120,09

94,47

1.290.869,30

1.741.869,30

1.630.014,94

0,00

126,27

93,58

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Marci Areias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

243

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

110.400,00

50.400,00

37.741,95

0,00

34,19

74,88

110.400,00

50.400,00

37.741,95

0,00

34,19

74,88
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Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Marci Areias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

243

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Carla Patricia de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física corresponde diretamente ao Planejamento e execução da meta orçamentaria, tendo um atendimento de 100% das
demandas previstas, os recursos orçamentários e financeiros alocados para ação foram suficientes para o atendimento total das
demandas previstas. Com o objetivo de manter e conservar os bens moveis do órgão foi na sua totalidade alcançada no exercicio 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.400.000,00

947.862,94

947.862,94

0,00

67,70

100,00

1.400.000,00

947.862,94

947.862,94

0,00

67,70

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho da unidade orçamentaria para esta ação foi de forma satisfatória, Com uma estimativa de 100% das metas atendidas,
informamos que o orçamento destinado a Ação de Manutenção e conservação de bens móveis, que o valor inicial empenhado era de R$
1.400.000,00 foi anulado para atender ações prioritárias da SEJUDH. Todavia, as anulações não influenciaram diretamente na execução
da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Informamos que dentro do planejado a execução financeira e orçamentaria foi realizada de forma precisa, o que pode ser observado no
indice apresentado a no COFD de 100%. A execução das medidas como reforma e manutenção do prédio, proposta pela ação foi
atendida de maneira eficiente. O indice apresentado, reflete a maneira pela qual o orçamento é disponibilizado na SEJUDH, o qual os
valores são empenhados apenas de acordo com a execução e não o valor total previsto em contrato.

Alcance do Objetivo Específico:
Todas as medidas executadas visaram o atendimento do objetivo da ação, contribuindo na melhoria fisica do ambiente de trabalho,
melhorando de forma satisfatoria. Nesse sentido, o objetivo especifico da ação, foi atendida.

Outros aspectos relevantes:
A necessidade de suplementação tende a se repetir no exercício 2018, uma vez que o, montante destinado a ação no Plano de Trabalho
Anual (PTA) está um pouco abaixo da necessidade orçamentária o que nitidamente obriga o órgão a executar seus contratos com valores
novamente abaixo do necessário ao compor o PTA do próximo ano. O insuficiente teto orçamentário destinado a outras despesas impede
que o Órgão possa, de fato, planejar as demandas previstas para a ação. Recomendações da Unidade responsável pela ação.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomenda-se maior efetividade de confeççao de atas de registro de preços da SEGES, haja visto que é preenchido os quantitativos
solicitados, porem as atas nao foram publicadas em tempo habil para que os orgaos fizessem as adesoes e executassem as atividades
conforme programação.

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Andre Costa Marques

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Os objetivos previstos no planejamento, nos termos da régua de avaliação da meta física, foram bons. De um modo geral conseguimos
executar quase a totalidade das subações e tarefas planejadas para o ano de 2017. Mantivemos de forma plena nossos contratos de
combustível, locação de veículos e manutenção da frota do Sistema Penitenciário e Socioeducativo.
Apesar de, mais uma vez, o teto disponibilizado para atender as demandas ter sido insuficiente, tal restrição não afetou significativamente
a meta física prevista. É importante ressaltar que, igual a ano de 2016, não conseguimos atender as demandas de lavagem veicular e
aquisição de pneus.
Assim, em que pese que os serviços elencados acima não terem sido realizados, de um modo geral conseguimos êxito nos objetivos
previstos da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

6.600.000,00

7.926.712,42

7.921.565,73

0,00

120,02

99,94

647

0,00

2.325.800,00

2.325.800,00

0,00

0,00

100,00

6.600.000,00

10.252.512,42

10.247.365,73

0,00

155,26

99,95

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar da régua de PPD mostrar deficiência em nosso planejamento tal interpretação deverá ser feita com ressalvas, pois já tínhamos
ciência de que a dotação inicial disponibilizada, R$ 6.600.000,00, seria insuficiente para cumprirmos nossas necessidades para 2017
sendo imprescindível ocorrer suplementação de dotação. A previsão de nossas necessidades foi comunicado ao NGER, mesmo assim não
foi disponibilizado dotação suficiente para cumprir a demanda. A justificativa dada pelo NGER foi que a dotação disponibilizada pela
SEPLAN foi deficitária em relação ao montante necessário e o teto seria distribuído de forma proporcional ao déficit previsto, ou seja, todas
as ações receberiam dotação na proporção entre o total disponibilizado em relação ao montante necessário. Além disso, a suplementação
ocorrida no FONTE 647 - FUNPEN se refere a recursos transferidos de fundo a fundo que necessitou do fechamento do superávit para sua
disponibilização.
Assim, a deficiência no planejamento decorre da dotação inicial subestimada e a suplementação decorrente do FUNPEN.

Capacidade de Execução - COFD:
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Nossa execução foi ótima, pois conseguimos empenhar quase que integralmente a dotação disponibilizada, tanto na fonte 100 como na
fonte 647.

Alcance do Objetivo Específico:
Entendemos que os objetivos específicos foram alcançados de forma plena, pois além de mantermos os contrato existentes conseguimos
realizar (Fonte 647 - FUNPEN) a aquisição de 29 (vinte e nove) veículos, marca Renault, modelo Duster Oroch, 1.6, destinado ao Sistema
Penitenciário diminuindo nossas necessidades de contrato de locação e, por conseguinte, nossas despesas.

Outros aspectos relevantes:
Destacamos que ainda não conseguimos pactuar contratos de fornecimento de pneus e lavagem veicular, o que traz prejuízos na
execução da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Entendemos que a dotação inicial disponibilizada para atender as demandas da Ação devem ser, no mínimo, o montante executado no
ano anterior. A distribuição do teto pela SEPLAN deverá atender, necessariamente, primeiramente as despesas essenciais.
Destarte, se a distribuição seguir o resultado do ano anterior, o planejamento ficará mais próximo da realidade de execução da ação.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Karina Vicenzi Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação tem como objetivo garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas da SEJUDH e unidades vinculadas. Objetivo
esse atingido.
O órgão obteve êxito no seu planejamento inicial, o qual consideramos a quantidade de produtos e contratos necessários e existentes na
SEJUDH, visando a sua continuidade. Nesse sentido, conseguimos executar a meta física definida, garantindo assim o andamento das
atividades desta unidade.
Pode-se dizer que a meta física pré-estabelecida foi cumprida no decorrer do exercício de 2017, tento sido atingido 100% do planejado.
Pois todas as demandas identificadas e priorizadas na fase de planejamento foram executadas com eficiência, atendendo as expectativas
geradas para o exercício.
Considerando que as despesas essenciais foram viabilizadas, as realizações de créditos adicionais foram essenciais para atender as
demandas por completo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.037.230,92

12.292.396,57

12.229.007,38

0,00

152,15

99,48

8.037.230,92

12.292.396,57

12.229.007,38

0,00

152,15

99,48

Capacidade de Planejamento - PPD:
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O planejamento inicial, foi realizado em desacordo com a realidade desta Secretaria, não correspondendo ao que seria necessário para
executar a ação.
Da mesma maneira que ocorreu no exercício anterior, na elaboração do PTA LOA 2017 já havia o conhecimento que o teto
disponibilizado (dotação inicial) seria insuficiente para cumprimentos das atividades previstas.
Considerando que o valor disponibilizado inicialmente tenha sido subestimado, a análise do PPD atingiu o índice de 150%
(DEFICIENTE). Situação essa que culminou nas suplementações orçamentarias ocorridas na ação, fato que possibilitou o alcance de 100
% da meta física.
Caso tivesse sido disponibilizado o valor solicitado/necessário a análise do PPD seria 100% (ÓTIMO).
O planejamento deficiente, compromete e o andamento das atividades. Sendo necessário aguardar o autorizo para as suplementações.
Concluímos que a Dotação Orçamentária Inicial disponibilizada, foi muito aquém do necessário para pagamento das despesas contínuas
e essenciais durante o decorrer do exercício de 2017, tendo sido IMPRESCINDÍVEL a disponibilização de orçamento por meio de
Suplementação Orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:
Devido aos controles realizados dos saldos de empenhos dos contratos, a execução das ações de manutenção foi realizada de acordo
com o planejamento pela SEJUDH, o que demonstrou eficiência no uso das dotações orçamentárias destinadas ao custeio da
administração.
Mesmo que análise do PPD tem apresentado um planejamento inicial DEFICIENTE, a COFD demonstrou que a execução foi ÓTIMA. A
SEJUDH realizou de forma geral todas as tarefas previstas para a Ação, garantindo a continuidade das atividades sem prejudicar o
funcionamento e manutenção dos serviços administrativos gerais.
Conclui-se que ao final do exercício, após as suplementações orçamentarias, a execução financeira e orçamentaria ocorreu de acordo
com a programação da ação, os recursos disponibilizados foram praticamente todos executados, proporcionando o alcance das finalidades
estabelecidas para a ação o que resultou no desempenho apresentado.
O índice reflete a gestão orçamentária desta Secretaria ao qual estabeleceu o Planejamento mensal de empenhos, onde apenas
despesas com necessidade efetiva seriam empenhadas.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação propunha manter e dar suporte as atividades administrativas que visam o regular funcionamento da secretaria e unidades
objetivando seu bom funcionamento.
De acordo com as análises, o objetivo principal da ação foi alcançado, uma vez que os serviços de manutenção/aquisição foram
realizados durante o exercício, foi possível atender as despesas com os contratos e demais despesas essenciais da secretaria.
Apesar da necessidade de ajustes feitos através de operações de crédito a fim de alinhar o planejado inicialmente com a real
necessidade da secretaria, o objetivo foi cumprido, tendo sido alcançado de acordo com a execução orçamentária-financeira disponível.

Outros aspectos relevantes:
O exercício de 2017 continuou a demonstrar-se rígido em relação a disponibilidade orçamentária e financeira.
A política praticada pelos órgãos centrais na disponibilização da dotação orçamentaria cria uma tensão no ambiente de trabalho, pois
como sabemos o servidor é responsável e penalizado pelos pagamentos realizados em atraso. Esta política adotada cria um erro (possível
pagamento em atraso) de responsabilidade do órgão, mas quem responde é o servidor que executa as tarefas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que o planejamento inicial seja eficaz, é necessária uma reavaliação do teto orçamentário disponibilizado no PTA.
A sugestão é que o teto disponibilizado seja no mínimo o total executado no ano anterior.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Diogo de Araujo Meira Rocha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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Análise da Meta Física:
Em avaliação a meta física, verifica-se que os pagamentos da remuneração de pessoal, enquadramentos funcionais, adicional noturno,
insalubridade, quitação de valores à servidores desligados foram realizados conforme a demanda apresentada no decorrer do exercício de
2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

309.456.253,78

382.534.769,78

381.987.190,36

0,00

123,44

99,86

309.456.253,78

382.534.769,78

381.987.190,36

0,00

123,44

99,86

Capacidade de Planejamento - PPD:
Cabe esclarecer que em 2017 a dotação inicial foi subdimensionada, tendo como teto orçamentário oferecido pela SEPLAN, o valor de R$
309.456.253,78, que se mostrou insuficiente até o presente momento, bem como para o pagamento da folha de dezembro e do 13º salário
(diferenças), sendo assim necessária a suplementação orçamentária.
Contudo dos os pagamentos estão ocorrendo.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução tem se mostrado eficiente devido o constante monitoramento do programa, fazendo com que os índices fiquem próximos a
100,00%.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das observações descritas nos itens anteriores, o objetivo de atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais
na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos foi alcançado, devido o acompanhamento mensal da folha.

Outros aspectos relevantes:
Outro aspecto que deve ser ressaltado é o crescimento vegetativo da folha de pagamento com as progressões de classe e nível dos
servidores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que nos próximos anos os valores do teto orçamentário para folha de pagamento respeitem o real projetado.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Wellington Mesquita Farias Gomes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

54,00
Total:

54,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

54,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
54,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
54,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
Com base nas medidas lançadas no Planejamento do PTA, definimos como método de calculo da metafisica, média ponderada do
quantitativo de medidas com relação ao volume de recurso locado para cada medida como critério de peso. Sendo assim chegamos ao
percentual de 54% de meta física alcançada no período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.500.000,00

4.487.209,54

4.487.209,54

0,00

128,21

100,00

3.500.000,00

4.487.209,54

4.487.209,54

0,00

128,21

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Das Ações previstas no Planejamento, foram priorizados recursos para atender apenas os serviços de LINK de DADOS e OutSource de
Impressão.
Ao Final de 2017 deu-se inicio ao processo de Aquisição de Materiais, Ferramentas e Suprimentos de TI para atender a Sede da SEJUDH
e demais unidades vinculadas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os Valores priorizados visaram atender os contratos vigentes de Outsourcing de Impressão e LINK de DADOS.

Alcance do Objetivo Específico:
O Nível em que a Ação 2009 pode atingir se limitou a manutenção dos contratos de LINK de Dados e OutSourcing de Impressão.
Sendo que os demais serviços de TI tiveram alto nível de depreciação , o que elevou o estado critico de diversos serviços prestados pela
TI. Tais como: Solução de Nobreak inoperante (Resultando em diversas quedas de energia do DataCenter da SEJUDH e Interrupção do
Acesso a INTERNET) e Solução de BackUp Inexistente (O que impossibilita a restauração de eventuais desastres que possam ocorrer no
Órgão).

Outros aspectos relevantes:
Foi implantado em meados de 2017 o sistema Sistema de Gestão Penitenciário de Mato Grosso - SIGEPEN.
Foi realizado no final de 2017 o aumento na capacidade de Armazenamento do Servidor de Arquivos, através da aquisição de peças.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Criação de um Grupo Temático para Elaboração de Projetos Multi-setoriais visando subsidiar o planejamento de Curto, Médio e Longo
Prazo na Obtenção de Recursos via Tesouro do Estado ou oriundos de Convênios Federais, Internacionais ou outros poderes.

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Raquel Cavalcante Teixeira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
A execução das atividades de jornalismo e publicidade da Secretaria ocorreu conforme o trabalho executado pela equipe da Assessoria de
Comunicação, com base no esforço de mídia espontânea nos veículos de comunicação do estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

580.000,00

750.010,50

750.010,50

0,00

129,31

100,00

580.000,00

750.010,50

750.010,50

0,00

129,31

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento da Assessoria de Comunicação leva em conta a divulgação de ações institucionais por meio da produção de material
jornalístico e publicitário. A parte jornalística não necessita primariamente de dotação orçamentária, contudo a produção de material
publicitário sim, o que foi confeccionado com mínimo de recurso utilizando o profissional de marketing que atuava no setor, visto que 99%
da dotação orçamentária destinada à Ação 2014 é para cobrir gastos com publicação em Diário da Imprensa Oficial (atas, portarias,
regimento, extratos de contratos, instruções normativas, etc) e não para atividades exclusivamente jornalísticas e de publicidade.
A avaliação está como regular (para mais) devido ao orçamento inicial ter sido enviado com valor insuficiente ao necessário.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução das atividades de jornalismo e publicidade ocorreu conforme o desempenho da equipe e com base no esforço de mídia
espontânea conforme já anteriormente explicado. Os custos em sua maioria (99%) da Ação 2014 foram destinados à publicação de
material na Imprensa Oficial (atas, extratos, decretos, portarias) e não para atividades jornalísticas e de divulgação das ações da
Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
As atividades de jornalismo e publicidade da Secretaria foram realizadas com o trabalho da equipe e com base no esforço de mídia
espontânea (divulgação em veículos da imprensa do estado, sem nenhum custo para o órgão) conforme já anteriormente explicado. A
maioria do orçamento da Ação 2014 - 99% - foi destinados para pagamentos der publicações na Imprensa Oficial do Estado (atas,
extratos, decretos, portarias, instruções normativas, etc) e não para atividades jornalísticas e de divulgação das ações da Secretaria.

Outros aspectos relevantes:
A maioria da dotação destinada à ação é para serviços de publicação oficial. Dessa forma, algumas atividades que poderiam ser
desenvolvidas para melhor expor as ações da Secretaria, como produção de documentário para mostrar os projetos de ressocialização
dos Sistemas Penitenciário e Socioeducativo, além de apoio com a produção de material publicitário para eventos promovidos pela
Secretaria, deixaram de ser executados por não obter orçamento destinado a tais atividades.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sugiro a separação da dotação orçamentária destinada a serviços de publicação oficial do que é destinado à execução das atividades de
publicidade e produção de materiais para eventos e divulgação de ações da Secretaria. Conforme a definição atual, 99% do orçamento é
destinado para custear publicações da secretaria no Diário Oficial do Estado, o que não se traduz em divulgação de obras, ações e
programas desenvolvidos pela pasta.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
18201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Andre Costa Marques

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os objetivos previstos no planejamento, nos termos da régua de avaliação da meta física, foram bons. De um modo geral conseguimos
executar quase a totalidade das subações e tarefas planejadas para o ano de 2017.
Apesar de, mais uma vez, o teto disponibilizado para atender as demandas ter sido insuficiente, tal restrição não afetou significativamente
a meta física prevista. É importante ressaltar que, igual ao ano de 2016, não conseguimos atender as demandas de lavagem veicular e
aquisição de pneus.
Assim, em que pese que os serviços elencados acima não terem sido realizados, de um modo geral conseguimos êxito nos objetivos
previstos da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

47.000,00

122.791,38

72.192,48

0,00

153,60

58,79

47.000,00

122.791,38

72.192,48

0,00

153,60

58,79

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar da régua de PPD mostrar deficiência em nosso planejamento tal interpretação deverá ser feita com ressalvas, pois já tínhamos
ciência de que a dotação inicial disponibilizada seria insuficiente para cumprirmos nossas necessidades para 2017 sendo imprescindível
ocorrer suplementação de dotação. A previsão de nossas necessidades foi comunicado ao NGER, mesmo assim não foi disponibilizado
dotação suficiente para cumprir a demanda. A justificativa dada pelo NGER foi que a dotação disponibilizada pela SEPLAN foi deficitária
em relação ao montante necessário e o teto seria distribuído de forma proporcional ao déficit previsto, ou seja, todas as ações receberiam
dotação na proporção entre o total disponibilizado em relação ao montante necessário.
assim, no mês de Abril de 2017 solicitamos e conseguimos uma suplementação para a Ação. Todavia, nos meses seguintes por força do
decreto de contenção de despesas não foi possível realizar as despesas previstas.

Capacidade de Execução - COFD:
No mês de Abril de 2017, prevendo que teríamos um incremento em nossas despesas, solicitamos e conseguimos uma suplementação
para a Ação. Todavia, nos meses seguintes por força do decreto de contenção de despesas não foi possível realizar as despesas
previstas.

Alcance do Objetivo Específico:
Entendemos que os objetivos específicos foram alcançados de forma plena, pois conseguimos manter quase que a totalidade de nossas
demandas.

Outros aspectos relevantes:
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Destacamos que ainda não conseguimos pactuar contratos de fornecimento de pneus e lavagem veicular, o que traz prejuízos na
execução da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Entendemos que a dotação inicial disponibilizada para atender as demandas da Ação devem ser, no mínimo, o montante executado no
ano anterior. A distribuição do teto pela SEPLAN deverá atender, necessariamente, primeiramente as despesas essenciais.
Destarte, se a distribuição seguir o resultado do ano anterior, o planejamento ficará mais próximo da realidade de execução da ação.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
18201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Karina Vicenzi Andrade

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação tem como objetivo garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas da FUNAC. Objetivo esse atingido, visto que
as despesas essenciais foram viabilizadas, atendendo as expectativas geradas para o exercício.
A meta física foi planejada considerando a quantidade de produtos e contratos necessários e existentes na FUNAC e sua continuidade.
De modo geral, os créditos adicionais foram fundamentais para desempenho das demandas identificadas e priorizadas para o exercício.
Após isso a meta física pré-estabelecida foi cumprida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

73.859,03

396.339,97

306.679,34

0,00

415,22

77,38

240

2.277,07

2.277,07

1.400,00

756,80

61,48

92,09

76.136,10

398.617,04

308.079,34

756,80

404,64

77,43

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice reflete o planejamento inicial em desacordo com a realidade.
O valor disponibilizado inicialmente para atendimento das tarefas previstas na Ação foi subestimado, não sendo suficiente para
desempenho das demandas essenciais da Fundação.
A dotação orçamentária disponibilizada, foi muito aquém do necessário para atender as despesas contínuas e essenciais durante o
decorrer do exercício de 2017, foi imprescindível a disponibilização de orçamento por meio de Suplementação Orçamentária para que a
fosse possível arcar com as suas despesas contratuais e necessárias.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice de execução apurado, traduz que as tarefas previstas na ação foram executadas de maneira satisfatória.
Após as suplementações orçamentarias, foi possível garantir a continuidade dos serviços sem prejudicar o funcionamento e manutenção
dos serviços administrativos gerais.
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Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado, garantindo a manutenção e suporte das atividades administrativas.
Mesmo necessitando de alguns ajustes feitos através de operações de crédito, o objetivo foi cumprido.

Outros aspectos relevantes:
O exercício de 2017 continuou a demonstrar-se rígido em relação a disponibilidade orçamentária e financeira.
A política praticada pelos órgãos centrais na disponibilização da dotação orçamentaria cria uma tensão no ambiente de trabalho, pois
como sabemos o servidor é responsável e penalizado pelos pagamentos realizados em atraso. Esta política adotada cria um erro (possível
pagamento em atraso) de responsabilidade do órgão, mas quem responde é o servidor que executa as tarefas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que o planejamento inicial seja eficaz, é necessária uma reavaliação do teto orçamentário disponibilizado no PTA. A sugestão é
que o teto disponibilizado seja no mínimo o total executado no ano anterior.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

18201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Diogo de Araujo Meira Rocha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Em avaliação a meta física, verifica-se que o pagamento da remuneração de pessoal foi realizado conforme a demanda apresentada no
decorrer do exercício de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.586.655,93

3.103.405,93

3.060.164,64

0,00

118,31

240

223.152,21

223.152,21

0,00

0,00

0,00

0,00

2.809.808,14

3.326.558,14

3.060.164,64

0,00

108,91

91,99

Total

98,61

Capacidade de Planejamento - PPD:
Cabe esclarecer que em 2017 a dotação inicial foi de R$ 2.809.808,14, se mostrando adequada para realização da folha de pagamento
durante o presente ano.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução tem se mostrado eficiente devido o constante monitoramento do programa, fazendo com que os índices fiquem próximos a
100,00%.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo de atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais Fundação Nova Chance foi alcançado, devido o
acompanhamento mensal da folha.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
18201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Wellington Mesquita Farias Gomes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

87,00
Total:

87,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

87,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

87,00

87,00

Análise da Meta Física:
Com base nas medidas lançadas no Planejamento do PTA, definimos como método de calculo da metafisica, média ponderada do
quantitativo de medidas com relação ao volume de recurso locado para cada medida como critério de peso. Sendo assim chegamos ao
percentual de 87% de meta física alcançada no período planejado para FUNAC.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

28.000,00

30.000,00

26.193,99

0,00

93,55

87,31

28.000,00

30.000,00

26.193,99

0,00

93,55

87,31

Capacidade de Planejamento - PPD:
Das Ações previstas no Planejamento, foram priorizados recursos para atender apenas os serviços de LINK de DADOS e OutSource de
Impressão.

Capacidade de Execução - COFD:
Os Valores priorizados visaram atender os contratos vigentes de Outsourcing de Impressão e LINK de DADOS.

Alcance do Objetivo Específico:
O Nível em que a Ação 2009 pode atingir se limitou a manutenção dos contratos de LINK de Dados e OutSourcing de Impressão. Sendo
que os demais serviços de TI tiveram alto nível de depreciação , o que elevou o estado critico de diversos serviços prestados pela TI.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Criação de um Grupo Temático para Elaboração de Projetos Multi-setoriais visando subsidiar o planejamento de Curto, Médio e Longo
Prazo na Obtenção de Recursos via Tesouro do Estado ou oriundos de Convênios Federais, Internacionais ou outros poderes.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Airton de Lacerda Nascimento

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

20,83
Total:

20,83

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

20,83

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

20,83

20,83

Análise da Meta Física:
Foram atendidos por esta ação os serviços de: aditivo na reforma do Telhados da SAAS e GEALM (R$81.471,00); aditivo na reforma dos
sanitários da SESP (R$2.082,08); reconstrução do portão de acesso de caminhões na SESP (R$11.250,00). O alcance da meta foi
dificultado devido aos remanejamentos orçamentários realizados pela secretaria para atendimento de contratos continuados, acarretando
impossibilidade de prosseguimento de algumas tarefas. Houve ainda tarefas não concluídas no exercício 2017 devido a demora nos
trâmites licitatórios, as quais serão atendidas com dotação de 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

455.076,03

123.962,11

121.180,96

0,00

26,63

97,76

455.076,03

123.962,11

121.180,96

0,00

26,63

97,76

Capacidade de Planejamento - PPD:
O alcance da meta foi dificultado devido aos remanejamentos orçamentários realizados pela secretaria para atendimento de contratos
continuados, acarretando impossibilidade de prosseguimento de algumas tarefas. Houve ainda tarefas não concluídas no exercício 2017
devido a demora nos trâmites licitatórios, as quais serão atendidas com dotação de 2018.

Capacidade de Execução - COFD:
Após remanejamentos orçamentários realizados pela secretaria para atendimento de contratos continuados, fora mantido na dotação
apenas o orçamento exato para atendimento das contratações prioritárias, alcançando-se assim o índice apresentado.

Alcance do Objetivo Específico:
O alcance do objetivo foi deficitário, havendo o cancelamento de tarefas importantes, as quais se somarão a outras no exercício 2018.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Breno Chaves Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

95,30
Total:

95,30

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

95,30

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

95,30

95,30

Análise da Meta Física:
Não houve possibilidade de se atingir a meta em razões de insuficiência orçamentária, o que provocou a frustração de algumas
contratações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

47.441.770,61

83.382.364,04

83.369.796,88

0,00

175,73

99,98

144

0,00

1.616.040,00

1.608.133,07

0,00

0,00

99,51

240

0,00

1.248.835,18

23.128,63

0,00

0,00

1,85

242

0,00

261.367,83

261.358,83

0,00

0,00

100,00

248

0,00

1.194.636,00

1.178.827,23

0,00

0,00

98,68

249

3.863.218,55

5.917.594,06

5.878.162,73

0,00

152,16

99,33

51.304.989,16

93.620.837,11

92.319.407,37

0,00

179,94

98,61

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
É necessário aclarar que: Inicialmente a dotação orçamentária fora prevista para cobrir despesas relativas, apenas, há 5 meses, o que, ao
se realizar as discriminações mensais, pode-se abstrair o quantitativo de R$ 10.260.997,83, logo, realizando uma projeção anual verificase um "custo" orçamentário para suportar as despesas da ação em comento da ordem de: R$ 123.131.973,98, todavia, em razão da não
disponibilização de todo o orçamento necessário para suprir as demandas, restaram frustradas algumas contratações de forma que é
possível abstrair que o valor empenhado deveria ser o escrito na dotação orçamentária. Contudo estaria ausente os recursos necessários
a implementação de 200 Veículos do tipo SUV, bem como o custo a ser empregado para pagamentos dos abastecimentos desta frota.

Capacidade de Execução - COFD:
A observação a ser realizada nesta análise é que o planejado inicialmente pela ação foi cumprido, todavia, como houve a intenção,
demandada pela administração Estratégica desta Secretaria de Segurança Pública, no sentido de suplementar a frota, o que, em partes,
foi frustrado, em razão do déficit orçamentário relativo ao exercício 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Em relação ao plano de manutenção das ações do transportes, é possível inferir uma satisfação de média abaixo, isto, pois, A AÇÃO NÃO
FOI EXECUTADA COMO PLANEJADA EM RAZÃO DA SUPRESSÃO ORÇAMENTÁRIA, ISTO, PORQUE, INICIALMENTE FORA
CREDITADO ORÇAMENTO QUE SUPRIA DESPESAS DE APENAS 5 MESES.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Marines Decarli Pereira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

97,00
Total:

97,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

97,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

97,00

97,00

Análise da Meta Física:
No momento da elaboração do PTA2017, o teto orçamentário estabelecido pelo setor de planejamento, foi apenas para custeio e
manutenções para um período de apenas 05 meses. Sendo assim foram priorizados os pagamentos das tarifas em sua totalidade, ficando
prejudicado a manutenção dos contratos continuados, tendo inclusive que reincidir e reduzir alguns contratos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

11.765.154,34

18.968.648,48

18.882.132,27

0,00

160,49

99,54

144

0,00

837.484,83

826.653,16

0,00

0,00

98,71

249

688.306,62

1.098.306,62

979.747,82

0,00

142,34

89,21

12.453.460,96

20.904.439,93

20.688.533,25

0,00

166,13

98,97

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
No momento da elaboração do PTA2017, o teto orçamentário estabelecido pelo setor de planejamento, foi apenas para custeio e
manutenções para um período de apenas 05 meses. Sendo que ficou de ser complementado com suplementações, . Assim sendo, as
manutenções mínimas foram executadas no decorrer do exercício através das suplementações, embora insuficientes para suprir todos os
gastos necessários.

Capacidade de Execução - COFD:
Tivemos créditos adicionais e os mesmos foram liberados em tempo para a execução da ação. Não houveram bloqueios que dificultassem
a execução da ação. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar, durante o exercício, houve impacto na execução da ação, pois
não havia cobertura. Não conseguimos realizar a ação sem a necessidade de recursos orçamentários e financeiros.Houve eficiência na
execução da ação

Alcance do Objetivo Específico:
Num parâmetro geral, considerando as medidas adotadas pelo gestor, em priorizar as tarifas e reduzir e/ou reincidir os contratos, e ações
de contenção de despesas realizadas pelo responsável da ação, pode-se dizer que o objetivo específico da ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

1229

Estado de Mato Grosso
Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Keila Nunes Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
As ações que compõe o programa foram realizadas com sucesso e o alcance de suas metas atingidas. Com o Programa de Governo de
maior
segurança ao cidadão, houve a inclusão de servidores provenientes de Concurso Publico, para a POLITEC, o pagamento de diferenças de
reenquadramento funcional, promoções de oficiais e praças da PMMT e CBMMT, pagamento de adicional noturno, pagamento de quitação
de valores a servidores desligados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

1.591.220.696,32

1.703.734.539,94

1.703.598.176,60

0,00

107,06

99,99

240

0,00

796.500,00

786.765,78

0,00

0,00

98,78

242

156.168.171,91

160.168.171,91

158.107.055,15

0,00

101,24

98,71

248

11.514.702,34

43.031.509,26

43.031.389,66

0,00

373,71

100,00

249

Total

0,00

542.000,00

305.041,69

0,00

0,00

56,28

1.758.903.570,57

1.908.272.721,11

1.905.828.428,88

0,00

108,35

99,87

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os resultados apresentados refletem os estudos e analises feitos na elaboração do PTA 2017. As diretrizes foram elaboradas através
do Programa de Governo com vistas a propiciar ao cidadão uma maior segurança, os valores disponibilizados em LOA inicial foram
insuficientes. Houve a necessidade de suplementação da dotação final, com envio de demonstrativo à câmara fiscal do
Estado. Ressaltamos que devido as suplementações a ação atingiu um nivel satisfatorio na execução final.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos efetivamente disponibilizados após os ajustes, por meio de Créditos Adicionais, foram plenamente executados , realizando o
pagamento integral da folha dos servidores do Órgão. O ótimo resultado se deu devido ao constante monitoramento e acompanhamento
do Programa desde a elaboração do PTA/Orçamento até a execução mensal da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:
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Os recursos disponibilizados para o programa foram insuficientes, necessitando de aporte orçamentário para executar as ações. Com os
estudos tecnicos junto ao setor de planejamento do orgão e da Secretaria de Estado de Gestão, foi solicitado suplementação e após a
efetivação dos creditos adicionais a meta foi alcançada com exito.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação: Walmir Akihiro Oribe

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
A Superintendência de Tecnologia da Informação considera ter atingido a meta física prevista em 70%, pois proveu a manutenção dos
sistemas, dos bancos de dados e da infraestrutura com o suporte técnico, atendimentos da rede lógica e operações, mantendo em 90% do
seu bom funcionamento. Foi possível executar as atividades básicas como a renovação dos contratos de serviços de especializados de TI
para automatização de manutenção corretiva e evolutiva de produtos disponibilizados à unidades descentralizadas de Segurança Pública,
renovação do contrato de serviços de assinatura digital e contratações novas como a manutenção da Sala Cofre que deixou de ser
mantida pelo Ministério da Justiça e passou a ser de responsabilidade da SESP, entre outras aquisições ainda em tramitação como
Renovação do Contrato de Serviços do Software Genexus e aquisição de suprimentos de informática para manutenção do parque
tecnológico da SESP.
Contudo, outras tarefas como plano capacitação, outras contratações de serviços de aquisição da renovação do parque tecnológico não
foram possíveis executar devido os poucos recursos orçamentários, financeiros e pela burocracia do fluxo de aquisições governamental.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

6.264.593,20

9.955.158,14

9.955.158,14

0,00

158,91

100,00

240

0,00

160.000,00

160.000,00

0,00

0,00

100,00

6.264.593,20

10.115.158,14

10.115.158,14

0,00

161,47

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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As ações planejadas para 2017 visavam atender ao PPA 2016-2019, no qual esta Superintendência é responsável por garantir em no
mínimo 90% da integração dos sistemas de tecnologia da informação da segurança pública. O índice apurado de 160,01% demonstra que
as dotações autorizadas na LOA não foram suficientes para atender as demandas inerentes à ação, sendo necessária suplementações.
Os ajustes orçamentários efetuados ao longo do exercício foram estrategicamente para atender a SESP e suas Unidades, como foi a
renovação do contrato de prestação de Serviços de Comunicação de Dados (internet e intranet) e contratação de serviços de manutenção
da Sala Cofre.
Diante das suplementações realizadas, conclui-se que o desempenho da ação sob a ótica do PPD mostrou-se altamente deficiente não
pela incapacidade de planejamento da Unidade, mas devido a não governabilidade de algumas mudanças como: a substituição dos
gestores, e as alterações no trâmite dos processos. Como toda mudança leva-se um tempo para atingir o esperado, com isso fomos
afetados na execução do planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
Inicialmente o orçamento e a execução financeira da STI para 2017 sofreram intervenção do governo pela falta do equilíbrio financeiro do
Estado. A liberação dos recursos ocorreram gradativamente durante o exercício de maneira a suprir as principais necessidades quanto a
pagamento de contratos essenciais assim como demonstra a régua mesmo com as dificuldades na liberação orçamentária.
Entretanto, algumas tarefas planejadas não puderam ser executadas como aquisição de computadores para atualização do parque
tecnológico para melhor desenvolvimento das atividades da superintendência, contratação de serviços de geoprocessamento e
contratação de suporte técnico e atualização do software Genexus.

Alcance do Objetivo Específico:
A STI segue as diretrizes do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação-SESP onde o objetivo é manter em funcionamento os sistemas
em produção, projetos de integrações e infraestrutura. Considera-se que a meta foi alcançada em 70%. Houve adequações de
equipamentos da sala cofre que continuou funcionando em 95% garantindo a disponibilidade dos serviços, apesar dos incidentes por conta
dos equipamentos (storage/servidores/licenças) estarem antigos, ultrapassados e sem atualizações. Os projetos de integração entre as
instituições internas (POLITEC/PJC/PM) e as instituições externas (TJ, ANOREG, DETRAN, MTI, CDL) foram continuados foram
concluídos em 53% até o fim do exercício de 2017. As demandas de projetos de TI estão reprimidas pelo fato de contingenciamento no
contrato de prestação de serviço especializados.

Outros aspectos relevantes:
Diante do cenário da crise econômica está Superintendência viveu as consequências de anos anteriores sem investimento. Conseguimos
manter o funcionamento porém longe do ideal que pode ser constatado no próprio PTA/2017. Os órgãos de apoio da TI do estado
SEPLAN e MTI, também pelas dificuldades orçamentárias não corresponderam nossas expectativas sobretudo no que diz respeito aos
contratos coorporativos (ex.Oracle/Geoprocessamento,etc). Com isso projetos de TI que poderiam ser construídos/evoluídos aguardam
oportunidade para início.
Houve restrições em todas as gerências que desempenharam suas atividades com dificuldades: ora por falta de capacitação, ora por falta
de equipamento e ferramenta adequada, ora por falta de suprimentos, licenças, ora por falta de solução tecnológica, ora por falta de
infraestrutura, ora por falta de contratos que não foram renovados ou adquiridos.
Um ponto a se observar é que mesmo previsto no PTA/2017 no 036 - Apoio Administrativo, Função:06, Unidade Orçamentária: 19.101,
Ação (P/A/OE): 2009 - Manutenção de ações de informática e Subfunção: 126 ¿ Tecnologia da Informação, Tarefa: 1 - Contrato
Corporativo de Gestão MTI, o de valor R$ 2.584.210,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e duzentos e dez reais) para
exercício de 2017, não foi o suficiente para garantir a liquidação durante o exercício do contrato unificado de prestação de serviço de TIC
nº001/2017, que trata de contrato de prestação de serviço especializado em Tecnologia da Informação celebrado pela Secretaria de
Estado de Planejamento- SEPLAN e SEGES com a empresa MTI, onde gerou restos a pagar para o exercício subsequente.
Conclusão: A Superintendência de Tecnologia de Informação novamente executou com dificuldades as tarefas planejadas no
Projeto/Atividade 2009 e mesmo assim apresentou um desempenho pelo COFD 100%, devido ao desempenho interno da equipe.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Débora Cristina de Siqueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
Das demandas de aquisições solicitadas aos setores responsáveis para efetivação do processo, foram adquiridos: um HD externo, uma
mesa digitadora e aquisição de software (Creative Clouds for Teams) ¿ pelo prazo de um ano. Outras demandas como tripé para suporte
de máquina fotográfica, lapela sem fio, outro HD externo e contratar serviço de apoio logístico para realização de eventos, não foram
cumpridos. No planejamento inicial foi solicitado diárias de viagem, pois é constante a necessidade de coberturas jornalística, porém o
valor liberado foi insatisfatório e prejudicou o trabalho da assessoria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

205.391,58

56.140,07

47.666,85

0,00

23,21

84,91

205.391,58

56.140,07

47.666,85

0,00

23,21

84,91

Capacidade de Planejamento - PPD:
No momento do planejamento das diárias ¿ o valor disponível revelou insuficiente para a realização das coberturas jornalísticas no
decorrer do ano. Foi previsto R$ 170,100,00 (cento e setenta mil e cem reais), porém foi liberado R$ 43.683.85 (quarenta e três mil,
seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme relatório do financeiro. Acrescentamos ainda que foram adquiridos
materiais de consumo no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais). Foi renovado assinatura do jornal A Gazeta de 21/07/2017 a
28/07/2018, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Capacidade de Execução - COFD:
É importante considerar que a diária de viagem é de suma importância para garantir a visibilidade das ações promovidas pela Secretária
de Segurança Pública, junto aos veículos de comunicação e sociedade em geral.

Alcance do Objetivo Específico:
As aquisições aumentaram a capacidade da assessoria em atender as demandas de reportagens, vídeo e fotografias referente as ações
da Segurança Pública. Ressaltamos que mesmo com valores disponibilizados aquém do que havia sido planejado, a ação atingiu seu
objetivo. Os trabalhos realizados pela assessoria contribuíram de forma significativa com o objetivo do programa, atendendo as demandas
da SESP com qualidade e eficiência.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Arnon Osny Mendes Lucas

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

65,00
Total:

65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

65,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

65,00

65,00

Análise da Meta Física:
Considerando tratar-se de uma ação padronizada para fins de suporte aos gabinetes dos órgãos ou entidades, avaliamos como satisfatória
a meta desta ação, haja vista que o Gabinete da Presidência do DETRAN-MT oportunizou a concentração de medidas aos setores
vinculados à Presidência, ao disponibilizar recursos no PTA 2017 que possibilitaram a realização de ações, como: visitas técnicas pelo
Gestor da Autarquia nas Unidades de Atendimento do Interior do Estado; fiscalização dos credenciados no interior do Estado; realização
de audiência de instrução e julgamento de processos nas Comarcas do Estado pela equipe de Advocacia do DETRAN/MT; participação no
Encontro Nacional dos Detrans, promovido pela AND (Associação Nacional dos Detrans), promoção de capacitação dos servidores da
capital e interior do estado para desempenho das funções de examinador e vistoriador de trânsito; diligências necessárias da Comissão
Permanente de Sindicância - credenciados; mutirão para realização de vistorias veiculares realizadas pelos servidores do interior na capital
do Estado e entre Ciretrans do interior do Estado para atendimento da demanda de trabalho, além de capacitações/formação continuada
dos servidores desta Autarquia, dentre outras atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

289.860,00

289.860,00

121.260,00

167.850,00

41,83

99,39

289.860,00

289.860,00

121.260,00

167.850,00

41,83

99,39

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de planejamento foi aquém ao programado, todavia não prejudicou o alcance da meta, quando foram traçadas estratégias,
principalmente em medidas mais econômicas, como foi o caso da implantação de novos serviços (tais como a implementação de Banca
Examinadora nas unidades de Ciretrans), implementação de ferramentas de comunicação e gestão de informação entre a sede e as
unidades desconcentradas (manuais, orientações técnicas, comunicados circulares e outros). Todos essas inovações e melhorias foram
implementadas com a finalidade de reduzir os custos operacionais deste Gabinete, a fim de atender a demanda do Estado quanto ao
contingenciamento financeiro das ações deste Departamento. Importante destacar que foi realizado o contingenciamento no PPD,
realizados sistemicamente via FIPLAN.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação à dotação final liberada o índice de execução financeira foi atingido em quase sua totalidade ao empenhar a capacidade de
orçamento disponibilizada para a realização das ações mencionadas no item Meta Física. Importante destacar que a execução financeira
desta Ação 2004 sofreu interferência direta, no segundo semestre de 2017, em virtude de redução de gastos implementados pela Gestão
desta Unidade. Outro aspecto que merece destaque é o contigenciamento implementado pelo Governo desde o ano de 2016, por meio do
Decreto Estadual nº 675/2016.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo da ação que é dar suporte administrativo ao gabinete da Entidade, atingiu a sua finalidade ao proporcionar ao próprio Gabinete
e aos setores vinculados à Presidência condições financeiras e de logística para a realização das suas atividades programadas no Plano
de Trabalho Anual - PTA 2017.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter elevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem informações consideradas de caráter elevante por parte desta ação.

Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Lilian Mara Albuquerque Felicio

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
1) Na manutenção dos contratos de aluguéis de imóveis de CIRETRANS, Agências VIP e Pátios de Apreensão do DETRAN/MT, o valor
total empenhado/executado em 2017 corresponde ao montante de R$1.348.770,07, portanto dentro do limite previsto inicialmente. Houve
a redução com o valor das locações de imóveis e consequente melhoria das instalações prediais com a melhor condução dos processos
para a escolha de imóveis a serem locados e implantação do sistema de locação sob medida. 2) No segmento de serviços gerais, o
DETRAN/MT formalizou contratos para prestação de serviços de limpeza e conservação e vigilância armada, serviços de copeiragem,
roçada, manutenção e recarga de extintores, chaveiro, limpeza de fossa, caminhão pipa, dedetização, manutenção de ar condicionado e
manutenção predial, totalizando o montante de R$17.287.038,07. O DETRAN-MT sofreu contigenciamento orçamentário por intermédio
dos Decretos Orçamentários nº. 592 e 604/2017 no importe R$4.216.000,00. Todavia, apesar do referido contingenciamento, esta
Autarquia executou em 100% todos os contratos necessários para manutenção de bens imóveis. Os produtos foram entregues de forma
adequada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

242

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

21.597.859,99

17.155.091,37

16.623.502,62

0,00

76,97

96,90

21.597.859,99

17.155.091,37

16.623.502,62

0,00

76,97

96,90

Capacidade de Planejamento - PPD:
" O desempenho da ação considerou o nível de planejamento bom em 81,90% em relação à dotação inicial. Em que pese os decretos
orçamentários nº. 592 e 604/2017, que anularam R$4.216.000,00, esta Autarquia conseguiu alcançar um bom resultado na execução de
suas ações.
"

Capacidade de Execução - COFD:
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O desempenho da Capacidade Operacional e Financeira da Despesa foi classificado como "Ótimo", influenciado pelos trabalhos
desenvolvidos ao longo do exercício de 2017 que culminaram na destinação de valores empenhados próximo ao total das dotações finais
das fontes para todos os contratos em execução durante este exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da Meta Física, os objetivos específicos para a manutenção e conservação dos bens imóveis próprios e locados
desta Autarquia foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:
O Detran realizou o mapeamento e diagnóstico das Unidades Regionalizadas, planejando uma intervenção na estrutura física de todas as
Unidades, todavia em razão da reversão financeira pelos Decreto Orçamentário 592 e 604/2017, não foi possível alcançar 100% das
CIRETRAN's, realizando intervenção em 30% das Unidades. Outro ponto a ser destacado é a redução com o valor das locações de
imóveis e consequente melhoria das instalações prediais com a melhor condução dos processos para a escolha de imóveis a serem
locados e implantação do sistema de locação sob medida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O sistema de cotas orçamentária e financeira mensais estabelecido para o ano de 2017 dificultou e muito o trâmite de diversos processos
licitatórios e a execução de contratos.

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Helder Costa Aleixes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O Órgão responsável por esta ação obteve êxito no seu planejamento inicial, visto a realização adequada das medidas que estavam
previstas. A meta física foi integralmente realizada. Tendo como produto o fornecimento dos serviços de transporte para o atendimento das
necessidades de deslocamento para a realização de diferentes serviços desta Autarquia, o Órgão responsável por esta ação, classifica
como adequados pois foram entregues conforme combinado. Por fim, o órgão responsável por esta ação considerou que durante este
exercício houve a necessidade de mais recursos humanos, tanto para a parte administrativa quanto para a realização de deslocamentos
com os veículos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

1.630.500,00

1.301.315,74

1.278.169,21

0,00

78,39

98,22

664

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

100,00

1.630.500,00

1.371.315,74

1.348.169,21

0,00

82,68

98,31

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Durante o exercício de 2017, esta unidade conseguiu desempenho próximo ou igual ao planejamento no PTA/LOA 2017.
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Capacidade de Execução - COFD:
Neste exercício não houve crédito adicional. As atividades relacionadas à gestão de passagens aéreas e terrestres foram prejudicadas
devido ao Contingenciamento das despesas. Mesmo com esses fatos, a capacidade Operacional e Financeira das Despesas desta Ação
ainda conseguiu obter eficiência na execução da Ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Esta Unidade considera que o objetivo específico desta ação em manter a frota de veículos utilizada pelo órgão, foi parcialmente
alcançado, em razão das justificativas apresentadas e que resultaram nos resultados obtidos tanto na Meta Física, no PPD e no COFD,
atendendo dentro do que foi possível o cumprimento das atividades do órgão responsável por esta ação (Gerência de Transportes).

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos como forma de ajustar e assim equilibrar a relação entre a demanda de serviços desta Unidade e a oferta de produtos por
parte deste Órgão, em incluir mais recursos humanos, tanto para parte de suporte (administrativa) quanto para a realização de
deslocamentos com veículos. Além disso, a realização de nova licitação para a correção no número de veículos na frota para adequar a
demanda que já estava prevista, também se faz necessária para que assim também esta Unidade Orçamentaria venha a cumprir com o
exigido pelo Tribunal de Contas do Estado de manter 01 (um) motorista para cada veículo.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Lilian Mara Albuquerque Felicio

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

73,30
Total:

73,30

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

73,30

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

73,30

73,30

Análise da Meta Física:
Tivemos uma avaliação regular, tendo em vista as anulações ocorridas na dotação inicial totalizada em R$6.373.849,14, em consequência
dos decretos orçamentários nº 316, 396, 421, 511, 545, 546, 539, 592 e 604, o que impossibilitou o cumprimento do planejamento inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

2.781.280,36

58.788,65

58.788,65

0,00

2,11

100,00

242

16.612.263,14

11.485.625,08

11.276.145,89

0,00

67,88

98,18

664

0,00

750.000,00

298.924,00

0,00

0,00

39,86

19.393.543,50

12.294.413,73

11.633.858,54

0,00

59,99

94,63

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O desempenho da ação foi considerada regular. Em que pese o contingenciamento por meio dos decretos orçamentários nº 316, 396, 421,
511, 545, 546, 539, 592 e 604, esta Autarquia conseguiu alcançar um resultado regular na execução de suas ações.
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Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho da Capacidade Operacional e Financeira da Despesa foi classificado como "Ótimo", influenciado pelos trabalhos
desenvolvidos ao longo do exercício de 2017 que culminaram na destinação de valores empenhados próximo ao total das dotações finais
das fontes para todos os contratos em execução durante este exercício

Alcance do Objetivo Específico:
Atendemos o objetivo específico de forma satisfatória, considerando que o planejamento foi readequado após a anulação do orçamento,
conforme mencionado na Meta Física e no campo PPD, não prejudicando os serviços essenciais para a manutenção dos serviços
administrativos.

Outros aspectos relevantes:
Em decorrência do decreto 675 de 30/08/2016 a gestão da Autarquia implementou medidas de redução de gasto com energia elétrica,
passagens, cursos, diárias. Após a publicação e implementação dos procedimentos elencados na Portaria 098/2015/GP/DETRAN/MT,
ocorreu a redução significativa no gasto anual com empresa contratada responsável pelo fornecimento de impressoras e tonners, em
comparativo com as despesas efetuadas com o serviço nos anos anteriores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Os valores orçamentário e financeiro destinados ao DETRAN-MT no corrente ano não foram suficientes para atender todo o planejamento
de gestão, o que impediu a execução de alguns projetos, como a contratação do serviço de telefonia celular, sendo ncessário, portanto, o
repasse de valores devidamente previstos no PTA para o correto atendimento e alcance do objetivo planejado.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Maristela Mendonça Furtado Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O valor executado na Ação cumpriu a meta estabelecida no PTA/2017, proporcionando a execução dos eventos da folha de pagamento
em cem por cento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

242

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

82.504.096,00

81.182.639,59

80.706.001,00

0,00

97,82

99,41

82.504.096,00

81.182.639,59

80.706.001,00

0,00

97,82

99,41

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Considerando que as nomeações do Concurso de 2015, deliberadas pela Secretaria de Estado de Gestão não ocorreram conforme a
expectativa da Entidade, na qual havíamos planejado um Orçamento maior no ano de 2017, o DETRAN/MT mesmo assim, empenhou a
folha dos ativos e também dos empossados neste exercício, o que resultou em não executar a dotação inicial em sua totalidade. Vale
ressaltar, que tivemos aposentadorias neste ano, reduzindo o valor da execução nesta ação, considerando que o servidor aposentado
passa a receber pelo MTPrev.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira da despesa com pessoal ativo ocorreu em sua totalidade o que proporcionou o alcance da meta prevista,
considerando tratar-se de uma despesa obrigatória.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado e o pagamento das despesas com o pessoal ativo e encargos sociais foi realizado durante o exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Danilo Vieira da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

30,00
Total:

30,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

30,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

30,00

30,00

Análise da Meta Física:
Esta ação trata-se de uma atividade padronizada para dar suporte a manutenção na área tecnológica da Autarquia. Grande parte do
orçamento previsto (R$ 7.215.008,00) era destinado ao repasse para subsidiar os Termos de Cooperação de Soluções Corporativas
(DetranNet), bem como para atender o Termo de Cessão dos funcionários da MTI. Todavia como os referidos instrumentos desde 2013
ainda não foram formalizados, inviabilizou o repasse, ficando o recurso disponível e suscetível à anulação proposta pelo Decreto
Orçamentário nº 511 de 16/11/2017, 535 de 28/11/2017 e 569 de 07/12/2017, que anulou o valor total de R$ 6.164.288,04, para atender o
pagamento da Folha do Estado e da Dívida. Ressaltamos que os Termos de Referências foram elaborados no primeiro semestre para
executar o que havíamos programado PTA/2017, todavia as reservas para continuidade do processo licitatório deram andamento no
segundo semestre, não alcançando a contento os produtos que deveriam ser entregues às Unidades, pois o processo de aquisições de
licenças da Microsoft foram negados pela SEGES. Com isso, executamos um percentual reduzido do orçamento que resultou na aquisição
de licenças do CP-PRO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

7.215.008,00

97.030,95

97.030,65

0,00

1,34

100,00

7.215.008,00

97.030,95

97.030,65

0,00

1,34

100,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Informamos que o desempenho da ação foi abaixo do esperado, pois no decorrer do exercício tivemos problemas com
Anulação/Contingenciamento Orçamentário. Fato este que ocorreu o atraso na contratação dos objetos. Vale ressaltar, que esta ação
sofreu anulação do orçamento na dotação inicial, ocasionada pelos decretos orçamentários nºs 511, 535 e 569, que anularam o montante
de R$6.164.288,04 respectivamente. No momento encontra-se contingenciado o valor de R$ 709.238,03, conforme Decreto 1.236
publicada no DOE em 17/10/2017, motivos estes que influenciaram no desempenho insatisfatório da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação à dotação final a execução financeira não ocorreu de maneira satisfatória, devido a não autorização da SEGES no processo
de aquisições de licenças da Microsoft. Do valor que ficou disponível à Coordenadoria de Tecnologia da Informação, após suscetivas
anulações e contingenciamentos, que representaram 85,43% do planejamento inicial, executamos apenas 14,56%. Dessa forma, tivemos
prejuízos nas entregas dos produtos/serviços propostos no PTA/2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Quanto ao objetivo da ação que é prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI, informamos que o
objetivo específico foi parcialmente atendido, conforme mencionado na meta física.

Outros aspectos relevantes:
Houve dificuldades na realização da meta fisica planejada, devido ao contingenciamento/ Anulação de 85,43% do orçamento planejado
sofrido por essa Autarquia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que os recursos programados no PTA estejam disponíveis para atender a ação nos anos posteriores; nomeação dos
profissionais de T.I aprovados no Concurso Público do Detran vigente; celeridade nos processos de aquisições para entrega em tempo dos
produtos/serviços de T.I.

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
Arnon Osny Mendes Lucas

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
O Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Cetran/MT, durante o exercício 2017 obteve êxito na execução de suas
atividades comparado com o planejamento inicial realizado no PTA/LOA 2017, haja vista que grande parte das atividades planejadas foi
executada com êxito em todo o estado de Mato Grosso. Dentre as atividades desenvolvidas podemos destacar: o acompanhamento,
supervisão e controle das atividades dos órgãos executivos de trânsito (municipais e estaduais), a oferta de formação continuada,
capacitação e aperfeiçoamento dos conselheiros e secretariado em cursos, seminários e outros eventos educativos, a promoção do II
Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito, aperfeiçoamento e melhoria dos processos e procedimentos de trabalho
(Resoluções e Instruções Normativas), revisão das regras de funcionamento do Pleno mediante a construção de nova minuta de
Regimento Interno do Cetran-MT conforme exigido pelo CONTRAN, além do trabalho ordinário de julgamento de recursos de infrações de
trânsito em segunda instância. Todos esses serviços prestados a população e aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito,
tiveram como produto/objetivo o aumento da sensação de segurança no trânsito e melhoria da prestação do serviço público à sociedade.
Neste contexto, consideramos que o resultado obtido com as ações e atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2017 foram
adequados ao planejado. Outro grande fator de melhoria nos serviços prestados foram os processos de Municipalização de Trânsito,
promovidos por meio de visitas técnicas e de inspeção nos Municípios que almejam integra-se ao Sistema Nacional de Trânsito.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

214

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

24.000,00

24.000,00

3.990,00

19.171,50

16,62

82,63

24.000,00

24.000,00

3.990,00

19.171,50

16,62

82,63

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento e programação da despesa (orçamentário) relacionada a esta Ação (2010) registrou desempenho altamente deficiente em
virtude de: grande parte das despesas de diárias para deslocamento de capacitação, atividades e outros eventos foram, em virtude de
contingenciamento da receita corrente do Estado, terem sido custeados, a pedido deste Conselho, pelos organizadores dos eventos
(FENASDETRAN, AND, outros). Outro fator importante a ser destacado é que com o contingenciamento dos gastos da Administração
Pública para eventos e capacitações, por meio do Decreto Estadual nº 675/2016, parte das atividades planejadas para serem realizadas
presencialmente, foram readequadas para atendimento via e-mail ou correspondência. Ressaltamos a realização do II Encontro dos
Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito, otimizando a necessidade de promoção de capacitação in loco de 26 (vinte e seis)
localidades, direcionando a despesa com pessoal (diárias) às Prefeituras Municipais. Outro fator importante foi a realização das visitas
técnicas integradas à outras atividades do Departamernto Estadual de Trânsito, otimizando assim as despesas deste tipo de ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação à capacidade operacional da despesa o desempenho foi o mesmo daquele do PPD, pelos motivos supracitados
(redirecionamento dos gastos, contingenciamento e custeio de atividades com patrocínios), sendo que, em virtude desses motivos, o
Cetran-MT conseguiu realizar a Ação sem necessitar da totalidade de recursos orçamentários e financeiros planejados no PTA/LOA 2017,
motivo pelo qual conseguimos executar com eficiência a Ação 2010.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nas atividades implementadas e resultados de melhoria nos processos de trabalho obtidos pelo CETRAN, o objetivo desta Ação
foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Este Órgão reitera a solicitação de disponibilização de estrutura de trabalho (física e humana) para suprir as necessidades de
funcionamento da área de Secretaria e Apoio do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Arnon Osny Mendes Lucas

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

80,00
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
80,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
A ação 2014 (Publicidade Institucional e Propaganda) tem como objetivo programar as despesas que resultam na publicidade dos atos
administrativos com base no Princípio Constitucional da Publicidade. Dessa forma, as medidas planejadas no Plano de Trabalho Anual PTA/2017 foram realizadas de maneira satisfatória ao manter os contratos de publicidade em vigência. Neste sentido, consideramos o
alcance da meta no valor de 80%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

1.119.040,00

472.789,72

292.545,30

102.571,72

26,14

79,02

242

0,00

46.755,53

24.861,51

0,00

0,00

53,17

1.119.040,00

519.545,25

317.406,81

102.571,72

28,36

76,12

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Observamos que o valor inicial programado no PTA 2017 não foi suficiente, sendo necessária a abertura de crédito adicional para atender
o contrato de publicações com a Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso - IOMAT com a publicação dos atos administrativos, haja
vista que o valor previsto é definido de maneira estimada, sendo que o reforço orçamentário deu-se em razão das nomeações dos novos
servidores empossados no Concurso Público do DETRAN/MT, maior número de peças administrativas de licitações (pregões) realizadas
pelo setor de Aquisições desta Autarquia, bem como o significativo aumento das instaurações de procedimentos administrativos para
apuração de irregularidades de empresas credenciadas em virtude do aumento da produtividade da Unidade Setorial de Correição.

Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade de execução financeira da despesa foi alcançada de maneira adequada ao empenhar todo o valor da dotação final
disponibilizado para atender os contratos programados nesta ação, sem a ocorrência de dificuldades que viessem a prejudicar o
desempenho da ação sendo que o índice de Planejamento acabou se elevando por conta da necessidade de abertura de crédito adicional
necessário para atender as demandas de produção de peças administrativas de licitações (pregões) realizados pelo setor de Aquisições
desta Autarquia, bem como o significativo aumento das instaurações de procedimentos administrativos para apuração de irregularidades
de empresas credenciadas em virtude do aumento da produtividade da Unidade Setorial de Correição devidamente publicadas no Diário
Oficial do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo padrão da ação 2014 (Publicidade Institucional e Propaganda), que representa a execução de serviços de publicidade, visando
a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo foi alcançado, quando atendeu os objetos dos contratos formalizados
nesta ação que tem como proposta seguir o princípio constitucional da Publicidade.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Fernanda Protti Grosso Estrada

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atendida, pois foi possível cumprir todas as viagens, participações, eventos, compromissos e reuniões previstas que
necessitavam da participação de setores do Gabinete da Seplan.
Nesta ação foram realizadas tarefas relativas ao acompanhamento das reuniões do Consórcio Brasil Central; à estruturação e
acompanhamento do Consórcio da Amazônia Legal; à coordenação dos Gestores Governamentais; à assessoria jurídica da SEPLAN; ao
acompanhamento da implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno e externo; acompanhamento da
Ouvidoria da SEPLAN; e acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Ética.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

60.000,01

41.735,00

41.735,00

0,00

69,56

100,00

60.000,01

41.735,00

41.735,00

0,00

69,56

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento da ação não foi integralmente utilizado, tendo em vista que não foram realizadas todas as viagens planejadas, pela
impossibilidade do Secretário se ausentar do estado de MT.

Capacidade de Execução - COFD:
O orçamento da ação não foi integralmente utilizado, tendo em vista que não foram realizadas todas as viagens planejadas, pela
impossibilidade do Secretário se ausentar do estado de MT.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo da ação foi atendido, pois foi possível cumprir todas as viagens, participações, eventos, compromissos e reuniões previstas que
necessitavam da participação de setores do Gabinete.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Fernanda Eliza Abelha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A manutenção preventiva e corretiva da estrutura física foi mantida, não foi possível realizar 100% pois dependíamos da devolução do
espaço físico cedido a CGE para realizarmos as devidas adequações , sendo assim realizamos 50%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

128.757,42

20.001,63

19.998,63

0,00

15,53

99,99

128.757,42

20.001,63

19.998,63

0,00

15,53

99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido ao contingenciamento financeiro e orçamentário foi possível manter a ação, porém, sem investimentos, o que dá para perceber em
relação a dotação inicial e final, e o que de fato foi empenhado.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação final foi totalmente empenhada e utilizada na manutenção e conservação predial.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi alcançado 50% de realização na ação com manutenção corretiva.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
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Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Fernanda Eliza Abelha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação foi realizada em 100%, a manutenção, licenciamento, seguro da frota mantidos, e a frota teve uma pequena alteração para suprir a
necessidade da SEPLAN.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

157.840,00

53.477,82

53.396,35

0,00

33,83

99,85

157.840,00

53.477,82

53.396,35

0,00

33,83

99,85

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação foi mantida, e foi realizado a contratação de empresa de locação de veículo para atender ao gabinete.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação final foi toda empenhada e foram cumpridas as obrigações da SEPLAN em relação a manutenção e até mesmo aumento da
frota.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenhamos obtido a eficiência na qualidade do gasto, o objetivo foi alcançado em 100% pois foi possível manter a manutenção
da frota e ainda ampliar em parte.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Fernanda Eliza Abelha

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
A ação 2007 diz respeito a toda manutenção dos serviços padronizados da secretaria. Todos os serviços essenciais foram mantidos para
garantia da entrega dos produtos desta secretaria de Estado, entre eles, contratação de serviços de terceiros, limpeza, segurança,
chaveiro, carimbos, aquisição de material permanente, aquisição de móveis e utensílios, capacitações, gestão de tarifas e aquisição de
passagens áreas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.532.174,12

1.371.442,95

1.371.442,95

0,00

89,51

100,00

1.532.174,12

1.371.442,95

1.371.442,95

0,00

89,51

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A unidade conseguiu desempenho próximo ao planejado inicialmente, porém, houveram contratempos na área sistêmica em relação aos
prazos de fim de ano ano, o que fez com que não conseguíssemos realizar tudo dentro do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução ficou bem próximo do planejado, porém, houveram contratempos na área em relação aos prazos de fim de ano, o que fez
com que não conseguíssemos realizar tudo dentro do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
A manutenção dos serviços administrativos gerais foi alcançada dentro dos níveis satisfatórios e contribuíram para que a Secretaria
cumprisse com suas competências.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Fernanda Eliza Abelha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O órgão teve êxito no seu planejamento inicial pois executou praticamente 100 % da sua folha de pagamento planejada.Os produtos
entregues foram estimativa, empenho e pagamento da folha salarial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

45.974.792,77

57.791.863,46

57.791.863,46

0,00

125,70

100,00

45.974.792,77

57.791.863,46

57.791.863,46

0,00

125,70

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Secretaria não conseguiu o desempenho próximo ao planejado pois foi necessário um recurso maior do que o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi exitosa em relação a sua capacidade operacional e financeira da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação que era o pagamento dos servidores ativos e os respectivos encargos sociais foram atingidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Fernanda Eliza Abelha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

70,00

1249

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
70,00

Estado de Mato Grosso
Análise da Meta Física:
O órgão obteve êxito parcial em seu planejamento inicial pois algumas de suas subações e tarefas necessitaram ser canceladas devido a
restrição técnicas, ficando pendente de realização para 2018. Foram mantidas licenças de softwares, foram adquiridos periféricos e
utensílios de informática, foram desenvolvidos e tiveram a manutenção softwares e aplicativos utilizados pelo Órgão. A infraestrutura de TI
foi mantida e foi iniciada a reforma da rede lógica e telefônica, e os servidores da de TI foram capacitados. Houve a necessidade de
recursos humanos especializados para execução dos projetos.
Os produtos entregues pela Ação podem ser considerados adequados diante do que foi planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

641.228,34

517.334,20

517.334,20

0,00

80,68

100,00

641.228,34

517.334,20

517.334,20

0,00

80,68

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O órgão conseguiu o desempenho próximo ao planejado, porém, devido a uma especificidade técnica não foi possível alcançá-la em sua
totalidade dentro do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
O órgão conseguiu o desempenho próximo ao planejado, porém, devido a uma especificidade técnica não foi possível executá-la em sua
totalidade dentro do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de prover e manter os sistemas, os bancos de dados e equipamentos de TI foi atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Fernanda Protti Grosso Estrada

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atendida integralmente, pela manutenção do pagamento das publicações de atos no Diário Oficial e também divulgação
dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

850.000,00

1.352.423,07

1.352.423,07

0,00

159,11

100,00

850.000,00

1.352.423,07

1.352.423,07

0,00

159,11

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento da ação foi suplementado, pois o valor inicialmente planejado no orçamento não era suficiente para o pagamento de toda
despesa realizada. (Processos nº 2676 e 3461- remanejamento interno de diversas ações da Seplan para a ação 2014: Publicidade e
propaganda institucional ¿ para pagamento de despesas da Seplan com publicações de atos no Diário Oficial).

Capacidade de Execução - COFD:
Satisfatório, pois o valor necessário para o pagamento das despesas com publicação teve cobertura orçamentária durante o exercício
(orçado inicial mais valor suplementado) em conformidade com a despesa com publicações realizadas no exercício de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
As recomendações a serem adotadas para um melhor desempenho da ação são: alocar recurso suficiente para o integral pagamento das
despesas com as publicações de atos via Diário Oficial, para que não ocorra distorções no PPD e COFD; ou ainda que as despesas
referentes a remanejamentos de recursos sejam custeadas pelo órgão demandante.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Vicente Diocles Rocha Botelho de Figueiredo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

40,00
Total:

40,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

40,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

40,00

40,00

Análise da Meta Física:
O planejamento da LOA teve êxito e embasado nas demandas do ano anterior, bem como, nos projetos que tramitam na empresa.
Em relação a meta física prevista foi deficiente devido a anulação orçamentária, todavia foi executada a meta física definida para ação.
manutenção de passagens aéreas
Em virtude da anulação orçamentária, os produtos não foram suficientes. Porém, foram adequadas, para as demandas solicitadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

173

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

80.000,00

32.580,00

26.426,78

0,00

33,03

81,11

80.000,00

32.580,00

26.426,78

0,00

33,03

81,11

Capacidade de Planejamento - PPD:
O índice de 33,03% revela-se altamente deficiente, por força da anulação de crédito, considerando o que estabelece o Decreto 675/2017,
por meio do qual estabeleceu medidas de redução de despesas no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Devido déficit de valores, foram cortadas as ações de capacitação da área finalística da empresa, e por consequência prejudicando a sua
eficiência.

Capacidade de Execução - COFD:
Por conta dos cortes realizados, e com o prejuízo já causado, as adequações realizadas atingiram o resultado na execução das atividades
desta ação com índice de 98,80%.
Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o contrato.
Não foi prejudicado por restos a pagar.

Alcance do Objetivo Específico:
De acordo com o remanejamento orçamentário, as ações tomadas resultaram em atendimento parcial das demandas surgidas no
gabinete.
Em razão da readequação orçamentária consoante ao Decreto Estadual 675/2016.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Zozoel de Paula

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

78,90
Total:

78,90

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

78,90

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

78,90

78,90

Análise da Meta Física:
Evidencia-se o êxito do planejamento inicial da AÇÃO, visto que as atividades pertinentes a Administração Geral dos bens imóveis,
composta por Serviços de reformas e manutenção Predial da Empresa e Contratação empresa espec. obra e serviços gerais foram
executadas.
Sendo que as entregas realizadas ocorreram de forma adequada, pois estão aderentes as expectativas de escopo e cronograma, por
exemplo: Manutenção dos poços artesianos; Manutenção do elevador; Reforma estrutural do telhado do prédio da MTI; Manutenção das
calhas de escoamento de águas das chuvas; Cobertura em telha de zinco da sala do grupo Gerador.
Em virtude de um rompimento estrutural do telhado e das calhas devido a fortes ventos e chuvas, teve como consequência vários pontos
de goteiras e empoçamento de aguas no ambiente de trabalho, por exemplo nas unidades UGGOV, DAFI e sala grupo gerador, ocorreu
uma suplementação orçamentária, de forma definitiva sem a necessidade de alteração da meta física, em virtude de ser percentual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

173

507.994,00

507.994,00

498.824,00

0,00

98,19

98,19

240

0,00

179.204,00

179.204,00

0,00

0,00

100,00

507.994,00

687.198,00

678.028,00

0,00

133,47

98,67

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

1254

Estado de Mato Grosso
A previsão orçamentária na LOA foi adequada para a execução das atividades planejadas inicialmente ( manutenção do poço artesiano,
manutenção do elevador, aquisição ar-condicinado e cadeiras, etc), entretanto a fonte 173 apresenta 98,19% de execução.
Inicialmente não havia previsão inicial na LOA para a fonte 240, entretanto devido a uma necessidade urgente de manutenção predial o
conselho de diretores promoveu uma priorização e disponibilizou recursos financeiros para serem alocados nesta fonte, subsidiando
realização da manutenção predial que foi motivadas por questões temporais ( fortes ventos, chuvas, etc ), esta suplementação subsidiou a
reforma estrutural do telhado predial e do telhado da sala do grupo gerador. Alcançando assim a capacidade de planejamento em
133,47%, enquadrando-se na faixa regular.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação ao COFD atingimos uma execução de 98,67% dos 100% previsto. Sendo executado 98,19% da fonte 173 e 100% da fonte
240.
Houve credito adicional de suplementação ( processo 2221 ) na fonte 240, no valor de R$ 179.204,00.
Os recursos financeiros foram liberados conforme previsto e disponivel em tempo para execução das atividades previstas e necessarias
nesta ação.
Todas as atividades planejadas e executas foram altamente dependente da disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado devido a manutenção predial ( telhado/ calhas / poço artesiano / sala grupo gerador / elevador, etc )
realizada, evitando assim danos maiores ou paralisações pontuais aos serviços executados pela MTI. E também pela substituição das
cadeiras, que já estavam apresentando defeitos e problemas de saúde ao trabalhador, por cadeiras ergonomicas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Zozoel de Paula
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

94,95
Total:

94,95

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

94,95

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

94,95

94,95

Análise da Meta Física:
Houve exito no planejamento inicial, uma vez conseguiu realizar as ações previstas, sendo os produtos fornecimento de combustível, filtros
de ar, óleo e lubrificantes; fornecimento de pneus; locação de veículos; contratação de seguro para a frota; bem como serviço
especializado em manutenção de veículos.
Os produtos foram adequados, pois as demandas da empresa foram atendidas cem por cento;
Não houve necessidade de recursos adicionais para a execução desta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

173

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

114.840,00

105.193,19

80.580,35

0,00

70,17

76,60

114.840,00

105.193,19

80.580,35

0,00

70,17

76,60

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações autorizadas na LOA atenderam as necessidades planejadas de Manutenção de Serviços de Transportes;
Os recursos inicialmente previsto na LOA foram suficientes, entretanto ocorreram ajustes de prioridades e adequações na forma de
locação de veiculos para atendimento da caravana da transformação, não acarretando prejuizos para ação.
Houve remanejamento para a suplementação da ação 2008 ( processo 2862 ), sem prejuízo execução desta ação, devido a repriorização
e revisão de escopo.

Capacidade de Execução - COFD:
"Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto,.
Houve resto a pagar comprometido com o fornecedor de combustivel 2016 para o exercicio de 2017, entretando não evidencia-se resto a
pagar no exercicio de 2017.
Registra-se eficiência na execução desta ação, visto que foi possivel executar as atividades planejadas com menos recurso orçamentário,
apos replanejamento e adequações no uso dos recursos."

Alcance do Objetivo Específico:
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"O objetivo específico desta ação foi plenamente alcançado, considerando que foi possível atender as despesas com todos os contratos de
manutenção e aquisições relacionados à frota da MTI-MT"

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Zozoel de Paula

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

92,33
Total:

92,33

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

92,33

92,33

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
92,33

Análise da Meta Física:
"Houve exito no planejamento inicial da LOA, tendo que ocorreu uma repriorização dos serviços planejados.
A manutenção de serviços administrativos gerais constitui a mais importantes das funções, pois é através dela que atendemos as
necessidades da MTI, de modo a permitir o seu funcionamento administrativo pleno.
Sendo que os produtos entregues abrangem: Material de Consumo; Serviço de Limpeza; Manutenção de Ar Condicionado; Telefone Fixo
e Movel; Locação de Impressoras e Fotocopiadoras; Energia Elétrica; Servicos de Portaria e Recepção; Serviços de Carimbos e
Chaveiros; gas, agua e afins.
Os produtos entregues foram adequados, visto que atenderam os requisitos contratuais.
Nao houve necessidade de outros recursos para execução da ação. "

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

173

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.292.544,48

1.493.350,43

1.484.489,63

0,00

64,75

99,41

2.292.544,48

1.493.350,43

1.484.489,63

0,00

64,75

99,41

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação foram orçados recursos orçamentários suficientes para arcar com as despesas programadas para Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais, tais como:
-Material de Consumo
-Serviço de Limpeza
-Serviço Diversos de Manutenção Geral da Empresa
-ABEP TIC_Assoc. Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia
-Manutenção de Ar Condicionado
-Tarifa Bancária
- SUCESU
-Telefone Fixo, TELEFONIA FIXA
-Locação de Impressoras e Fotocopiadoras
-Energia Elétrica
-Serviços de Vídeo Monitoramento e Controle de Acesso
-Serviços de Entrega de Correpondência
-Servicos de Portaria e Recepção
-Aquisição de Movéis de Escritorio
A Dotação Final LOA, não era suficiente, entrentanto ocorreu uma repriorização das atividades planejadas e executadas. Tornando assim
a dotação final LOA suficiente e necessária para a execução das atividades:
-Material de Consumo
-Serviço de Limpeza
-ABEP TIC_Assoc. Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia
-Manutenção de Ar Condicionado
-Tarifa Bancária
- SUCESU
-Telefone Fixo, TELEFONIA FIXA
-Locação de Impressoras e Fotocopiadoras
-Energia Elétrica
-Serviços de Entrega de Correpondência
-Servicos de Portaria e Recepção
Refletindo assim uma execução do planejamento de 64,75%, enquadrando-se na faixa regular.
Os recursos inicialmente previstos traduziam a real necessidade da ação, entretanto com a repriorização das atividades planejadas a
dotação disponível foi suficiente para a execução. A diferença orçamentária foi remanejada para 2008.
As anulações ocorreram por determinação do Conselho de Diretores para suplementação da folha.

Capacidade de Execução - COFD:
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Após os remanejamentos ocorridos a Dotação Orçamentária Final foi executada 99,41%, atendendo as atividades repriorizadas:
-Material de Consumo
-Serviço de Limpeza
-ABEP TIC_Assoc. Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia
-Manutenção de Ar Condicionado
-Tarifa Bancária
- SUCESU
-Telefone Fixo, TELEFONIA FIXA
-Locação de Impressoras e Fotocopiadoras
-Energia Elétrica
-Serviços de Entrega de Correpondência
-Servicos de Portaria e Recepção
Sendo os recursos financeiros disponibilizados conforme o cronograma previstos nos contratos.
Não houve evidencias de fatos não previstos na execução da ação para as atividades repriorizadas.
Todas as atividades referente a essa ação implicam em disponibilidade orçamentária/financeira.

Alcance do Objetivo Específico:
"Foram alcançados os objetivos específicos de atender a manutenção e suporte das unidades administrativas desta Instituição foi
alcançado na perspectiva dos resultados desejados"

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Regina Célia Ferreira de Paula

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
No planejamento inicial da LOA, não teve êxito devido os cortes orçamentários ocorridos que implicaram na necessidade de
suplementação.
Considerando que a meta física é caracterizada em percentual, não houve necessidade de ajusta-la para atender os requisitos das
suplementações ocorridas na ação.
Os produtos entregues abrangem: Pagamento do Pessoal Ativo; Pagamento de Encargos Patronais;
Os produtos entregues foram adequados e suficientes para o atingir os objetivos da ação.
Ocorreu necessidade de suplementação de recursos orçamentários, sendo que a ausência deste demandou um esforço de priorização e
remanejamentos de orçamento intra e inter com outras unidades do governo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

72.547.840,55

104.207.036,58

104.150.960,44

0,00

143,56

99,95

173

0,00

2.897.189,72

2.795.682,93

0,00

0,00

96,50

72.547.840,55

107.104.226,30

106.946.643,37

0,00

147,42

99,85

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentárias autorizadas na LOA, não foram suficientes devido ao corte ocorrido no planejamento inicial;
Os recursos inicialmente previstos não traduziram a real necessidade da ação, devido ao crescimento vegetativo da folha;
As suplementações em sua grande maioria ocorreu devido ao corte ocorrido na LOA em detrimento do planejamento inicial

Capacidade de Execução - COFD:
Os créditos adicionais foram liberados no tempo previsto para a perfeita execução da ação;
Não Houve comprometimento com resto a pagar nesta ação;
Apesar da ausência orçamentária, não evidencia-se fatos novos não previstos;
A ação é dependente de recursos orçamentários e financeiros para a sua realização devido sua característica;

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado, conforme planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Ronaldo Campos Pereira

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
Não houve exito no planejamento inicial da LOA, considerando que houve remanejamento e contingenciamento. Refletindo diretamente na
meta física.
Não houve ajuste da meta física em relação a realizada e não se conseguiu o atingimento da meta física prevista.
os produtos entregues abrangem:
- Manutenção de Software Aplicativos da MTI;
- Aplicação Segurança da informação na MTI;
- Aquisição Hardware/Software para reposição e manutenção de TI da MTI (Setorial);
Os produtos entregues foram adequados considerando o cumprimento dos requisitos atuais colaborando para o atingimento parcial do
objetivo da ação;
Não houve necessidade de recursos não previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.100.000,04

353.361,39

184.260,69

0,00

8,77

52,15

2.100.000,04

353.361,39

184.260,69

0,00

8,77

52,15

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações autorizadas na LOA não foram suficientes, considerando que houve anulações que levaram a uma nova priorização das
atividades planejadas;
Os recursos inicialmente previstos refletiram a real necessidade da ação;
Ocorreram anulações, por deliberação do conselho de diretores para suplementação da folha (2008).
Realizado:
Renovar contrato de Firewall de segurança que atende a rede interna da empresa e a rede interna de outros clientes da empresa;
Serviço de atendimento quanto ao fornecimento de cópias de extrato e documentos, reconstituição e analise de contas vinculadas,
esclarecimento e comprovação de recolhimentos das empresas do governo do estado de MT (órgãos, secretarias, autarquias e outras),
relativo ao de acervo do FGTS do banco do estado de MT;
Compra de equipamentos e suprimentos de informática para utilização interna;
Compra de equipamentos para apoio ao programa Caravana da transformação do Governo do estado de MT.
Planejamento inicial:
Manter Software Aplicativos da MTI ;
Manter o serviço de disponibilização de soluções móveis: Aplicar uma nova abordagem para atender ao suporte do aplicativo celular MT
Cidadão. Envolvendo nova solução de atendimento e treinamento de pessoal;
Aplicação em Segurança da informação na MTI - Firewall e soluções de proteção da rede;
Manter e renovar hardware do parque tecnológico da MTI;
Atender e apoiar projetos do governo como a Caravana da Transformação;
Plano de Gestão:
Manter soluções de segurança e renovar os equipamentos para um melhor nível de serviço da empresa;
Diante dos cortes foi possivel apenas renovar solução de segurança, manter atendimento aos extratos FGTS, dar suporte aos eventos do
estado e adquirir uma pequena parte de equipamentos e suprimentos de informática.

Capacidade de Execução - COFD:
Ocorreu contingenciamento orçamentário da ação no peróodo de Jan a Dez;
Os recursos financeiros foram liberados conforme cronograma previsto nos contratos, sendo descontingenciado periodicamente ;
Não houve fatos não previstos;
Das atividades priorizadas para essa ação,todas necessitavam de recursos financeiros;
Houve eficiência na execução, visto que a diferença entre a dotação orçamentaria inicial e a final forçou uma priorização do orçamento,
sendo que a meta física não foi ajustada no momento devido;

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo e a meta foram parcialmente alcançados, atingindo parcialmente seu objetivo especifico.
A ação manteve diversas aplicações e equipamentos em funcionamento, aplicações e equipamentos que são de extrema importância
para a execução dos processos administrativos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Vicente Diocles Rocha Botelho de Figueiredo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Unidade teve êxito no seu planejamento inicial, considerando que foram entregues os produtos da ação de maneira adequada,
atendendo inclusive a legislação da transparência administrativa. Os produtos entregues foram: publicação de portarias, instruções
normativas, extratos de contrato, atos de pessoal, balanço da empresa, e demais atos inerentes da administração pública.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

173

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

157.000,00

97.353,31

43.272,13

0,00

27,56

44,45

157.000,00

97.353,31

43.272,13

0,00

27,56

44,45

Capacidade de Planejamento - PPD:
O indice de 27,56% revela-se altamente deficiente, por força do decreto governamental de contenção de gastos, com marketing e
publicidade comercial, todavia os recursos planejados traduzem a real necessidade e importancia da ação para empresa.
Quanto a suplementações e anulações, foram ajuste orçamentários da SEPLAN, sendo que não são de responsabilidade da empresa.

Capacidade de Execução - COFD:
O índice apresentado revela-se deficitário uma vez que, por força do decreto governamental houve redução dos gastos com o marketing e
a publicidade comercial da empresa. Todavia os recurSos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando a publicação do Decreto nº 675/2016, de redução de gastos, os objetivos dessa ação sofreram readequações para que
fossem suprimidos, enquadrando assim ao que normatiza o decreto governamental.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando tratar-se de uma ação padronizada para fins de suporte a sede da MT Parcerias S.A, é que avaliamos como satisfatória a
meta nesta ação.
- Foi executado todo orçamento destinado ao pagamento de despesas com aluguéis de imóveis onde está sediada a MT PAR, sendo que
durante o exercício ocorreu mudança de sede alugada;
- Fazem parte da ação locação de imóvel, taxas e condomínio.
Desta forma, a execução das ações denota a boa capacidade de planejamento do Órgão e o esforço no sentido de implementar as ações
propostas nesta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

218.317,32

234.317,32

230.138,45

0,00

105,41

98,22

218.317,32

234.317,32

230.138,45

0,00

105,41

98,22

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nessa ação foram orçados recursos praticamente suficientes para arcar com todas as despesas realizadas durante o exercício, sendo
necessário apenas abertura de 01(um) credito adicional no valor de R$ 16.000,00, as ações foram desenvolvidas muito satisfatoriamente
considerando que conseguir dar a estruturação e manutenção adequados ao bom funcionamento da unidades.
Desta forma,nenhuma atividade ou investimento deixou de ser realizado, considerando que os projetos foram executados e as metas
alcançadas.

Capacidade de Execução - COFD:
O recurso disponível nesta ação foi devidamente utilizado, tendo atendido de forma satisfatória a execução das atividades previstas,
todavia, diante do cenário de crise atual no Estado de Mato Grosso, houve a necessidade de contenção de despesas no sentido que
pudéssemos executar as atribuições da melhor forma possível e com o menor dispêndio financeiro, o que não significa o não atendimento
e cumprimento de metas preestabelecidas no exercício anterior.

Alcance do Objetivo Específico:
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Todas as medidas executadas em 2017 visando o atendimento objetivo da ação contribuíram para a melhoria física do órgão, que, de
forma direta e indireta apresentaram resultados positivos na qualidade dos serviços prestados pelas MT PAR. Neste sentido, o orçamento
disponível foi utilizado de forma satisfatória, estruturando e mantendo em perfeito funcionamento a empresa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida

Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Durante o exercício de 2017, o Núcleo Administrativo/divisão de Serviços cumpriu com as tarefas previstas dentro do limite orçamentário
imposto pelo programa.
Foram contratados serviços locação de 02(dois) veículos bem como o fornecimento de combustível; A execução de atividades de
manutenção de serviços de transportes foi executada de forma satisfatória.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

19.253,88

23.339,75

23.339,75

0,00

121,22

100,00

19.253,88

23.339,75

23.339,75

0,00

121,22

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As ações planejadas para 2017 foram visando atender o PPA 2016-2019. Contudo, com a assinatura do termo de Cooperação entre a MT
PAR e Secretaria de Gestão com o intuito de promover o levantamento imobiliário do Estado de Mato Grosso surgiu a necessidade de
locação de um novo veículo, bem como houve um aumento de gastos com combustíveis para atendimento do projeto. Tais necessidades
levaram ao índice apurado de 120,01% demonstrando que as dotações autorizadas na LOA não foram suficientes para atender às
demandas inerentes à ação, sendo necessária a suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:

1266

Estado de Mato Grosso
Foram desenvolvidas ações específicas no que tange ao planejamento das contratações dos serviços e fornecimentos necessários à
manutenção da frota dos veículos da MT PAR para o desempenho das atividades institucionais. O recurso disponível nesta ação, depois
do crédito adicional foi devidamente executado para atender as necessidades da empresa.
Neste sentido, o índice apurado demonstra que a execução financeira do orçamento efetivamente disponibilizado, após os ajustes
realizados por meio de créditos adicionais, foi realizada com êxito, fato que atesta a capacidade do Órgão quanto à sua gestão.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação foi plenamente alcançado, considerando que foi possível atender as despesas com todos os contratos
para manutenção da frota da empresa. Todavia, devido ao orçamento disponibilizado na LOA foi necessário o aporte orçamentário.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física prevista de 100% foi obtida com êxito.
A manutenção de serviços administrativos gerais constitui a mais importantes das funções, pois é através dela que atendemos as
necessidades do órgão, de modo a permitir o seu funcionamento administrativo pleno.
As ações executadas permitiram atender e dar suporte e manutenção de serviços gerais das unidades da MT Parcerias para atendimento
dos seus objetivos executados pela área finalística.
Todas as solicitações de material de consumo e expediente foram atendidas dentro das possibilidades tendo atendido de forma satisfatória
todas as unidades;
Destaca-se as principais despesas: Manutenção de serviços de telecomunicações; luz, e afins; , Serviços Judiciários e Cartorários,
correios, taxas jucemat, IPTU.
Foram executados os valores previstos para despesas com locação de mão de obra: Limpeza, Higiene e conservação e Contrato de
estagiários;
Foram adquiridos materiais permanentes (mobiliário), aquisição de equipamentos de ar condicionado e adaptações para atender a nova
sede empresa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

167.013,99

716.670,68

659.802,78

0,00

395,06

92,06

167.013,99

716.670,68

659.802,78

0,00

395,06

92,06
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A régua de parametrização demonstra um nível altamente deficiente uma vez que o teto orçamentário inicial foi insuficiente para atender
toda a demanda da MT PAR tendo em vista a necessidade de locar um novo imóvel para instalar a empresa pois o locatário do imóvel da
Historiador Rubens de Mendonça não ter tido o interesse de continuar locando-o para a empresa. Diante dessa negativa foi necessário
locar um novo imóvel acarretando a demanda por suplementação orçamentária para dar suporte a todas as despesas com a estruturação
da nova sede da empresa, conforme autorizado pelo Conselho de Administração.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação a realização orçamentária e financeira é possível afirmar que, após todas movimentações orçamentárias efetivadas, o
desempenho da ação teve um ótimo resultado conforme aponta a régua de parâmetros.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi atingido mesmo com toda a necessidade orçamentária, mantendo em perfeito funcionamento as unidades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
Embora tenha sido necessária suplementação orçamentária na ordem de 284% (duzentos e oitenta e quatro por cento) ao final do
exercício a folha de pagamento e encargos sociais foi executada sem contudo ter sido pago todas as despesas com o ressarcimento do
servidores cedidos. Cabe esclarecer que a MT Parcerias não possui quadro próprio de servidores, sendo em sua maioria ocupado por
servidores cedidos da administração direta, implicando assim, a necessidade de realização de pagamento do ressarcimento de salários.
Diante disso obtivemos um desempenho classificado como bom.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.197.924,77

6.259.110,79

6.259.110,79

0,00

284,77

100,00

2.197.924,77

6.259.110,79

6.259.110,79

0,00

284,77

100,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos autorizados na LOA não foram suficiente para atender as necessidades da ação, com pagamento da folha dos colaboradores
e ainda com o ressarcimento de pessoal cedido uma vez que a MT PAR não tem quadro próprio e grande parte da equipe atualmente é
formada por servidores cedidos, considerando que quando da elaboração do PTA/LOA, o teto disponibilizado para este fim não fora
suficiente para viabilizar todas as despesas de pessoal até o final do exercício, e assim sendo, houve a necessidade da realização de
créditos adicionais totalizando um valor de R$ 4.061.186,02 em complementação a dotação orçamentária para atender despesas de
pessoal.
E ainda no início do exercício a MT PAR teve necessidade de passar por um processo de reestruturação quando foram tomadas diversas
providências para adequação do seu quadro de pessoal visando dar suporte aos novos trabalhos determinados pelo Conselho de
Administração da empresa.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa. Após todas as movimentações orçamentárias efetivadas os
recursos orçamentários foram suficientes empenho de todas as despesas inerentes a ação.

Alcance do Objetivo Específico:
As movimentações orçamentárias efetivadas contribuíram para cumprimento das despesas com pessoal e encargos sociais e ainda dos
ressarcimentos com pessoal cedido, restando somente, ao final do exercício proceder a inscrição do valor de R$ 685.321,76 em restos a
pagar por não ter sido liberado o financeiro para a finalização dos repasses. As medidas tomadas pela administração buscaram garantir o
pagamento de toda a folha de pagamento dos cargos comissionados e seus encargos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

95,00
Total:

95,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

95,00

95,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
95,00

Análise da Meta Física:
Após as movimentações orçamentárias efetivadas a meta física foi em quase toda a sua totalidade cumprida restando ainda alguns
investimentos a serem feitos para melhoria da infra estrutura de TI na empresa em especial em relação a equipamentos para dar suporte
as ações de capacitação a serem realizadas nos próximos anos.
Foram Adquiridos novos desktop para equipe técnica, implantação de estrutura de rede logica e telefônica na nova sede da empresa,
implantação de armazenamento de informações e manutenção do sistema de elaboração da folha de pagamento, contábil e escrita fiscal,
mantendo em pleno funcionamento assim as atividades da empresa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

17.640,00

184.777,51

183.127,92

0,00

1.038,14

99,11

17.640,00

184.777,51

183.127,92

0,00

1.038,14

99,11

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor disponibilizado para o PTA 2017 não foi suficiente para atender toda a demanda da MT PAR pois pela necessidade de mudança
de sua sede, com a ampliação do seu quadro de pessoal e ainda da sua demanda em infraestrutura foi necessários solicitar
suplementação orçamentária para dar suporte a todas essas despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
Após todas as movimentações orçamentárias efetivadas os recursos orçamentários foram suficientes para a execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de prover a manutenção dos sistemas e dos equipamentos de T. I. foi atingido satisfatoriamente , considerando que as ações
propostas foram mantidas de forma regular, garantindo a execução das despesas de contratação de serviços para:
>manutenção do site institucional,
>manutenção do sistema de elaboração da folha de pagamento, escrita fiscal e contabilidade
>manutenção do manutenção do sistema de controle orçamentário e financeiro,
> aquisição de computadores, notebook e periféricos.
> manutenção dos equipamentos de informática da unidade, implantação de rede, telefonia, servidor, oportunizando com isso uma maior
praticidade e agilidade na execução das
atividades realizadas

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

65,00
Total:

65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

65,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
65,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
65,00

Estado de Mato Grosso
Esta atividade contempla a execução dos serviços de publicidade, visando à divulgação dos atos, programas e projetos do órgão. A ação
foi planejada de acordo com a real necessidade do órgão, porém face as restrições orçamentárias e financeiras imposta pelo Governo do
Estado, e que para assegurara de forma continua a realização de algumas despesas obrigatórias, a dotação orçamentária foi parcialmente
anulada para viabilizar o atendimento com despesas com folha de pagamento de pessoal, com a conseqüente redução, fato que
inviabilizou parcialmente a execução orçamentária conforme o programado, obtendo assim um desempenho regular da ação.
Consciente da importância desta ação, a Empresa adotou medida que orientou a mudança de estratégia preconizando a otimização de
recursos orçamentários de outros projetos/atividades com objetivos similares para viabilizar a implementação de sub ações e realização de
tarefas priorizadas, cujas programações estavam contidas em projetos e/ou atividades com restrição orçamentária total e/ou parcial.
Dessa forma, a ação foi mantida, onde as tarefas foram realizadas atendendo às priorizações das demandas e atingindo os objetivos
propostos para garantir a publicidade dos atos institucionais, programas e projetos da empresa.
No que se refere à divulgação das atividades realizadas, os materiais obedecendo uma priorização foram elaborados na maioria
internamente e sem custo, pela equipe estratégica e divulgados, através dos diversos canais de comunicação, entre eles site institucional,
de órgãos parceiros, e-mail, redes sociais, atendimento ao público via redes sociais para fornecimento de informações diversas, confecção
interna de materiais para utilização em eventos técnicos da empresa, aprimoramento do site institucional, materiais de comunicação
interna, entre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

9.604,10

5.900,00

5.900,00

0,00

61,43

100,00

9.604,10

5.900,00

5.900,00

0,00

61,43

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação foi planejada de acordo com a real necessidade do órgão, porém face as restrições orçamentárias e financeiras imposta pelo
Governo do Estado, e que para assegurara de forma continua a realização de algumas despesas obrigatórias, a dotação orçamentária foi
parcialmente anulada para viabilizar o atendimento com despesas com folha de pagamento de pessoal, com a conseqüente redução, fato
que inviabilizou parcialmente a execução orçamentária conforme o programado, obtendo assim um desempenho regular da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade de execução das despesas após as adequações face as restrições orçamentárias e financeiras decorrentes da anulação e
redimensionamento, a empresa estabeleceu a medida
de otimização de recursos orçamentário e financeiro de outras projetos e/ou atividades com objetivos similares para viabilizar a realização
de tarefas priorizadas e assim sendo, obteve um resultado satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram mantidos os serviços essenciais da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Sandra Judith Gomes da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

134

571.870,00

498.027,84

495.837,83

0,00

86,70

99,56

312

0,00

241.352,65

137.915,80

0,00

0,00

57,14

571.870,00

739.380,49

633.753,63

0,00

110,82

85,71

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
1273

Estado de Mato Grosso
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Wanderson de Jesus Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

2.300.000,00

2.807.523,28

2.576.640,48

0,00

112,03

91,78

134

3.404.816,36

2.557.629,94

2.462.433,91

0,00

72,32

96,28

312

0,00

287.288,72

275.567,74

0,00

0,00

95,92

5.704.816,36

5.652.441,94

5.314.642,13

0,00

93,16

94,02

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Wanderson de Jesus Nogueira

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

112

700.000,00

900.000,00

208.009,20

0,00

29,72

134

40.355.507,00

24.925.900,29

24.202.458,60

0,00

59,97

97,10

312

0,00

4.116.404,71

4.116.404,71

0,00

0,00

100,00

41.055.507,00

29.942.305,00

28.526.872,51

0,00

69,48

95,27

Total

23,11

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Wanderson de Jesus Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

60,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

60,00

60,00

1275

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00
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Análise da Meta Física:
A meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

686.704.326,64

654.538.638,49

654.530.638,49

0,00

95,31

100,00

686.704.326,64

654.538.638,49

654.530.638,49

0,00

95,31

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação orçamentária inicial projetada na Lei Orçamentária Anual - LOA 2017 foi suficiente para o pagamento de
remuneração e encargos sociais de servidores ativos.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária e financeira foi plenamente suficiente para o pagamento da remuneração e encargos sociais dos servidores
ativos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da Ação 2008 foi atingido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Wanderson de Jesus Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

98,00

0,00

Análise da Meta Física:
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% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
0,00
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

14.866.429,36

6.070.140,84

6.070.140,84

0,00

40,83

100,00

14.866.429,36

6.070.140,84

6.070.140,84

0,00

40,83

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Sandra Judith Gomes da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

4.318,65

4.318,65

0,00

4,32

100,00

100.000,00

4.318,65

4.318,65

0,00

4,32

100,00
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Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Marcos Roberto Sovinski

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
A manutenção e conservação dos imóveis da SETAS continuou apresentando bom desempenho durante o exercício de 2017, porém com
limitações impostas pela necessidade de reformas nas unidades vinculadas a esta Secretaria de Estado. A criação da estrutura de
engenharia no órgão, possibilitou a realização de reformas importantes, tanto na Sede da Secretaria como em suas unidades vinculadas
(Lar da Criança, Sine Cuiabá, e Ganha Tempo Ipiranga). Porém, insuficientes para atender as necessidades estruturais dos servidores que
trabalham nelas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.112.386,71

4.736.804,87

4.232.230,43

0,00

82,78

89,35

5.112.386,71

4.736.804,87

4.232.230,43

0,00

82,78

89,35

Capacidade de Planejamento - PPD:
As anulações determinadas pela SEPLAN não impactaram fortemente na execução do orçamento planejado para a Ação. Porém, não
foram liberadas no momento adequado, comprometendo o pagamento dos contratos de fornecedores.
Com aproximadamente 8% do orçamento poderíamos ter realizados mais reformas necessárias e urgentes e avançado nos objetivos da
ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O Desempenho da ação de acordo com este parâmetro foi ótimo, pois o orçamento disponibilizado foi completamente executado para
manutenção dos imóveis da SETAS. Esclarecemos que a ação continua necessitando de aporte orçamentário para realização das
reforma necessárias para dotá-los de condições básicas de habitabilidade com certa urgência.

Alcance do Objetivo Específico:
Ainda que não tenham havido todas as reformas necessárias para a manutenção predial dos imóveis, o objetivo específico da ação foi
alcançado, pois a SETAS não deixou de tomar as providências emergenciais para seu funcionamento. Dando suporte necessário para
execução das ações finalísticas que puderam avanças em muito no ano de 2017. Porém, a SETAS necessita de aporte orçamentário
maior para dar continuidade as reformas necessárias.

Outros aspectos relevantes:
Não houve

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Que as anulações orçamentárias sejam discutidas com a Secretaria antes de serem efetivadas, pois tal procedimento irá evitar uma série
de remanejamentos por decreto, que levam tempo, trabalho e prejudicam a ação finalística da Secretaria. E ainda, pode causar problemas
indesejáveis, como por exemplo, acidente de trabalho devido a falta de manutenção predial.

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Marcos Roberto Sovinski

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
A frota de veículos da SETAS foi mantida de forma a atender as demandas finalísticas e administrativas do órgão. Porém, os recursos
orçamentários e financeiro não chegaram no momento certo e ficamos comprometidos por falta pagamento no fornecimento de
combustível.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.240.000,00

1.115.088,27

862.431,15

0,00

69,55

77,34

1.240.000,00

1.115.088,27

862.431,15

0,00

69,55

77,34

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores efetivamente executados foram suficientes para manutenção da frota e atendimento de todas as demandas. Os recursos foram
administrados visando a economicidade e mesmo com um corte de aproximadamente 10% não prejudicou o atendimento da Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação teve ótima execução orçamentária, após movimentação orçamentária por meio de crédito adicional do Tipo 181 (Reversão por
Economia Orçamentária e Retenção Financeira) para suplementar a Fonte 100, mediante anulação por desvinculação de receita das
Fontes: 104 (Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura), 172 (Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza) e
240 (Recursos Próprios).

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi totalmente atingido com a manutenção de toda a frota da SETAS.

Outros aspectos relevantes:
Não houve

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não houve
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Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Marcos Roberto Sovinski

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os serviços gerais e administrativos da SETAS foram mantidos com regularidade, atendendo as demandas administrativas e finalísticas da
SETAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.033.000,00

4.128.239,06

2.889.086,17

0,00

71,64

69,98

4.033.000,00

4.128.239,06

2.889.086,17

0,00

71,64

69,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação é responsável pela manutenção geral dos serviços administrativos no orçamento da SETAS, de tal forma que o valor empenhado
ficou ligeiramente acima do orçamento (1,05%) previsto inicialmente. A política de controle despesas adotadas pela SETAS, possibilitou
que não houvesse necessidade de maiores aportes orçamentários para esta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Está ação teve a execução de orçamento de acordo com o disponível, após dotação final. Porém, seus contratos sofreram pequenos
atrasos devido ao fluxo de caixa entre as receitas e despesas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado com êxito, pois proporcionamos dentro do possível a manutenção e suporte a todas as unidades e
Secretarias Adjuntas finalísticas da SETAS.

Outros aspectos relevantes:
-

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
-

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Marcos Roberto Sovinski

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

103

2.439.444,26

2.038.075,26

1.693.504,93

0,00

69,42

83,09

172

41.060.555,60

41.060.555,60

39.061.615,05

0,00

95,13

95,13

43.499.999,86

43.098.630,86

40.755.119,98

0,00

93,69

94,56

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A remuneração dos servidores ocorreu conforme planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
A remuneração dos servidores ocorreu conforme planejado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi plenamente alcançado.

Outros aspectos relevantes:
Não houve

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não houve

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Marcos Roberto Sovinski

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas as ações de manutenção do setor de informática da SETAS foram mantidas, apesar das dificuldades encontradas devido a não
renovação dos equipamentos que encontra-se tecnologicamente defasado. E da falta de licença dos software utilizados nestes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.279.774,94

227.072,15

56.217,23

0,00

2,47

24,76

2.279.774,94

227.072,15

56.217,23

0,00

2,47

24,76

Capacidade de Planejamento - PPD:
A baixa execução (altamente deficiente) nesta ação foi em virtude dos recursos tiveram de ser remanejados para atendimento de outras
demandas prioritárias da SETAS em virtude de anulações realizadas pela SEPLAN

Capacidade de Execução - COFD:
Apenas execuções de manutenção emergencial nos servidores de dados e nos equipamentos de informática da secretaria foram
realizadas em 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar das dificuldades com equipamentos que necessitam de substituição em virtude de sua defasagem tecnológica, todos os sistemas e
equipamentos foram mantidos em funcionamento a contento pela equipe de TI da SETAS.

Outros aspectos relevantes:
É necessário a atualização do parque tecnológico em 2018, sob pena de perda de arquivos e dificuldades operacionais para
funcionamento do setor de TI da Unidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não houve
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Dannielle Almeida Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Apesar do valor orçamentário previsto não ter sido executado na integralidade, todas as demandas de diárias e passagens solicitadas
pelos Gabinetes do Secretário e Secretários Adjuntos, que se tratam do produto da ação, foram devidamente atendidas.
Cabe ressaltar também que, em virtude do cenário de restrições orçamentárias e financeiras, o Comitê de Gestão Estratégica (COGE) da
SEC adotou medidas de contenção dessas despesas, mediante a sensibilização da equipe estratégica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

44.612,87

37.101,70

0,00

74,20

83,16

50.000,00

44.612,87

37.101,70

0,00

74,20

83,16

Capacidade de Planejamento - PPD:
Por se tratar de uma Ação Padronizada, que depende de demandas estratégicas, seu planejamento é baseado em comportamentos da
execução de anos anteriores adequadas às possíveis demandas do orçamento em questão.
Portanto, trata-se de uma tarefa que dificilmente atingirá o nível ótimo da orçamentação.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme os Decretos de execução do exercício, as orientações da SEPLAN e SEFAZ preconizaram a redução de despesas da UO,
conforme o fluxo financeiro.
O órgão central de Planejamento anulou parte da dotação desta Ação mediante o crédito adicional nº 1999, no valor de R$ 15.387,13, e
destinando-o para o Gabinete de Comunicação (GCOM) para o atendimento de despesas com Publicidade e Propaganda (28/08/2017).
Posteriormente, a UO detectou a necessidade de complementação orçamentária para atender as demandas até o final do exercício, que
resultou no crédito de suplementação no valor de R$ 10 mil reais (crédito nº 2762, de 18/10/2017).
No mês de Novembro, a publicação do Decreto Nº 1.258/2017 determinou nova redução de despesas dessa natureza. Deste modo, a área
administrativa orientou os Gabinetes para que reduzissem as demandas por novas diárias e passagens.
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Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado mesmo não tendo sido utilizada toda a dotação orçamentária prevista inicialmente, pois todas as demandas
oriundas dos Gabinetes foram devidamente atendidas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação: Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
90,00

Análise da Meta Física:
Inicialmente o valor de R$ 787.02,05 havia sido previsto dentro da Ação 2005, para cumprimento da sub ação 1 (Manutenção e
Conservação Predial), porém tal fiscalização do contrato ficaria sobre a responsabilidade da então Coordenadoria de Apoio Logístico. No
decorrer do processo de contratação da empresa responsável pela manutenção predial, ficou acordado que a Superintendência de
Infraestrutura e Articulação Institucional ficaria responsável pela fiscalização do serviço visto que, por ter servidores que são engenheiros e
arquitetos compondo a equipe estes estariam aptos a fazer um melhor acompanhamento desta prestação de serviço. Vale ressaltar
também que tal contratação demorou a ser finalizada, pois a primeira adesão a ata referente a este serviço não pode ser finalizada por
problemas com relação a própria Ata, recebemos orientações do administrador da mesma para paralisar o processo de adesão pois o
mesmo encontrava-se suspenso por ter sido objeto de análise do TCU, sendo assim esta Coordenadoria teve que dar início a adesão de
outra ata para conseguir efetivar a contratação de empresa para prestação do serviço.
Vale lembrar que, com a troca de responsabilidades foram utilizados recursos de outras fontes para que as demais unidades, não só a
Sede desta Secretaria, fosse beneficiada com a contratação do serviço. A redistribuição ficou conforme tabela abaixo:
U.O.

ProgramaFonteProjeto Atividade
Ação Valor Aplicado (R$)
2017
23.101036
100
3.3.90.39
2005 787.042,05
23.101404
104
3.3.90.39
2288 909.169,72
23.101404
104
3.3.90.39
2290 909.169,72 Custo Total Estimado: 2.605.381,49
Do total aplicado dentro da Ação 2005 (R$ 787.042,05) foram utilizados aproximadamente o total de R$ 61.000,00, pois a Secretaria
enfrentou problemas com relação a falta de orçamento e nem todas as bem feitorias previstas para serem executadas nesse exercício
puderam ser demandadas, ficando assim a utilização do contrato exclusivamente para resolução de problemas que demandassem maior
urgência e emergência.
Realizamos também a tarefa 1 correspondente a esta Ação que era realizar locação de mão de obra para serviços de vigilância ostensiva.
Desta forma, foi possível obter êxito no planejamento inicial, bem como foi possível executar a meta física definida na respectiva ação.
Dentre os produtos entregues estão: Manutenção de todos os banheiros do prédio, troca de luminárias na sede, instalação de vidros,
conserto de portas, readequação de algumas salas, readequação do espaço que hoje serve como setor de arquivo da secretaria, dentre
outros reparos e serviço de vigilância e segurança ostensiva. Os produtos entregues na sub ação 1 não foram suficientes, pois o prédio
necessita de outros reparos que não puderam ser feitos neste exercício. Apesar de não terem sido suficientes todos os produtos entregues
foram adequados e contribuíram para melhorar o fluxo das atividades na Secretaria. Não foram necessários outros recursos não previstos
para a realização da Ação.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.810.864,58

2.242.768,16

2.085.198,15

0,00

74,18

92,97

2.810.864,58

2.242.768,16

2.085.198,15

0,00

74,18

92,97

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ou
igual ao Planejado inicialmente para esta ação. Não foi necessária a utilização de todo o recurso planejado, pois devido a contratações de
empresas de gestão para gerir algumas das nossas unidades foram suprimidos postos de vigilância que diminuíram o valor do contrato e
referente a manutenção predial a falta de recurso inviabilizou o uso do montante restante para execução de demais reparos no prédio.

Capacidade de Execução - COFD:
Não ouve crédito adicional para execução desta ação. Houveram durante o exercício contingenciamento, por conta do decreto Decreto
675/2016, que reza sobre a contenção de gastos e economicidade, porém não afetou drasticamente na execução da ação, a unidade
precisou apenas priorizar as demandas mais importantes. Os recursos financeiros em sua maioria foram liberados de acordo com o
cronograma financeiro previsto. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar durante o decorrer do exercício e isso não causou
impacto na execução da ação.
Referente a fatos não previsto que dificultaram o desempenho da ação podemos citar a demora na conclusão da adesão á Ata de
Manutenção Predial e efetiva contratação, o que diminuiu o tempo hábil para execução dos serviços necessários. A unidade conseguiu
realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros. Não houve atraso na prestação de contas do município que
dificultou a realização da ação. Houve eficiência na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da Meta física, do PPD e do COFD as medidas tomadas por esta unidade para alcançar o objetivo específico
desta ação foram a contratação de Empresa especializada na Prestação de serviço de vigilância armada e Contratação de serviços
comuns de engenharia com fornecimento de insumos para manutenção e conservação de bens imóveis a serem prestados na medida das
necessidades e mediante solicitação. Com tais contratações os objetivos foram alcançados. As contribuição da ação para que o objetivo
fosse alcançado foi propiciar a possibilidade da manutenção e conservação do prédio no que diz respeito ao espaço utilizado para
desenvolvimento das tarefas bem como a proteção e vigilância dos bens patrimoniais do Estado.

Outros aspectos relevantes:
Não há outros fatos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Recomendamos que a fiscalização dos Contratos de manutenção e Conservação continuem sobre a responsabilidade da Unidade onde
tenham servidores com capacidade técnica como membros da equipe, pois há uma grande dificuldade na execução dessa fiscalização
quando o responsável não tem conhecimento técnico algum sobre o objeto da contratação. Neste exercício tal fiscalização ficou sobre
responsabilidade da Superintendência de Infraestrutura e Articulação Institucional que detinham na equipe um dois engenheiros e um
arquiteto.

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

75,00
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

75,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

75,00

75,00

Análise da Meta Física:
O órgão obteve êxito no seu planejamento inicial, pois não precisou de recursos extras para execução da ação. Com base nas
informações da meta física ajustada em relação á realizada, a unidade conseguiu executar em grande parte a meta física definida para
respectiva ação. Dentre os produtos entregues podemos citar a contratação de serviço de Locação de Veículos - 3 Sedans (para
atendimento aos servidores em no desenvolvimento de atividades relacionadas a Secretaria de Cultura, tanto na cidade de Cuiabá, quanto
em viagens e fiscalizações), contratação de serviço de locação de 1 veículo Caminhonete (que servia de apoio ao Secretario no
desempenho de suas atividades relacionadas a Secretaria, bom como viagens para eventos como a Caravana da Transformação e
quando necessário para atendimentos dos demais servidores), contratação de empresa especializada em serviços de lava jato, o que
ajudou a manter e conservar os veículos utilizados pela SEC e colaborou assim para o melhor desenvolvimento das atividades prestadas
pelos servidores, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da
manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, acessórios e transporte por guincho - com implantação e
operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos
credenciados (para atendimento a Van, único carro oficial), Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados
de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (Gasolina comum; Diesel comum e S10; e Etanol comum), em rede de
postos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, acessível via WEB, e tecnologia de pagamento
por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento de veículos, oficiais da Secretaria de Estado de
Cultura do Estado de Mato Grosso, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. Os produtos entregues foram
adequados para atingir o objetivo da ação, pois não houve necessidade de acréscimos de recursos não previstos na realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

204.000,00

212.994,58

161.207,02

0,00

79,02

75,69

204.000,00

212.994,58

161.207,02

0,00

79,02

75,69

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ou
igual ao Planejado inicialmente para esta ação. A ação foi executada não precisando da transferência de recursos.

Capacidade de Execução - COFD:
Não ouve crédito adicional para execução desta ação. Houveram durante o exercício contingenciamento, por conta do decreto Decreto
675/2016, que reza sobre a contenção de gastos e economicidade, porém não afetou drasticamente na execução da ação, a unidade
precisou apenas priorizar as demandas mais importantes. Os recursos financeiros em sua maioria foram liberados de acordo com o
cronograma financeiro previsto. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar durante o decorrer do exercício e isso não causou
impacto na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da Meta física, do PPD e do COFD as medidas tomadas por esta unidade para alcançar o objetivo específico
desta ação foram a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da
manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, acessórios e transporte por guincho - com implantação e
operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos
credenciados para dar suporte ao nosso único veículo próprio (VAN),contratação de empresa responsável pela prestação de serviços e
Gerenciamento e Controle de Combustível e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Lava jato. A contribuição
da ação para que o objetivo fosse alcançado foi propiciar a possibilidade de atendimento de despesas referente a manutenção de
transporte, bem como a execução de serviços de revisão, manutenção e reparos nas frotas de veículos dessa Secretaria.

Outros aspectos relevantes:
Não há outros aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Esta Unidade recomenda que seja feito cronograma antecipado de viagens da área finalística para que possamos alinhar melhor o
quantitativo a ser utilizado de saldo de combustíveis, pois neste exercício o abastecimento teve que ser contingenciado visando não
extrapolar o saldo contratado.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
Com base nos resultados da Meta física, do PPD e do COFD as medidas tomadas por esta unidade para alcançar o objetivo específico
desta ação foram contratadas empresas especializadas na prestação de serviço ou no fornecimento de: passagens aéreas e terrestres,
serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, mudança dos mobiliários, equipamentos, objetos pequenos, médios e grandes
porte e processos existentes, materiais de consumo e expediente, , telefonia móvel e fixa, fornecimento de energia elétrica, hospedagem e
alimentação, impressão, manutenção de condicionador de ar, copeiragem, confecção de chaves e carimbos, dentre outros. Os produtos
entregues foram adequados para atingir o objetivo da ação, pois não houve necessidade de acréscimos de recursos não previstos na
realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.810.864,93

1.729.900,46

1.594.517,11

0,00

56,73

92,17

2.810.864,93

1.729.900,46

1.594.517,11

0,00

56,73

92,17

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho não tão
próximo ou igual ao Planejado inicialmente para esta ação. A ação foi executada não precisando da transferência de recursos, pois
houveram durante o exercício contingenciamento, por conta do decreto Decreto 675/2016, que reza sobre a contenção de gastos e
economicidade o que afetou razoavelmente a execução da ação e a unidade precisou apenas priorizar as demandas mais importantes.
Toda ação foi executada não precisando da transferência de recursos.

Capacidade de Execução - COFD:
Não ouve crédito adicional para execução desta ação. Houveram durante o exercício contingenciamento, por conta do decreto Decreto
675/2016 e desta forma vários itens planejados da tarefa 2 (manter serviços administrativos gerais) não puderam ser realizados. Os
recursos financeiros em sua maioria foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto. O financeiro esteve comprometido
por restos a pagar durante o decorrer do exercício e isso não causou impacto na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da Meta física, do PPD e do COFD as medidas tomadas por esta unidade para alcançar o objetivo específico
desta ação foram a contratação de empresas especializadas na prestação de serviço ou no fornecimento de: passagens aéreas e
terrestres, serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, mudança dos mobiliários, equipamentos, objetos pequenos, médios e
grandes porte e processos existentes, materiais de consumo e expediente, , telefonia móvel e fixa, fornecimento de energia elétrica,
hospedagem e alimentação, impressão, manutenção de condicionador de ar, copeiragem, confecção de chaves e carimbos, dentre outros.
A contribuição da ação para que o objetivo fosse alcançado foi propiciar a possibilidade de atendimento de despesas referente a
manutenção de serviços administrativos gerais, execução de serviços como energia elétrica, telefonia fixa e móvel, fornecimento de
passagens aéreas e rodoviárias.

Outros aspectos relevantes:
Não há outros aspectos relevantes.
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Rosineire Ana da Paixao Carvalho

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Execução da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria de Estado de Cultura foi cumprida em conformidade
com os valores orçados no Plano de Trabalho Anual de 2017. As variações ocorridas decorreram de remanejamento para pagamento dos
encargos MTPREV.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

20.176.360,08

17.966.360,08

17.671.521,85

0,00

87,59

98,36

20.176.360,08

17.966.360,08

17.671.521,85

0,00

87,59

98,36

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que o valor de LOA inicial, previa que ao longo do ano de 2017 haveria o ingresso de novos servidores para compor o
quadro da Secretaria, houve no
decorrer do ano autorizações de cessões, remoções para a SEC, e nomeações de cargos exclusivamente comissionados, foi implantado
na folha o percentual que o governo
autorizou, foi paga as resições.
Considerando que a quantidade de servidores que previamos para o ano de 2017 nao atingiu ao planejado. Por essa razao houve a sobra
orçamentaria.

Capacidade de Execução - COFD:
Nao houve dificuldade no pagamento das despesas orçadas na LOA.

Alcance do Objetivo Específico:
Conforme os resultados da Meta Fisica, do PPD e do COFD o objetivo especifico foi alcançado. Todas as folhas de pagamento foram
executadas dentro do exercico de 2017,
incluindo o 13° salario e demais verbas.

Outros aspectos relevantes:
Nao houve fatos relevantes, tudo ocorreu dentro das normalidades. A sobra a SEPLAN remanejou para outros Orgaos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

65,00
Total:

65,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

65,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

65,00

65,00

Análise da Meta Física:
Considerando que o ano de 2017 os recursos da TI foram bem reduzidos em virtude do baixo orçamento da Secretaria Adjunta de
Administração Sistêmica, e que, isso reflete diretamente nos resultados entregues pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação da
SEC;
Considerando que não conseguimos recursos para a compra de novos computadores desktop para melhorar o parque computacional do
órgão;
A Coordenadoria de TI conseguiu entregar os resultados cabíveis no atual cenário do Estado.
Apesar da falta de recursos, conseguimos manter o parque de equipamentos servidores funcionando e provendo os mais diversos serviços
para os colaboradores da SEC trabalharem, tais como: intranet corporativa, servidor de backup, Internet infovia, firewall de borda, antivirus,
mapas culturais, entre outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

300.000,00

204.480,53

72.502,88

0,00

24,17

35,46

300.000,00

204.480,53

72.502,88

0,00

24,17

35,46

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em virtude da falta de aprovação nas aquisições de recursos de tecnologia, não conseguimos executar as ações planejadas.
Havíamos planejado a aquisição de 70 novos computadores para substituir os equipamentos obsoletos existentes na Secretaria, mas
demorou muito para aprovação do Condes, e quando foi aprovado, a ARP que iríamos aderir já havia vencido.
Conseguimos realizar o conserto do nobreak do datacenter, e manter o contrato com a empresa Rondon, responsável pela manutenção
preventiva e corretiva do PABX.
Além da aquisição de materiais de consumo de TI. A falta de recursos nos prejudicou muito ao longo do ano. Todavia, conseguimos
manter a infraestrutura de TI funcionando.

Capacidade de Execução - COFD:
Em virtude da falta de aprovação nas aquisições de recursos de tecnologia, não conseguimos executar as ações planejadas.
Havíamos planejado a aquisição de 70 novos computadores para substituir os equipamentos obsoletos existentes na Secretaria, mas
demorou muito para aprovação do Condes, e quando foi aprovado, a ARP que iríamos aderir já havia vencido.
Conseguimos realizar o conserto do nobreak do datacenter, e manter o contrato com a empresa Rondon, responsável pela manutenção
preventiva e corretiva do PABX.
Além da aquisição de materiais de consumo de TI. A falta de recursos nos prejudicou muito ao longo do ano. Todavia, conseguimos
manter a infraestrutura de TI funcionando.

Alcance do Objetivo Específico:
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Apesar da falta de recursos de investimento para a Tecnologia da SEC, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação conseguiu
apresentar alguns resultados que inicialmente planejou. Não conseguimos adquirir novos equipamentos, nem realizar grandes
investimentos na infraestrutura. Entretanto, a CTI manteve os equipamentos servidores da rede funcionando e provendo serviços para
todos os colaboradores do órgão. Mantivemos a estrutura de banco de dados, os acessos à Internet, a segurança de perímetro, segurança
das informações, backup, suporte técnico de hardware e software, desenvolvimento da Intranet Corporativa, manutenção do servidor do
Mapas Culturais, manutenção do nobreak, manutenção do contrato de PABX, entre outros. Desta forma, acreditamos que os objetivos
primordiais, que eram manter a boa saúde do ambiente de tecnologia da informação da Secretaria de Cultura, a CTI conseguiu alcançar.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.

Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação prevîa a manutenção do Conselho Estadual de Cultura, que envolve concessão de diárias para 28 Conselheiros Titulares e 28
Suplentes, além de concessão de transporte terrestre, e coffe break para as Reuniões que tem duração de um dia inteiro (Das 08:00 às
18:00hrs).
Embora o Conselho Estadual tenha passado por situação atípica de vacância dos Cargos, devido a Eleição para escolha dos membros
representantes da sociedade civil dos Segmentos e Territórios Culturais, as atividades só foram regularmente desempenhadas a partir do
mês de Julho/2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

8.640,00

8.370,00

0,00

27,90

96,88

30.000,00

8.640,00

8.370,00

0,00

27,90

96,88

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi planejado o orçamento de R$30.000,00, para atender as atividades regulares do Conselho Estadual de Cultura, pelo período de um
ano, onde está prevista a realização de no mínimo 06 (seis) Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, sendo esse valor direcionado para
custeio de Diárias e Transporte Terrestre. A meta apresenta posição "altamente deficiente", devido a dois motivos:
1º - O Conselho só realizou 03 Reuniões Ordinárias e 01 Extraordinária, porque a o colegiado só se compôs a partir do mês de julho, após
o processo Eleitoral.
2º - Parte do atendimento das demandas, foi atendido em outra POE no valor aproximadamente equivalente ao valor executado nesta
ação. Conclui-se que, se o Conselho estivesse em operação desde o início do exercício, o valor previsto seria compatível a demanda.

Capacidade de Execução - COFD:
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Foi planejado o orçamento de R$30.000,00, para atender as atividades regulares do Conselho Estadual de Cultura, pelo período de um
ano, onde está prevista a realização de no mínimo 06 (seis) Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, sendo esse valor direcionado para
custeio de Diárias e Transporte Terrestre.
A dotação final apresentou um valor de R$ 8.640,00, porque parte da execução não ocorreu devido a situação de suspensão das
atividades do Conselho até finalização do processo eleitoral, e por demandas solicitadas terem sido atendida em outro POE, o que permitiu
a anulação da dotação não utilizada nessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo dessa ação foi alcançado, porque permitiu dar o suporte logístico aos 14 Conselheiros Titulares e 14 Conselheiros Suplentes
domiciliados no interior do Estado de Mato Grosso, possibilitando assim a participação de todos às Reuniões, debates, deliberações e
desenvolvimento das políticas públicas da cultura, além do regular exercício das suas funções e atribuições legais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Roberto Cyriaco da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta física não foi realizada em decorrência de 100% de anulação dos recursos da Ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve execução orçamentária em decorrência de 100% de anulação dos recursos da Ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução orçamentária em decorrência de 100% de anulação dos recursos da Ação.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo da Ação foi atingido mediante parceria com o Gabinete de Comunicação (GCOM). Logo, a dotação orçamentária saiu do seu
orçamento, o que explica o remanejamento dos recursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Ludmila Cavalcante da Silva Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

61,17
Total:

61,17

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

61,17

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

61,17

61,17

Análise da Meta Física:
Nesta ação foram realizadas as contratações para serviços de limpeza, segurança e reforma predial (banheiros, auditório, subsolo e
estacionamento).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

6.030.200,00

3.098.266,01

3.083.023,92

0,00

51,13

99,51

6.030.200,00

3.098.266,01

3.083.023,92

0,00

51,13

99,51

Capacidade de Planejamento - PPD:
Anulação realizada pela SEPLAN, para atender o processo de credito adicional de nº. 1654 da UO: 12401 - Empaer
visando suprir o déficit da folha de pagamento dos servidores ativos e encargos.
Anulação para suprir deficit da folha de pagamento do Gabinete de Comunicação.
Anulação realizada pela SINFRA, para atender contratos de locação de veículos, manutenção de aparelhos de ar condicionado e
publicações em diário oficial da união.

Capacidade de Execução - COFD:
O orçamento foi adequado para a realização das despesas contratuais para a manutenção dos bens imóveis (limpeza, segurança), bem
como a reforma predial, sendo assim a meta foi alcançada de forma satisfatória.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados alcançados pela UO obtivemos um índice razoável, porém o orçamentário atendeu satisfatoriamente o órgão.

Outros aspectos relevantes:
Objetivo atendido de forma satisfatória.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Qualificação da mão de obra e destinação de recursos financeiros.
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Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Ludmila Cavalcante da Silva Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
Nesta Ação foram realizados os pagamentos com locação de veículos, aquisição de combustíveis e lavagem de veículos, estes serviços
foram adequados para atingir o objetivo da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.768.000,00

3.477.977,76

3.345.088,33

0,00

120,85

96,18

2.768.000,00

3.477.977,76

3.345.088,33

0,00

120,85

96,18

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve anulação pela SEPLAN para atender demanda da UO 4303 AGEM e a UO 17303 INDEA.
Houve Suplementação para atender o processo nº 636958/2012, referente ao contrato de aluguel de veículos; houve anulação para
atender o processo n.º 636958/2012, referente ao contrato de aluguel de veículos. Houve suplementação para atender contrato de locação
de veículos, para diárias e materiais de consumo, contratação de empresa especializada em locação de veículos.
Suplementação para atender os IC's 040/2013 e 107/2013 - locação de veículos, e o IC 052/2016 - manutenção de aparelhos de ar
condicionado, taxas de publicação no DOU e para atender processo com liminar n.º 177521/2017.
Suplementação para aquisição de combustível - frota da SINFRA, para aquisição de cadeiras para o auditório.

Capacidade de Execução - COFD:
Após os ajustes realizados no orçamento a meta foi amplamente alcançada.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Melhor elaboração nas peças de planejamento orçamentário do Órgão.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Ludmila Cavalcante da Silva Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

85,00
Total:

85,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

85,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

85,00

85,00

Análise da Meta Física:
Durante o exercício foram realizadas anulações pela SEPLAN para atender outros Órgãos, bem como foram necessários alguns
remanejamentos para atender os contratos administrativos, porém a meta física foi atendida. Nesta Ação a SINFRA realizou as despesas
com serviços de telecomunicações, contratação de estagiários, luz, passagens e demais despesas referente a manutenção da Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

136

9.113.800,00

9.379.638,09

8.829.281,33

0,00

96,88

240

0,00

26.035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.113.800,00

9.405.673,09

8.829.281,33

0,00

96,88

93,87

Total

94,13

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando as suplementações/remanejamentos, ainda assim, as ações da área meio foram realizadas de forma satisfatória.

Capacidade de Execução - COFD:
Após as suplementações para o alinhamentos do planejado inicialmente, o índice de execução foi satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram realizadas suplementações para alinhar o planejado inicialmente com a real necessidade da Secretaria e o objetivo específico foi
alcançado de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Integração entre os setores envolvidos para uma melhor elaboração nas peças de planejamento orçamentário do Órgão.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
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Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ludmila Cavalcante da Silva Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

80,00
Total:

80,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

80,00

80,00

Análise da Meta Física:
Houve anulação pela SEPLAN, para rateio da Previdência, bem como para atender residual do mês de setembro, sendo assim,
considerando que se trata de uma ação em que os valores são estimativos, o nível de execução orçamentária foi satisfatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

136

57.214.190,90

39.326.722,24

38.906.896,85

0,00

68,00

98,93

240

240.000,00

244.710,00

147.560,00

69.200,00

61,48

84,07

57.454.190,90

39.571.432,24

39.054.456,85

69.200,00

67,97

98,87

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve a reimplantação da JARI, que não estava prevista, e que por conta disso fora necessário a suplementação para o pagamento aos
membros, bem como ressarcimento de anos anteriores, por isso o nível de execução orçamentária foi considerado deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
Os remanejamentos foram para atender as diretrizes da gestão, por isso o resultado alcançado.

Alcance do Objetivo Específico:
Após a realização dos ajustes orçamentários o objetivo foi alcançado de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Integração entre os setores envolvidos para uma melhor elaboração nas peças de planejamento orçamentário do órgão.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Geraldo Tanamati
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

58,60
Total:

58,60

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

58,60

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

58,60

58,60

Análise da Meta Física:
Nesta ação foram executadas as atividades relacionadas à disponibilidade da rede corporativa da SINFRA, incluindo os ativos de TI, em
termos de hardware e software, bem como de melhoria do desempenho no tráfego de dados, com atualização de 255 Mbits/s para 1
Gbits/s, o que trouxe melhoras significativas no acesso aos sistemas corporativos do estado e acesso à internet.
Mantivemos também os serviços de impressão, digitalização e reprografia, conforme planejado.
A meta foi parcialmente alcançada, tendo em vista as anulações no orçamento destinado para esta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.722.000,00

693.204,61

692.464,11

0,00

40,21

99,89

1.722.000,00

693.204,61

692.464,11

0,00

40,21

99,89

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foi altamente deficiente em função de anulações no decorrer do exercício
Nesta ação houve Suplementação para atender contratação da fábrica de software para desenvolver a solução corporativa do sistema
integrado de gestão da infraestrutura de transporte e logísticas-sinfralog.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerado que, em decorrência das anulações, foram limitadas a execução da ação de acordo com o saldo final disponibilizado,
consideramos que foi satisfatório o resultado obtido na ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Em função do saldo final do orçamento para o exercício, em função das diversas anulações, as atividades foram desenvolvidas dentro
dessas limitações, alcançando parcialmente, os nossos objetivos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que as anulações sejam negociadas em conjunto com a redução das metas junto aos responsáveis, para que não hajam descréditos na
fixação das metas.

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Ludmila Cavalcante da Silva Moura

1301
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
Foi necessária a suplementação para atender as taxas de pagamento com publicação no DOU que não estavam previstas, porém o
planejamento da ação atendeu as demandas da gestão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

316.000,00

317.436,96

257.520,44

0,00

81,49

81,12

316.000,00

317.436,96

257.520,44

0,00

81,49

81,12

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar da suplementação realizada, o planejamento da ação atendeu as demandas da gestão.

Capacidade de Execução - COFD:
O processo de suplementação foi necessário para atender ao pagamento das taxas de publicação no Diário Oficial da União, tendo em
vista as licitações realizadas. Mesmo com os ajustes realizados o índice de execução foi ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Melhor interação entre as áreas e planejamento do que será contratado.

Ação:

2138-Manutenção de transporte aéreo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.
Ação mantida
Percentual
Ludmila Cavalcante da Silva Moura

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

60,00
Total:

1302
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

60,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

60,00

60,00

Análise da Meta Física:
Foi celebrado TCT com a Casa Militar, para a utilização de aeronave pelos Secretário e Secretários Adjuntos da Pasta, bem como alguns
servidores quando autorizados, por isso a necessidade da suplementação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

454.432,50

154.114,00

0,00

308,23

33,91

50.000,00

454.432,50

154.114,00

0,00

308,23

33,91

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não estava previsto a celebração do TCT com a Casa Militar para utilização da aeronave, com a grande demanda, o valor previsto foi
insuficiente, sendo assim, necessária a suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado alcançado deu-se por conta da falta de previsão para a celebração do TCT com a Casa Militar.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado ineficiente alcançado, deu-se por falta de previsão para a contratação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Um melhor planejamento pela área e maior interação entre os setores.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Fábio Vieira Alves

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível atingir 100% , devido ao contingenciamento e a anulação (Decreto nº 188/2017)orçamentário e financeiro por parte do
governo do Estado. Mesmo diante das reduções a SECITEC não deixou de efetuar as suas ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

145

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

40.000,00

28.890,00

21.015,00

178,00

52,54

73,19

40.000,00

28.890,00

21.015,00

178,00

52,54

73,19

Capacidade de Planejamento - PPD:
Contenção orçamentária por parte da SEPLAN e de recursos financeiros por parte da SEFAZ, impossibilidade a execução. Houve a
necessidade de reduzir as despesas previstas nesta ação. O recurso liberado atendeu as viagens técnicas do Secretário. Secretários
adjuntos e assessores dentro e fora do estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar das contenções dos gastos, a SECITEC conseguiu realizar suas ações programadas, mesmo com os cortes orçamentários e
financeiros, realizados pela SEPLAN/SEFAZ.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da contenção de despesa, os objetivos foram quase todos alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Fábio Vieira Alves

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível a execução da ação, devido a anulação total orçamentário (Decreto nº 188/2017) por parte do Governo do Estado,
impossibilitando a execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não foi possível a execução da ação, devido a anulação total orçamentário (Decreto nº 188/2017) por parte do Governo do Estado,
impossibilitando a execução.

Capacidade de Execução - COFD:
Não foi possível a execução da ação, devido a anulação total orçamentário (Decreto nº 188/2017) por parte do Governo do Estado,
impossibilitando a execução.

Alcance do Objetivo Específico:
Não foi possível a execução da ação, devido a anulação total orçamentário (Decreto nº 188/2017) por parte do Governo do Estado,
impossibilitando a execução.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Fábio Vieira Alves
1306
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

10,00
Total:

10,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

10,00

50,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível atingir 100% , devido ao contingenciamento e a anulação (Decreto nº 188/2017)orçamentário e financeiro por parte do
governo do Estado. Mesmo diante das reduções a SECITEC não deixou de efetuar as suas ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

25.000,00

21.986,04

1.250,00

0,00

92,57

145

393.000,00

212.393,74

200.664,94

7.028,00

51,06

97,71

393.000,00

237.393,74

222.650,98

8.278,00

56,65

97,18

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Contenção orçamentária por parte da SEPLAN e de recursos financeiros por parte da SEFAZ, impossibilidade a execução. Houve a
necessidade de reduzir as despesas previstas nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar das contenções dos gastos, a SECITEC conseguiu realizar suas ações programadas, mesmo com os cortes orçamentários e
financeiros, realizados pela SEPLAN/SEFAZ, gerando economia para o Tesouro do Estadual, despesas essas executadas na fonte
169/369.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da contenção de despesa, os objetivos foram quase todos alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Fábio Vieira Alves

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

20,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

500,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação, não foi realizada totalmente, devido ao contingenciamento e a anulação (Decreto nº 188/2017)orçamentário e
financeiro por parte do Governo do Estado, deixando de executar alguns contratos de serviços administrativos gerais, aquisições de bens
permanentes e capacitação de servidores. Mesmo diante das reduções a SECITEC não deixou de efetuar as suas ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

350.000,00

332.331,09

17.500,00

0,00

99,95

145

1.919.731,30

568.445,15

558.092,34

497,09

29,07

98,26

345

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.919.731,30

1.418.445,15

890.423,43

17.997,09

46,38

63,58

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução ocorreu atendendo as prioridades para manutenção administrativa da SECITEC, através de despesas essenciais como tarifas,
prestação de serviços contínuos. Com a deduçaõ orçamentária e financeira, houve a necessidade de deixar de executar algumas tarefas
para o bom desempenho e funcionamento da SECITEC prevista no PTA.
E a fonte 345 que é o superávit financeiro que foi dado pela CGE, foi feito decreto pela Seplan, mais não validado pela SEFAZ/SAPLAN.

Capacidade de Execução - COFD:
As despesas foram realizadas conforme disponibilidade orçamentária e financeira. Foram atendidas algumas despesas administrativas e
contratos de prestação de serviço.

Alcance do Objetivo Específico:
o Objetivo dessa ação não foi realizado na sua totalidade, para dar prioridade para despesas obrigatórias essências, como aquisição de
material de consumo e expediente, contratos contínuos e outras despesas essências para manutenção administrativa da SECITEC.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Fábio Vieira Alves

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Pagamento de pessoal ativo e encargos desta secretária, mesmo após os decretos nº 193 e 336 de anulação orçamentária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

31.094.591,62

26.224.272,22

26.084.152,15

0,00

83,89

99,47

31.094.591,62

26.224.272,22

26.084.152,15

0,00

83,89

99,47

Capacidade de Planejamento - PPD:
Pagamento de pessoal ativo e encargos desta secretária.

Capacidade de Execução - COFD:
Atender despesas com folha de pagamento de pessoal ativo e encargos desta secretária

Alcance do Objetivo Específico:
o objetivo especifico desta ação foi cumprida na integridade, com o pagamento de pessoal ativo e encargos desta Secretária.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Deodato Fernandes da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

100,00

1309

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
A Meta física não obteve 100% devido as modalidades de despesas prioritárias e o contingenciamento e anulação (decreto 188/2017) dos
recursos de TI que tiveram vários processos suspensos

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

150.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido contingenciamento e anulação (decreto 188/2017) dos recursos de TI vários processos foram suspensos, como aquisição de
licenças de Windows, computadores e servidores de TI.

Capacidade de Execução - COFD:
Devido contingenciamento e anulação (decreto 188/2017) dos recursos de TI não foram atingidas as metas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo não foi alcançado devido as modalidades de despesas prioritárias e o contingenciamento e anulação (decreto 188/2017) dos
recursos de TI que tiveram vários processos suspensos.

Outros aspectos relevantes:
A relevância está na eficiência e eficácia de cumprir e garantir o acesso as ferramentas de tecnologia, a manutenção das mesmas para o
Órgão em prol do desempenho das ações.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Que possamos contar com recursos suficientes para aquisição de equipamentos com tecnologias atualizadas e inovadas, permitindo maior
qualidade dos serviços no atendimento ao Órgão.

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
Fábio Vieira Alves

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

8,00
Total:

8,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

10,00

8,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
8,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
80,00

Análise da Meta Física:
Não foi possível atingir 100% , devido ao contingenciamento e a anulação (Decreto nº 188/2017)orçamentário e financeiro por parte do
governo do Estado.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

20.000,00

13.449,80

958,60

0,00

70,63

145

49.860,00

23.000,00

22.740,92

0,00

45,61

98,87

49.860,00

43.000,00

36.190,72

958,60

72,58

86,08

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Contenção orçamentária por parte da SEPLAN e de recursos financeiros por parte da SEFAZ, impossibilidade a execução. Houve a
necessidade de reduzir as despesas previstas nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Contenção orçamentária por parte da SEPLAN e de recursos financeiros por parte da SEFAZ, impossibilidade a execução. Houve a
necessidade de reduzir as despesas previstas nesta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da contenção de despesa, os objetivos foram quase todos alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Fábio Vieira Alves

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

3,00
Total:

3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

10,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

3,00

3,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
30,00

Análise da Meta Física:
Executar serviço de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo. Não foi possível atingir a meta
de 100%, devido ao contingenciamento e anulação (decreto nº 188/2017) orçamentário e financeiro por parte do Governo do Estado.
Mesmo diante das reduções a SECITEC não deixou de efetuar ás suas ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

11.000,00

0,00

550,00

0,00

0,00

145

150.000,00

49.190,67

49.190,67

0,00

32,79

100,00

150.000,00

60.190,67

49.190,67

550,00

32,79

82,48

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Apesar das contenções dos gastos, a SECITEC conseguiu realizar suas ações, sendo divulgado os atos desta Secretária através de
publicações no DOE, gerando economia para o Tesouro Estadual, despesas foram executadas pela fonte 169/369.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar das contenções dos gastos, a SECITEC conseguiu realizar suas ações, sendo divulgado os atos desta Secretária através de
publicações no DOE, gerando economia para o Tesouro Estadual, despesas foram executadas pela fonte 169/369.

Alcance do Objetivo Específico:
o Objetivo especifico desta ação foi alcançada, sendo divulgado os atos desta Secretária através de publicação no DOE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação atingiu plenamente a meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.118.512,88

2.207.998,65

2.175.041,12

0,00

102,67

98,51

2.118.512,88

2.207.998,65

2.175.041,12

0,00

102,67

98,51

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação são viabilizadas as despesas relativas à frota de veículos da instituição. A quantia consignada na Lei Orçamentária Anual
(LOA) por muito pouco não foi o necessário, somente no último mês do exercício que foi realizada duas suplementações que acresceram a
ação em aproximadamente 3%.

Capacidade de Execução - COFD:
Após os ajustes necessários descritos no item acima, a ação processou-se normalmente.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação atingiu os objetivos pretendidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando-se que as despesas com tarifas e as demais despesas de caráter contínuo foram empenhadas, podemos afirmar que a
meta física foi plenamente cumprida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

29.119.346,92

35.070.473,43

35.006.913,91

0,00

120,22

99,82

240

60.000,00

60.000,00

7.600,00

3.000,00

12,67

13,33

29.179.346,92

35.130.473,43

35.014.513,91

3.000,00

120,00

99,68

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação 2007 é uma ação padronizada no orçamento do Estado de Mato Grosso e corresponde a programações semelhantes realizadas
pelos diversos órgãos e unidades orçamentárias da Administração Pública Estadual (MTO-2017). Na UNEMAT a ação torna possível a
manutenção administrativa e pedagógica de todas as nossas unidades (Sede da Reitoria, Câmpus Universitários e Núcleos Pedagógicos).
Mais estritamente, nessa ação executam-se as despesas de energia elétrica, telefonia fixa e móvel, internet, passagens aéreas e
terrestres, diárias, aquisição de materiais de consumo, prestação de serviços terceirizados de vigilância e limpeza, etc. Neste exercício, a
quantia inicialmente planejada não foi suficiente para atender todas as despesas relacionadas à manutenção geral da Instituição. Isso deu
basicamente por dois motivos: aumento de cerca de 10% no contrato com as terceirizadas e tarifas em relação ao exercício anterior; e, a
realização do 3º Congresso Universitário que ocorre a cada seis anos.
Deste modo, no último trimestre foram realizados alguns créditos adicionais por remanejamento interno e outros dois por reversão por
economia orçamentária e retenção financeira.

Capacidade de Execução - COFD:
De acordo com o descrito no item anterior, o orçamento inicialmente previsto não foi suficiente. Desta maneira, a PAOE obrigatoriamente
teve de receber suplementações orçamentárias por meio de remanejamentos internos e reversão por economia orçamentária e retenção
financeira, que ocorreram no último bimestre. Excetuando-se esse contratempo que poderia ocasionar no não empenho de despesas
essenciais, a execução orçamentária foi regularmente efetuada.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que o objetivo desta ação é garantir a manutenção administrativa e pedagógica da Universidade, podemos asseverar que
foi alcançado satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi plenamente atendida, embora tenha sido necessário no final do exercício a realização de aportes orçamentários para que
pudéssemos empenhar todas as despesas relativas à folha de pagamento do pessoal ativo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

273.209.644,05

293.478.218,54

293.478.218,54

0,00

107,42

100,00

273.209.644,05

293.478.218,54

293.478.218,54

0,00

107,42

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O teto orçamentário inicial disponibilizado para a Instituição neste exercício foi de R$ 273.209.644,05. Esse montante foi de apenas 1,80%
maior que o valor empenhado no exercício anterior. Deste modo, já se sabia que seria necessário fazer suplementações pelos motivos
abaixo descritos: a) aplicação da Reposição Geral Anual (RGA), conforme as Leis nº 10.410/16 e nº 10.572/2017, que no acumulado
aumentaram o subsídio em 12%; e, b) crescimento vegetativo da folha de pagamento com as promoções de classe e progressão por nível,
tanto de professores quanto de técnicos da educação superior (PTES). Desta maneira, chegamos ao último mês do exercício com uma
necessidade orçamentária em torno de R$ 20 milhões. Essa quantia foi suplementada por meio do tipo de crédito 181 ¿ Reversão por
Economia Orçamentária e Retenção Financeira.

Capacidade de Execução - COFD:
Salienta-se que tivemos problemas com a fixação do orçamento necessário, por conta dos motivos expostos no indicador anterior. Ao final
do exercício a ação recebeu suplementações orçamentárias oriundas de remanejamentos internos e reversão por economia orçamentária
e retenção financeira a fim de viabilizar integralmente a folha de pagamento.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação foi atingido integralmente com o empenho de todas as folhas de pagamento do corrente exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Nesta ação são viabilizadas a participação dos conselheiros nas sessões dos 3 (três) Conselhos Superiores da Universidade, que são:
Conselho Curador (CONCUR); Conselho Universitário (CONSUNI); e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE). A meta física
foi plenamente executada com a realização de todas as sessões ordinárias dos conselhos superiores da Universidade, conforme dispõe
legislação interna.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

169.560,00

55.620,00

55.620,00

0,00

32,80

100,00

169.560,00

55.620,00

55.620,00

0,00

32,80

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os créditos orçamentários reservados nesta ação são basicamente para atender despesas com diárias aos conselheiros e motoristas dos
Câmpus Universitários da UNEMAT, a fim de assegurar a presença nas sessões.
O índice de capacidade de planejamento apresentou neste exercício um percentual de apenas 32,80% em relação ao previsto por causa
da execução ter sido implementada na ação 2007 ¿ Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Embora, o orçamento tenha sido
encaminhado às unidades gestoras (câmpus universitários) oportunamente. Todavia, ressalta-se que as sessões ocorreram normalmente,
conforme relação abaixo: CONEPE: 1ª Sessão Ordinária ¿ 21 e 22/06; 2ª Sessão Ordinária ¿ 05/07, e 3ª Sessão Ordinária 03 e 04/10;
CONSUNI: 1ª Sessão Ordinária ¿ 17 e 18/04; 2ª Sessão Ordinária ¿ 13/06, e 3ª Sessão Ordinária 05 e 06/12;CONCUR: 1ª Sessão
Ordinária ¿ 24/07, e 2ª Sessão Ordinária ¿ 20/12.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme destacado no item anterior, diversas despesas com diárias aos membros dos conselhos foram executadas na ação 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Desta maneira, os créditos orçamentários alocados e não utilizados foram remanejados
no último mês do exercício para socorrer demais ações da Instituição, sobretudo a PAOE 2007 com despesas essenciais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação foi absolutamente atendido, visto que foi permitida a participação dos membros nas sessões dos citados
conselhos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

83,19
Total:

83,19

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

83,19

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

83,19

83,19

Análise da Meta Física:
Esta ação foi cumprida de forma satisfatória, mesmo após a reversão de saldo orçamentário para outra UO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

145

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

56.300,00

17.844,90

14.844,90

0,00

26,37

83,19

56.300,00

17.844,90

14.844,90

0,00

26,37

83,19

Capacidade de Planejamento - PPD:
A Dotação Orçamentária Inicial disponibilizada sofreu uma reversão orçamentaria para outra UO no valor de R$ 41.455,10. Com isso
houve e a necessidade de reduzir as despesas prevista nesta ação. O recurso liberado atendeu as viagens do gabinete e assessores
técnicos.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira foi realizada conforme disponibilidade orçamentária e financeira repassado pela SEFAZ.

Alcance do Objetivo Específico:
Mesmo com a reversão orçamentária, os objetivos desta ação foram realizados, mantendo o suporte ao gabinete do presidente, com o
pagamento de diária dentro e fora do estado, referente à viagem técnica do presidente e assessores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
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Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

12,00
Total:

12,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

12,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

12,00

12,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação não foi executada na sua totalidade, devido ao encerramento do contrato de locação de veículo no 2º
semestre/2017, sendo executado despesas com abastecimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

9.842,00

1.089,12

0,00

0,73

11,07

150.000,00

9.842,00

1.089,12

0,00

0,73

11,07

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor Inicial previsto nesta ação sofreu uma reversão orçamentaria para outra UO no valor de R$ 140.158,00, que corresponde a 93% do
orçamento. Com isso houve e a necessidade de reduzir as despesas, sendo executado apenas abastecimento no período de jan a
jul/2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução ocorreu conforme a necessidade, não sendo maior o valor executado devido ao encerramento de vigência do contrato de
locação de veiculo no 1º semestre/2017. Não foi realizado um novo contrato para locação de veiculo.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos foram alcançados. A execução desta ação não foi maior, devido ao encerramento de vigência do contrato de locação de
veiculo no 1º semestre/2017. Não foi realizado um novo contrato para locação de veiculo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
1320
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Responsável pela Ação: Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

96,07
Total:

96,07

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

96,07

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

96,07

96,07

Análise da Meta Física:
Esta ação atende as necessidades de manutenção dos serviços administrativo da FAPEMAT. As ações foram executadas conforme
liberação financeira. Nesta ação houve reversão orçamentária para outra UO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

908.700,00

370.601,55

243.564,64

0,00

26,80

65,72

908.700,00

370.601,55

243.564,64

0,00

26,80

65,72

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em relação ao PPD , justifica-se deficiente , devido a reversão orçamentária para outra UO no valor de R$ 257.098,45 e remanejamento
entre PAOE no valor de R$ 281.000,00 para atender folha de pagamento de pessoal, sendo necessário a redução de despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira foi realizada conforme disponibilidade orçamentaria e financeira pela SEPLAN/SEFAZ. Sendo executadas com os
pagamentos das despesas essenciais, como tarifas, telefonia, contratos contínuos vigentes e aquisição material de consumo e
permanente. Ficando inscrito em resto a pagar apenas as despesas de dezembro que não tiveram como ser pagas dentro do mês.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos foram alcançados. Algumas tarefas planejadas puderam ser cumpridas dentro do orçamento disponível, mantendo a
economicidade e garantindo a manutenção e suporte das atividades administrativas da FAPEMAT. Com a reversão orçamentaria houve a
necessidade de priorizar algumas despesas e corte de outras.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA
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Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

111,81
Total:

111,81

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

111,81

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

111,81

111,81

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada integralmente no pagamento do pessoal ativo e encargos sociais. O valor orçamentário suplementado foi para
manter execução da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.163.239,55

2.438.539,55

2.418.879,88

0,00

111,82

99,19

2.163.239,55

2.438.539,55

2.418.879,88

0,00

111,82

99,19

Capacidade de Planejamento - PPD:
O Planejamento inicialmente previsto foi insuficiente para atender todas as demandas programadas com a folha de pessoal da FAPEMAT,
sendo necessário uma suplementação através de remanejamento entre PAOE.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira ocorreu com eficiência de acordo com o cronograma de Planejamento, atendendo as despesas com Folha de
pagamento e encargos no prazo legal.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi atingido, considerando que todas as obrigações referentes a folha de pagamento e encargos dos servidores da FAPEMAT
foram pagas integralmente em tempo hábil.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

91,73
Total:
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

91,73

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

91,73

91,73

Análise da Meta Física:
A meta física foi atingida, sendo executado os serviços corporativos mantido pela MTI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

315.000,00

439.000,00

402.700,00

0,00

127,84

91,73

315.000,00

439.000,00

402.700,00

0,00

127,84

91,73

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial foi insuficiente, sendo necessário suplementação orçamentária para dar suporte às despesas com serviços corporativos
mantidos pela MTI. Nesta Ação também ocorreu reversão orçamentária para outra UO no valor R$ 40.500,00.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado desta ação foi alcançado e as despesas empenhadas foram com serviços corporativos, aqs de material de consumo e
permanente.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo específico dessa ação foi alçando, conforme despesas prevista na ação de informatica.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

95,60
Total:

95,60

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

95,60

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista
95,60

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
95,60

Análise da Meta Física:
O previsto foi realizado de forma satisfatória nesta ação, que tem por objetivo programar as despesas que resultam na publicidade dos
atos administrativos da FAPEMAT com base no Princípio Constitucional da Publicidade.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

70.000,00

54.500,00

52.101,32

0,00

74,43

95,60

70.000,00

54.500,00

52.101,32

0,00

74,43

95,60

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação sofreu reversão orçamentaria para outra UO no valor de R$ 15.500,00. O valor final orçamentário foi suficiente para atender as
despesas com publicação no IOMAT.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira da despesa foi alcançada de maneira satisfatória ao empenhar todo o valor da dotação final.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos foram realizados de acordo com o que foi planejado e executado, pois conseguimos executar os serviços de
publicidade dos Atos da FAPEMAT no Diário Oficial do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1324

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Fernanda Celia Duch Vilella

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada mesmo com o contingenciamento de recursos financeiros, sendo priorizado apenas atividades imprescindíveis
e essenciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

125.797,00

125.797,00

76.054,07

0,00

60,46

60,46

240

155.999,00

55.999,00

630,00

0,00

0,40

1,13

245

0,00

357.322,52

0,00

0,00

0,00

0,00

645

0,00

570.593,01

0,00

0,00

0,00

0,00

281.796,00

1.109.711,53

76.684,07

0,00

27,21

6,91

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor planejado não foi utilizado totalmente tendo em vista ter sido um ano de dificuldade e contingenciamento econômico/financeiro,
portanto os gastos previstos foram racionalizados sendo utilizado apenas o essencial, seguindo orientação do Governo, além de
buscarmos o princípio da economicidade do dinheiro público através de parcerias e cooperações técnicas.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação inicial foi incrementada devido a recursos financeiros externos extra orçamentário proveniente de compensação ambiental e
será aplicado na gestão por processos , estando em andamento com previsão de término para 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado foi abaixo do ideal proposto para a realização da ação por ocasião de contingenciamento financeiro e baixa arrecadação no
decorrer do exercício, tendo sido parte dos objetivos realizados por meio de cooperação técnica e parcerias ( inciativa privada, ongs,
cipem, fiemt)

Outros aspectos relevantes:
O valor planejado não foi utilizado totalmente tendo em vista ter sido um ano de dificuldade e contingenciamento econômico/financeiro.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Espera-se que 2018 o Estado e o país consiga sair da crise para que não haja contingenciamento e, assim sendo, as ações sejam
realizadas em sua plenitude.
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Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Marisa Ávila Álvares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A manutenção e conservação de bens imóveis foram executados conforme o planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

1.565.164,80

1.715.481,80

1.714.618,61

0,00

109,55

99,95

240

1.598.506,76

2.282.897,42

2.179.897,42

0,00

136,37

95,49

245

0,00

2.217.090,70

0,00

0,00

0,00

0,00

309

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

100,00

640

Total

0,00

399.817,68

391.000,00

0,00

0,00

97,79

3.163.671,56

7.115.287,60

4.785.516,03

0,00

151,26

67,26

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução foi realizada com sucesso, porém ocorreram situações emergenciais como incêndio e queima de transformador dentre outros
que acarretaram custos /despesas

Capacidade de Execução - COFD:
O planejado foi executado dentro da necessidade, porém houve suplementações referente a recursos de compensações ambientais que
elevaram a dotação final em R$4.694.298,38, e que será executada em 2018.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:
Apesar da restrição orçamentária e financeira prejudicarem um maior desempenho da ação conseguimos manter e conservar os bens
imóveis com sucesso.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que esta ação tenha maior desempenho é necessário ter mais recursos financeiros.
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Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Marisa Ávila Álvares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A manutenção de transporte foi executada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

939.214,28

939.214,28

834.242,78

0,00

88,82

88,82

240

5.118.805,07

3.954.635,40

3.954.635,40

0,00

77,26

100,00

6.058.019,35

4.893.849,68

4.788.878,18

0,00

79,05

97,86

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação orçamentária NÃO representou a necessidade real da GTRAN, que foi estimada em sete milhões. Devido a insuficiência de
recursos autorizados no LOA a GTRAN executou somente as despesas essenciais deixando outras sem atendimento, notoriamente as
tarefas referentes a manutenção de barcos e motores de popa.

Capacidade de Execução - COFD:
çamentária NÃO representou a necessidade real da GTRAN, que foi estimada em sete milhões. Devido a insuficiência de recursos
autorizados no LOA a GTRAN executou somente as despesas essenciais deixando outras sem atendimento, notoriamente as tarefas
referentes a manutenção de barcos e motores de popa.

Alcance do Objetivo Específico:
O Objetivo específico, apesar das limitações financeiras, foram atendidos.

Outros aspectos relevantes:
As dificuldades percebidas na gestão da ação 2006 estão relacionadas ao controle da tarefa de fornecimento de passagens aéreas e às
dificuldades financeiras e Orçamentárias.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Para que ação 2006 seja melhor atendida há necessidade de mais agilidade na resposta aos processos de aquisição e nos pareceres
jurídicos.

Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:

036-Apoio Administrativo
2017
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Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Marisa Ávila Álvares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi concluída com sucesso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

65.570,04

65.570,04

50.247,87

0,00

76,63

76,63

240

3.552.250,12

2.555.302,95

2.509.304,55

0,00

70,64

98,20

309

0,00

1.012.571,23

530.045,04

0,00

0,00

52,35

3.617.820,16

3.633.444,22

3.089.597,46

0,00

85,40

85,03

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A manutenção de serviços administrativos gerais foram executados com sucesso apesar de despesas emergenciais ocorridas durante o
ano.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho apurado foi regular na ação manutenção de serviços administrativos gerais devido a contingenciamento orçamentário.

Alcance do Objetivo Específico:
o objetivo específico da ação manutenção de serviços administrativos gerais foi atingido com sucesso.

Outros aspectos relevantes:
Para que a ação ter um maior e melhor desempenho é necessário que sejam liberados mais recursos financeiros.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A recomendação seria o não contingenciamento no orçamento.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Elizeu Roberto Roman
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Meta desempenhada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

56.859.685,18

70.216.594,80

70.216.470,52

0,00

123,49

100,00

240

20.082.404,30

31.995.345,08

31.482.379,64

0,00

156,77

98,40

76.942.089,48

102.211.939,88

101.698.850,16

0,00

132,18

99,50

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em virtude do teto orçamentário liberado para esta Secretaria houve remanejamentos necessários para prover o gasto com Despesa de
Pessoal e incremento do valor da dotação inicial, as dotações e suplementações autorizadas na LOA 2017 foram suficientes para atender
os gastos com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme a execução financeira da Despesa de Pessoal do órgão, em conformidade com a LOA 2017, os recursos foram liberados para a
sua execução; não sendo utilizados recursos não orçamentários; a execução financeira ocorreu normalmente (sem possíveis problemas),
compatível com a programação financeira do órgão, não havendo atrasos em sua liberação e nem esteve comprometida pelo
contingenciamento ou restos a pagar. Os remanejamentos necessários foram;
Por meio do processo nº 638 de 26-04-2017, no valor de R$10.000,00, tem por finalidade remanejar dotação orçamentária para
suplementar a fonte 240 com a anulação no Prog 036/PAOE 2125/Região 9900/ ND 3.3.90;
Por meio do processo nº 2574 de 05-10-2017 na Fonte 240 valor total da suplementação de R$ 3.680.094,85, a se realizar ND 3.1.90,
fonte 240, região 9900(ESTADO), para pagamento da folha de pessoal as anulações ocorrerão nas ações:2004, 2006, 2007, 2009, 2010,
2138 ,2086, 2098, 2104, 2110, 2111, 2121, 2352, 2950, 2951, 3113, 3116, 3120,3122, 3125, 4216, 4314, 4319, 4322, 4330, 4339, 5126,
2065, 2079, 2095, 2113, 2119, 2124, 2125, 3115, 3118 e 3121.
Por meio do processo nº 2981 de 31-10-2017, solicita Crédito Suplementar Adicional
no valor de R$ 2.500.000,00 sendo: A anulação na UO 16101(SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA), no Programa de Governo 036
(Apoio Administrativo), na ação 2008 (Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais), na região 9900(ESTADO). A
suplementação (UO 27101) na ação 2008 (Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais), com adequação da natureza da
despesa de 3.1.91.00.00 para 3.1.90.00.00, no atendimento de demandas no custeio da folha de pagamentos (UO 27101). Os recursos
anulados e suplementados são procedentes da fonte 100 (Recursos Ordinários do Tesouro Estadual), com o mesmo indicador de uso
(DO), no mesmo grupo de despesas.;
Por meio do processo nº 3449 de 30-11-2017, Solicitação de Crédito Adicional no valor de R$. 9.500.000,00, para suplementar a fonte
100. A anulação se dá sobre recursos alocados no orçamento da U.O. 30.101 SEGES, ação 8040 fonte 100;
Por meio do processo nº 3549 de 06-12-2017, Solicitação de Crédito Adicional no valor de R$ 6.722.845,93 para suplementar a Fonte 240,
região 9900 com anulação no PROGRAMA 393 - , PAOE-2085 Fonte 161, na região 0100, , GD 3.3.90., R$607.643,29, GD 4.4.90,
R$375.384,64, região 0300, GD 3.3.90 R$170.303,36, região 0700 GD 3.3.90 R$170.303,15, região 1200 GD 4.4.90 R$489.734,64 e
3.3.90 R$42.000,00, PAOE 2087 -região 9900 GD 3.3.90 R$12.231,00. PAOE.- 2950 l, região 9900, GD 4.4.90 R$1.302,00 e GD 3.3.90
R$ 60.913,00. PAOE 2951 , região 9900 GD 3.3.90 R$59.975,00. PAOE 4319 , região 9900 GD 4.4.90 R$ 98.115,44. PAOE- 4322, região
9900 GD 3.3.90 R$51.350,00 GD 4.4.90 R$1.217.383,56. PAOE 4330 GD 3.3.90 R$373.735,00. PROGRAMA 394 PAOE- 3118 REGIÃO
0800 GD. 4.4.90 R$77.286,85. PAOE 3119 região 9900 GD 3.3.90 R$415.185,00 GD 4.4.90 R$ 2.500.000,00.
Por meio do processo nº 3884 de 20-12-2017, Solicitação de Crédito Adicional no valor de R$. 1.500.000,00, para suplementar a fonte
240. A anulação se dá sobre recursos alocados no orçamento da U.O. 25101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, fonte
151, ação 5148 -Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais.
O órgão apresentou execução financeira sem ressalvas.

Alcance do Objetivo Específico:
Resultado do eficiente planejamento do órgão, que abrangeu a correção dos subsídios pela Lei do RGA para todas as carreiras lotadas no
órgão, projeção do crescimento vegetativo, conseguiu-se executar muito bem a Despesa de Pessoal do órgão. O remanejamento
orçamentário necessário em virtude do teto da LOA 2017, foram prontamente atendidos pela SEPLAN. Os repasses financeiros foram
atendidos sem ressalvas; desta forma, o objetivo da ação foi alcançado com sucesso.

Outros aspectos relevantes:
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Houve 01 (um) gasto na ação em que não havia previsão orçamentária na LOA 2017, sendo solicitado e atendido a suplementação por
anulação parcial de dotação orçamentária para Outras Despesas Variáveis ¿ Ajuda de Custo de mudança, não influenciando na execução
orçamentária e financeira do órgão; sem mais aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem recomendação.

Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Nelson Peixoto Lopes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
90,00

Análise da Meta Física:
A metafisica foi executada, consideramos que o órgão em relação à ação 2009 teve êxito parcial em seu planejamento. Vale informar que
o aditamento do contrato com a empresa CAPGEMINI foi cancelada por não atender as expectativas previstas pela Gestão. As medidas
de capacitação e as ações para aquisição de licença de software não foram concluídas por falta de recursos financeiro .
Produtos entregues:
a.Sistema Cadastro Ambiental Rural Mantido.
b.Sistema Licenciamento Ambiental Mantido
c.Sistema de Autorização Provisória de Funcionamento Mantido .
d.Sistema de Declaração de Limpeza Diária.
e.Aquisição de 16 tokens para usuários finalísticos
f.Links de Dados
g. Renovação Suporte HP
h. Renovação do suporte oracle database , ORACLE SPATIAL E DE OUTRAS LICENÇAS ORACLE ADQUIRIDAS ( com divergências
no processo de pagamento )

Gsti 100% Adequado.
GPQSI Parcial porque a processo de licitação foi moroso e acabou atrasando a aquisição, ocasionando cenário crítico para área finalística.
GITI Parcialmente, está pendente a ativação dos dados dos municípios de Confresa e Guarantã do Norte, quanto à renovação do suporte
HP o serviço foi implantado, porém não foi realizado pagamento devido a um erro de 0,03 centavos a mais emitidos na Nota Fiscal por
parte da Contratada.
GATI Foi planejado no PTA de 2017 a aquisição de pelas, acessórios e ferramentas de tecnologia, porém no pregão eletrônico agendado
para dia 20/12/2017 não teve participação de nenhum fornecedor. Quanto a aquisição de computadores, foi emitida a ordem de
fornecimento em Dezembro de 2017 na quantia de 175 computadores e 50 monitores sobressalentes, previstos para serem entregues até
Fevereiro de 2018.
Parcialmente adequados

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1331

Estado de Mato Grosso

Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

4.202.896,80

2.965.259,85

2.943.512,85

0,00

70,04

99,27

4.211.296,80

2.973.659,85

2.943.512,85

0,00

69,90

98,99

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante das necessidades da gestão, a anulação de orçamento ocorreu com base na Reversão por Economia Orçamentária conforme Lei
Complementar nº 360/2009 descrito no processo 4269/2017, assim como o remanejamento orçamentário para atender pagamento da folha
de pessoal conforme detalhado no processo 2574/2017 .

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado alcançado foi regular ao planejado. Ressaltamos que nas tarefas que envolvia contratação das Fábricas de Software foi
utilizado a métrica
Análise de Pontos de Função, e considerando as funcionalidades implementadas, sob o ponto de vista do usuário, o tamanho funcional é
definido como tamanho do software derivado pela quantificação dos requisitos funcionais do usuário, desta forma calculava-se um valor e
no seu refinamento para abrir a O.S o valor era menor.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi parcialmente alcançado, porém vale destacar que ocorreu alguns problemas com licitação de acessórios e
ferramentas de tecnologia que não foram concretizados, por nem ter confirmação da participação de fornecedores. Com a decisão
estratégica da Gestão, tecnicamente enxergamos a necessidade de definir alguns sistemas como legados e abortar a aquisição de
tecnologias que logo poderia ser descartada .

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
Marisa Ávila Álvares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

Análise da Meta Física:
A ação manutenção de orgãos colegiados foi executada conforme o planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1332

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos
100,00

Estado de Mato Grosso

Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor
Contingenciado

Valor Empenhado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.080,00

5.311,50

2.880,00

0,00

28,57

54,22

10.080,00

5.311,50

2.880,00

0,00

28,57

54,22

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação foi executada com sucesso apesar do nº do processo número 2574 com a anulação do valor de R$4.768,50.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi executada com sucesso apesar do nº do processo número 2574 com a anulação do valor de R$4.768,50.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos foi atingida com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Marisa Ávila Álvares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação foi executada com sucesso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

336.100,00

460.420,90

460.420,90

0,00

136,99

100,00

309

0,00

90.000,00

79.695,36

0,00

0,00

88,55

336.100,00

550.420,90

540.116,26

0,00

160,70

98,13

Total
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Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação publicidade institucional e propaganda foi realizada com sucesso.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da suplementação, houve economicidade na realização das depesas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação é executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo
foi atingido com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2138-Manutenção de transporte aéreo

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.
Ação mantida
Percentual
Marisa Ávila Álvares

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação mautenção de transporte aéreo foi executada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução da ação foi executada com a parceria da CIOPAER. através de convênio.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da ação foi executada com a parceria da CIOPAER. através de convênio.

1334

Estado de Mato Grosso
Alcance do Objetivo Específico:
A demanda foi atendida através da parceria da CIOPAER.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2004-Manutenção de gabinetes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Demanda atendida
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi garantida a participação do Secretário e Adjuntos em eventos políticos e técnicos. Foram realizadas reuniões técnicas junto aos
ministérios, órgãos federais, participações em audiências e visita técnica a municípios. No final do exercício 28,14% da ação foi anulada
para atender folha de pagamento de pessoal de outra Secretaria. Os recursos não foram utilizados em sua totalidade para atender nossa
demanda visto as anulações da SEPLAN, porém conseguimos contornar e cumprir nossas metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

60.120,00

40.423,52

40.303,52

0,00

67,04

99,70

60.120,00

40.423,52

40.303,52

0,00

67,04

99,70

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor planejado foi suficiente, pois as agendas e compromissos planejados pelo Secretário foram atendidos. A SEPLAN anulou e utilizou
parte dos recursos para atender a folha de pagamento de pessoal, porém não prejudicou o desempenho e a qualidade dos serviços para a
ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados foram suficientes para atender as demandas não comprometendo as prioridades do Secretário e Gabinete.
Os recursos foram integralmente utilizados resultando em ótimo desempenho após crédito. A ação foi plenamente atendida e a
manutenção dos serviços foi garantida.

Alcance do Objetivo Específico:
Os recursos após créditos foram aplicados na sua totalidade, o que demonstrou a boa utilização dos gastos públicos. As anulações
realizadas pela SEPLAN para atender as despesas obrigatórias não prejudicaram os objetivos da ação. O desempenho e a qualidade dos
serviços não foram comprometidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Manter e conservar os bens imóveis.
Ação mantida
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi parcialmente comprometida com as anulações, o que fez com que a SECID priorizasse as demandas de serviços. A ação
foi anulada em 21,03%, por transposição orçamentária da SECID para outras Secretarias e houve, ainda, remanejamento entre PAOE, na
ordem de 20,90% para atender contratos de serviços continuados vigentes e aditivos contratuais até o final do exercício de 2017. As
anulações que atingiram ao total de 42% limitou a execução das despesas planejadas havendo necessidade de redefinição de prioridades.
Os recursos após créditos foram readequados e os produtos entregues foram satisfatórios para garantir a qualidade, a conservação e a
segurança da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

31.300,00

16.918,80

16.918,80

0,00

54,05

100,00

131

2.758.760,74

1.603.247,12

1.600.352,69

0,00

58,01

99,82

2.790.060,74

1.620.165,92

1.617.271,49

0,00

57,97

99,82

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O baixo índice de execução do planejamento deveu-se principalmente pela transferência orçamentária por transposição da Defesa Civil da
SECID para a Casa Civil conforme Decreto nº 1.025 29/05/2017, da SEPLAN para atender folha de pagamento e da SEJUDH para atender
as despesas com o Mapa de Alimentação dos Reeducandos. Mesmo com a transposição, o remanejamento, o contingenciamento e as
anulações para atender despesas de outras Secretarias do Estado, foi possível garantir a execução das despesas prioritárias para atender
a SECID.

Capacidade de Execução - COFD:
Após os créditos adicionais o resultado da ação teve pleno êxito e os recursos foram utilizados de acordo com as demandas de serviços
priorizadas, sendo assim, a SECID pode contribuir para a manutenção da qualidade do serviço prestado. O ótimo desempenho da
execução orçamentária e financeira demonstra que a gestão financeira propiciou a viabilização das despesas priorizadas.

Alcance do Objetivo Específico:
Com os recursos após crédito foi possível prestar serviço de qualidade e garantir a segurança e a conservação da Unidade. As medidas
tomadas pelo nível estratégico em priorizar seus gastos contribuíram para que a ação não fosse prejudicada na sua execução.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2006-Manutenção de serviços de transportes

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação mantida
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os recursos planejados e disponibilizados satisfizeram plenamente as necessidades da Secretaria garantindo a qualidade dos serviços e o
cumprimento das metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

76.500,00

115.044,77

115.044,77

0,00

150,39

100,00

131

1.415.500,00

1.340.228,95

1.280.323,80

0,00

90,45

95,53

1.492.000,00

1.455.273,72

1.395.368,57

0,00

93,52

95,88

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os 95,24% dos recursos utilizados demonstram um eficiente planejamento. Os recursos foram suficientes, mesmo com a transposição das
ações da Defesa Civil da SECID para a Casa Civil, conforme Lei Complementar nº 591 de 19/05/2017, o remanejamento entre PAOE para
atender ações prioritárias, o contingenciamento e a anulação pela SEPLAN, para atender as demandas de cobertura de folha de
pagamento de outros órgãos. Os serviços não foram interrompidos garantindo assim o ótimo desempenho da SECID.

Capacidade de Execução - COFD:
A Secretaria atingiu o melhor rendimento com os recursos disponíveis administrando com eficácia as despesas programadas, assim
garantindo ótimo desempenho dos serviços.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos propostos para a ação foram executados, dentro dos recursos disponíveis, assegurando a qualidade e o ótimo desempenho
dos trabalhos no atendimento à área finalística da Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada pela totalidade para atender as despesas específicas da SECID. Houve anulações na ordem de 31,41% que
foram compensadas com as suplementações na ordem de 31,24% desta forma não prejudicou a meta prevista para a ação. Foram
adquiridos materiais permanentes de uso da Unidade, 2 aparelhos de ar de condicionados de 60.000 BTUS, 14 mesas de escritório, 16
armários, cadeiras e utensílios. A SECID geriu as despesas essenciais com eficiência para manutenção dos serviços administrativos, não
comprometendo, assim, a qualidade e a segurança.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

54.421,80

107.436,63

107.436,63

0,00

197,41

100,00

131

2.827.439,82

2.769.409,48

2.512.420,26

0,00

88,86

90,72

2.881.861,62

2.876.846,11

2.619.856,89

0,00

90,91

91,07

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O ótimo índice de execução do planejamento atribui-se ao controle de gastos e definição de prioridades. Assim, foi possível garantir a
execução das despesas prioritárias com qualidade, economia e segurança.

Capacidade de Execução - COFD:
A Secretaria executou todas as necessidades prioritárias para o seu funcionamento. A SECID obteve um satisfatório desempenho na
realização orçamentária e financeira de sua ação, garantindo a continuidade dos serviços de qualidade sem prejudicar o funcionamento e
manutenção dos serviços administrativos gerais.

Alcance do Objetivo Específico:
As necessidades prioritárias foram executadas com sucesso para o seu funcionamento. O andamento e o cumprimento dos contratos
administrativos gerais não foram interrompidos e nem afetados devido ao plano de ação traçado pelo nível estratégico.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Ação mantida
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A previsão inicial da SEPLAN não foi suficiente para atender os gastos com a folha de pagamento, para tanto, houve necessidade de
incremento na ordem de 21,13% que foi realizada via crédito adicional por remanejamento de recursos entre projetos da própria SECID
garantindo assim, a cobertura e o equilíbrio econômico e financeiro para suportar as despesas com a folha e seus encargos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

22.398.468,62

28.398.468,62

28.133.141,08

0,00

125,60

99,07

22.398.468,62

28.398.468,62

28.133.141,08

0,00

125,60

99,07

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve necessidade de suplementar a folha de pagamento em razão da dotação inicial, disponibilizada pela SEPLAN, ter sido menor que a
previsão de gasto da folha para o exercício. Assim, foi necessário complementar por crédito adicional efetuando o remanejamento, entre
ações, com a utilização de recursos da própria SECID, o que garantiu o empenho das despesas com pessoal até o final do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
Após a suplementação por crédito adicional por remanejamento, entre ações, de recursos da própria SECID ocorridos no decorrer do
exercício garantiu de forma satisfatória e pontual cumprir com o pagamento da folha e seus respectivos encargos. Os recursos
orçamentários e financeiros foram liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação mensal e não sofreu
descontinuidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O teto orçamentário liberado para 2017 não foi suficiente para atender as despesas do exercício. Assim, houve necessidade de
suplementar a diferença para saldar essas obrigações. A SECID utilizou o próprio recurso para procedimento de crédito adicional por
remanejamento entre ações. Os ajustes foram prontamente atendidos pelos órgãos envolvidos, SEPLAN/SEFAZ, e, desta forma, o objetivo
da ação foi integralmente atendidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2009-Manutenção de ações de informática

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Ação mantida
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Mesmo com o contingenciamento a meta física não comprometeu na manutenção e no funcionamento da Tecnologia de Informação. A
SEPLAN prontamente atendeu a solicitação de liberação do orçamento e foram adquiridos materiais periféricos de computadores,
materiais para manutenção de microcomputadores e armazenamento externo para back-ups das pastas da SECID. O sistema foi mantido
satisfatoriamente dentro dos padrões de qualidade dos serviços disponibilizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

44.700,00

44.700,00

0,00

89,40

100,00

50.000,00

44.700,00

44.700,00

0,00

89,40

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A SECID planejou corretamente a fixação da despesa para o exercício considerando o bom desempenho no aproveitamento dos recursos.
Os créditos adicionais por transposição e remanejamento entre ações não afetou a execução orçamentária. Foi possível atender as
demandas priorizadas a fim de não prejudicar o funcionamento da Tecnologia da Informação.

Capacidade de Execução - COFD:
A Secretaria conseguiu adquirir equipamentos e materiais priorizados para atender o mínimo necessário ao funcionamento dos sistemas
utilizados pela SECID. A execução da ação não comprometeu a manutenção do sistema e propiciou o atendimento a todas as áreas.

Alcance do Objetivo Específico:
Mesmo com o contingenciamento e anulação pela SEPLAN, de parte do recurso, para atendimento da folha de pagamento de outras
Secretarias do Estado, as despesas programadas foram atendidas com qualidade e a manutenção dos sistemas não foram
comprometidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

2010-Manutenção de órgãos colegiados

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação mantida
Percentual
Nelson Ribeiro de Albuquerque Esteves

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

50,00
Total:

50,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

50,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

50,00

50,00

Análise da Meta Física:
A ação sofre a anulação de R$ 31.870,00 em ordem de atendimento de outras ações da secretaria que é mais da metade do valor da
ação, assim sua meta deveria ter diminuído em proporção a dotação final, assim sua meta ficou como deficiente sento que foram retirados
64,65% da dotação inicial assim a meta final deveria ser de 35,35% do valor inicial. Ainda assim foi possível realizar 2 das quatro reuniões
previstas no planejamento inicial. Sendo que o valor é insuficiente para cumprir com os objetivos da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

49.300,01

17.430,00

17.430,00

0,00

35,35

100,00

49.300,01

17.430,00

17.430,00

0,00

35,35

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial da ação já se mostrava insuficiente para fazer em face de necessidade de apoio dos municípios do Estado em obter
apoio técnico e financeiro para implantação dos conselhos municipais. Apesar da ação ser praticamente anulada, com muito esforço, a
equipe técnica da SUMAGU conseguiu auxiliar na realização de 02 reuniões do conselho. O PPD mostra como altamente deficiente, mas é
divido a anulação do orçamento ao longo do ano de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Apesar da ação ter sido anulada em 65% do planejamento inicial, com muito esforço a equipe técnica da SUMAGU conseguiu realiza 02
(duas) das 04 (quatro) reuniões previstas com resultados muitos satisfatórios nas duas com grande participação dos conselheiros e das
equipes técnicas do estado obtendo várias deliberações.

Alcance do Objetivo Específico:
Estava previsto a realização de 4 reuniões ordinárias no ano, em virtude do contingenciamento e ajuste de agendas em consonância com
o Conselho Nacional das Cidades, foram realizadas duas reuniões sendo 27ª Reunião Ordinária do CEC-MT dias 18 e 19 de maio de 2017
e a 28ª Reunião CEC-MT no dia 17 de novembro de 2017, nas quais tiveram a participação dos representantes do Conselho e realizadas
várias deliberações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A avaliação do Estado no sentido de observar a necessidade dos municípios do Estado quanto à carência de equipe técnica e a
necessidade e apoio na elaboração e efetivação de instrumentos de gestão, priorizando o planejamento urbano e estimulando a criação de
formas de apoiar a gestão municipal.
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Ação:

2014-Publicidade institucional e propaganda

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Ação mantida
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A SECID realizou 59% da meta física planejada. Apesar do baixo índice de execução a SECID não foi prejudicada na divulgação e
publicação de seus atos. A meta física ajustada após crédito foi realizada em 100%, demonstrando a boa aplicação dos recursos públicos,
não prejudicando os objetivos da ação propostos no planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

321.400,00

189.183,07

189.183,07

0,00

58,86

100,00

321.400,00

189.183,07

189.183,07

0,00

58,86

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos disponibilizados foram suficientes para atender as demandas da Secretaria. A SEPLAN contingenciou e anulou parte do
recurso, para atender demanda de folha de pagamento de outra Secretaria do Estado, porém não afetou o desempenho da ação. Todas
as demandas foram prontamente atendidas.

Capacidade de Execução - COFD:
As despesas nesta ação foram executadas com eficiência durante o exercício. As demandas foram atendidas, não prejudicando o
andamento dos trabalhos da Secretaria. A gestão orçamentária e financeira levou a Secretaria a obter um ótimo desempenho na
consecução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
As despesas executadas atingiram os seus objetivos com eficácia. A ação não foi comprometida no cumprimento das despesas
demandadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2138-Manutenção de transporte aéreo

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.
Ação mantida
Percentual
Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução na ação tendo em vista a otimização dos recursos orçamentários. A Secretaria utilizou mecanismos alternativos e
econômicos para substituir essas necessidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve necessidade da utilização dos recursos planejados para essa ação considerando os meios alternativos e mais econômicos para
substituir esses gastos. Assim o recurso foi anulado, via crédito adicional por transposição pela SEPLAN para atender folha de pagamento
de outra Secretaria do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Em decorrência da otimização de recursos pela Secretaria não houve necessidade da utilização do recurso disponibilizado.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve demanda para essa ação devido a otimização das despesas pela Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação mantida
Percentual
Waldir Antonio Serafim da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Estamos em dia com todos fornecedores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

760.000,00

538.000,00

235.047,51

243.450,87

30,93

79,80

760.000,00

538.000,00

235.047,51

243.450,87

30,93

79,80

Capacidade de Planejamento - PPD:
Está deficiente porquê retiramos dessa ação o valor de R$ 222.000,00 para remanejar para a ação 2008 que estava necessitada.

Capacidade de Execução - COFD:
Porquê estamos ainda aguardando alguns fornecedores entregarem as Notas Fiscais para realizarmos os devidos pagamentos.

Alcance do Objetivo Específico:
Alcançamos todos nossos objetivos com sucesso total!

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a recomendar.

Ação:

2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
28501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
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Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Waldir Antonio Serafim da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi feito o pagamento de folha salarial de todos funcionários/servidores e conselheiros em dia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.218.983,76

1.440.983,76

1.389.910,91

0,00

114,02

96,46

1.218.983,76

1.440.983,76

1.389.910,91

0,00

114,02

96,46

Capacidade de Planejamento - PPD:
Tendo em vista a ação 2007 ter disponível o valor que a ação 2008 necessitava, fizemos o remanejamento desse crédito no valor de R$
222.000,00 para atender nossas necessidades na devida ação. Publicado em diário oficial nº 27078 do dia 07/08/2017, Pág 18.

Capacidade de Execução - COFD:
Tendo em vista o valor de R$ 222.000,00 não ter sido utilizado na sua totalidade, houve essa sobra de crédito de R$ 47.947,85 e encontrase disponível no sistema FIPLAN.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi alcançado 100% dos objetivos com sucesso total.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não temos nada a recomendar.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
36-Apoio Administrativo
Gestão de Políticas Públicas
Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1349

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

2076-Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública
estadual

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

036-Apoio Administrativo
2017
Atividade
30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES
Atender a necessidade de transporte dos servidores estaduais conforme legislação específica.
Vale transporte concedido
Unidade
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O valor da dotação da LOA repetiu o ano anterior e que já havia sido feito acima da real necessidade, todavia o objetivo da ação foi
alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

50.000,00

12.357,20

12.357,20

0,00

24,71

240

3.504,33

3.504,33

0,00

3.421,43

0,00

0,00

53.504,33

15.861,53

12.357,20

3.421,43

23,10

99,33

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor da dotação da LOA repetiu o ano anterior e que já havia sido feito acima da real necessidade.

Capacidade de Execução - COFD:
O objetivo da ação foi alcançado.

Alcance do Objetivo Específico:
O valor da dotação da LOA repetiu o ano anterior e que já havia sido feito acima da real necessidade, todavia o objetivo da ação foi
alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2558-Manutenção e conservação do Complexo do CPA

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Atividade
30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES
Gerenciar o complexo do CPA.
Complexo do CPA administrado
Percentual
Odenir Pinheiro da Silva Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi alcançada em sua totalidade, sendo 100% do Complexo do CPA administrado, com os serviços de coleta de lixo, transporte
(ligeirinho), manutenção do CPA e manutenção do parque de centrais telefônicas mantidos, oferecendo aos órgãos, servidores e
população em geral segurança e qualidade nos atendimentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.747.835,13

3.308.593,82

3.281.195,04

0,00

87,55

99,17

3.747.835,13

3.308.593,82

3.281.195,04

0,00

87,55

99,17

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor empenhado foi quase totalmente realizado em relação à dotação inicial, havendo uma economia de 12% gerada pela repactuação
de contrato devido à redução do horário de funcionamento dos órgãos públicos no ano de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Após as previsões de redução de valores e repactuação de contrato, a execução contratual aconteceu em sua normalidade, sendo a
dotação final realizada em 99,64%.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos da ação em questão, manter o Centro Político Administrativo gerenciado e administrado proporcionando a
população e servidores que transitam diariamente um ambiente limpo, seguro e agradável, foram alcançados a contento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

186.504.428,37

149.135.978,15

148.954.455,01

50.000,00

79,87

101

149.190,00

149.190,00

0,00

12.390,00

0,00

99,91
0,00

109

103.683,19

178.683,19

173.537,25

257,30

167,37

97,26

111

322.311,45

435.311,45

435.060,39

0,00

134,98

99,94

144

29.563,90

29.563,90

0,00

0,00

0,00

0,00

145

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

100,00

100,00

201

30.000,00

65.000,00

44.644,29

0,00

148,81

68,68

205

127,78

127,78

127,78

0,00

100,00

100,00
100,00

206

140.561,15

505.561,15

505.561,15

0,00

359,67

240

14.431.782,57

15.852.454,28

11.387.892,14

8.000,00

78,91

71,87

242

4.646.366,59

3.206.366,59

3.206.366,59

0,00

69,01

100,00

243

68.061,48

47.085,83

46.958,47

0,00

68,99

99,73

244

10.701,61

10.701,61

1.236,17

0,00

11,55

11,55

245

4.444,73

444.472,56

179.134,22

0,00

4.030,26

40,30

247

1.658,53

64.423,18

64.423,18

0,00

3.884,35

100,00

248

976.360,00

1.016.360,00

1.012.854,01

0,00

103,74

99,66

249

409.585,66

409.585,66

409.585,66

0,00

100,00

100,00

250

15.000.000,00

7.510.356,80

5.602.299,37

1.897.283,54

37,35

99,81

262

300.000,00

60.000,00

57.197,29

0,00

19,07

95,33

640

0,00

79.127,99

0,00

0,00

0,00

0,00

223.153.827,01

179.225.350,12

172.106.332,97

1.967.930,84

77,12

97,09

Total

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1352

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8046-Pagamento de passivos judiciais/administrativos(juros URV) no âmbito da
Assembleia Legislativa-ativos/inativos

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Viabilizar o pagamento de passivos trabalhistas devidos a pessoal ativo/inativo, decorrentes de decisões
Objetivo Específico:
judiciais e/ou administrativas no âmbito da Assembleia Legislativa, notadamente juros provenientes da URV,
em observância as disposições legais que regem a matéria.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Varney Figueiredo de Lima

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100.000,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O recolhimento da contribuição PIS/PASEP relativo ao percentual da receita do FUNDECONTAS foi realizado conforme determina a
legislação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

201

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

65.000,00

44.644,29

0,00

148,81

68,68

30.000,00

65.000,00

44.644,29

0,00

148,81

68,68

Capacidade de Planejamento - PPD:
A arrecadação do FUNDECONTAS ficou acima da previsão inicial, motivando um crédito suplementar.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda compatíveis com o planejamento ajustado. O resultado alcançado foi influenciado
pelo comportamento da receita arrecada, que foi além das previsões realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de recolher a contribuição para a função do patrimônio público alcançado, conforme determina a legislação.

Outros aspectos relevantes:
O tribunal de Contas cumpre a obrigação de recolher os valores correspondentes ao PIS/PASEP em acordo com a receita do
FUNDECONTAS.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
O orçamento deve ser construído alinhado aos objetivos, metas, estratégias e ações definidos no plano estratégico, processo determinante
para o atendimento das expectativas do cidadão e da sociedade. É necessário acompanhar, controlar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira histórica para determinar sua relação e influência no futuro da instituição; assim, o aprendizado proporcionado
facilita realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados, caso seja imprescindível. A estruturação do
processo de planejamento e sua articulação com o processo orçamentário (mais especificamente ao Plano Plurianual) contribui para a
adequação cronológica das peças de planejamento PPA, LDO e LOA ao planejamento estratégico da Instituição.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ilman Rondon Lopes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida com o pagamento do PIS/Pasep sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.101 - Tribunal de Justiça, conforme
exigência da Lei Federal 9.715/98.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

232.546,89

232.546,89

59.321,04

0,00

25,51

25,51

232.546,89

232.546,89

59.321,04

0,00

25,51

25,51

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento da ação estimou o valor da contribuição sobre a projeção da receita própria (rendimento de aplicação), representada pela
Fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária decorreu sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.101 - Tribunal de Justiça, conforme cronograma de
pagamento definido em Lei.

Alcance do Objetivo Específico:
A contribuição do PIS/PASEP sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.101 - Tribunal de Justiça foi realizada atendendo determinação
legal e ao objetivo da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8010-Indenizações e restituições

Programa de Governo:

996-Operações Especiais: Outras
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Operações Especiais
03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Despesa ressarcida
Percentual
Salma Catarina Barbato Paiva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida com o pagamento de indenizações e restituições, conforme as demandas apresentadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.950.000,00

3.950.000,00

188.494,70

0,00

4,77

4,77

3.950.000,00

3.950.000,00

188.494,70

0,00

4,77

4,77

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores desta ação foram estimados no momento da elaboração do PTA 2017. A atividade contemplou o pagamento de verbas
indenizatórias a magistrados, conforme a apresentação das demandas.

Capacidade de Execução - COFD:
O pagamento de indenizações e restituições ocorreu bem abaixo das expectativas, resultando assim em uma execução pequena do
orçamento autorizado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi atendido, pois apesar da baixa execução orçamentária, a Atividade cumpriu a sua meta realizando o pagamento de
indenizações e restituições, atendendo a demanda apresentada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1359
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1360

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ilman Rondon Lopes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi comprida com o pagamento do PIS/ Pasep sobre 1% da arrecadação própria da UO 03601 - Fundo de Apoio ao Judiciário
- FUNAJURIS, conforme exigência da Lei Federal 9.715/98.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.886.421,19

2.886.421,19

2.640.333,82

0,00

91,47

91,47

2.886.421,19

2.886.421,19

2.640.333,82

0,00

91,47

91,47

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento da ação estimou o valor da contribuição sobre a projeção da receita própria (rendimento de aplicação), representada pela
Fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária decorreu sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.601 - Funajuris, conforme cronograma de pagamento
definido em Lei.

Alcance do Objetivo Específico:
A contribuição do PIS/PASEP sobre 1% da arrecadação própria da UO 03.601 - Funajuris foi realizada atendendo determinação legal e ao
objetivo da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8010-Indenizações e restituições

Programa de Governo:

996-Operações Especiais: Outras
1361

Estado de Mato Grosso
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Operações Especiais
03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Despesa ressarcida
Percentual
Ilman Rondon Lopes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi cumprida atendendo o ressarcimento de taxas e custas judiciais, referente a ações pagas indevidamente, não distribuídos os
processos e em duplicidade de recolhimento, quando solicitadas pelas partes (jurisdicionados), em conformidade com a Instrução
Normativa n. 02/2001-PRES.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

555.600,00

1.005.069,25

900.699,46

0,00

162,11

89,62

555.600,00

1.005.069,25

900.699,46

0,00

162,11

89,62

Capacidade de Planejamento - PPD:
O PTA 2017 foi elaborado considerando a estimativa de ressarcimentos de taxas e custas judiciais a serem efetuados as partes. Tratando
apenas dos pedidos dos jurisdicionados para o ressarcimento.

Capacidade de Execução - COFD:
O crédito orçamentário autorizado foi para atender as demandas com solicitados dos jurisdicionados nas restituições de taxas e custas
judiciais pagas indevidamente.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi atendida através da concretização dos pagamentos dos ressarcimentos solicitados pelos jurisdicionados em razão
de recolhimentos indevidos de taxas e custas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1362
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1363

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O saldo foi insuficente para proceder o recolhimento do pasep do mês de 12/2017 onde foi realizado crédito adicional processo 3785 no
valor de r$ 50.000,00 para complementar o saldo orçamentário do mês de 12/2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

170.000,00

230.000,00

187.002,33

0,00

110,00

81,31

170.000,00

230.000,00

187.002,33

0,00

110,00

81,31

Capacidade de Planejamento - PPD:
Embora ouve a necessidade de fazer um crédito adicional de complementação no mês de dezembro, o valor não influenciou na meta.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora ouve a necessidade de fazer um crédito adicional de complementação no mês de dezembro, o valor não influenciou na meta.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos foram alcançados embora tivemos que fazer um crédito adicional para efetivação dos mesmos , no mês de dezembro/2017

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1365
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Dado que o recolhimento do PASEP é obrigatória a esta entidade, todos os meses de 2017 houve o recolhimento, tempestivamente, sem
o pagamento de juros e multa, nos liames da lei.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

240

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

180.000,00

180.000,00

130.000,00

0,00

72,22

72,22

180.000,00

180.000,00

130.000,00

0,00

72,22

72,22

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que o empenho é por estimativa e o calculo do PASEP ocorre de acordo com a arrecadação mensal na fonte 240, por vezes
não ocorre a arrecadação esperada e por conseguinte a utilização de todo valor empenhado para o PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando que o empenho é por estimativa e o calculo do PASEP ocorre de acordo com a arrecadação mensal na fonte 240, por vezes
não ocorre a arrecadação esperada e por conseguinte a utilização de todo valor empenhado para o PASEP.

Alcance do Objetivo Específico:
Atendido satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:
Nada a acrescentar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a acrescentar.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1367

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
08601-FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Dado que o recolhimento do PASEP é obrigatória a esta entidade, todos os meses de 2017 houve o recolhimento, tempestivamente, sem
o pagamento de juros e multa, nos liames da lei.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

50.566,82

50.566,82

15.000,00

0,00

29,66

640

0,00

79.127,99

0,00

0,00

0,00

0,00

50.566,82

129.694,81

15.000,00

0,00

29,66

11,57

Total

29,66

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que o empenho é por estimativa e o calculo do PASEP ocorre de acordo com a arrecadação mensal na fonte 240, por vezes
não ocorre a arrecadação esperada e por conseguinte a utilização de todo valor empenhado para o PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando que o empenho é por estimativa e o calculo do PASEP ocorre de acordo com a arrecadação mensal na fonte 240, por vezes
não ocorre a arrecadação esperada e por conseguinte a utilização de todo valor empenhado para o PASEP e pago.

Alcance do Objetivo Específico:
Satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:
Nada a acrescentar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a acrescentar.

1368
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1369

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ivone Souza Mayer

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação foi criada para recolhimento do Pis-Pasep a ser pago devido a entrada de receita na fonte de arrecadação própria da Instituição
(fonte 206). A meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

206

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

140.561,15

505.561,15

505.561,15

0,00

359,67

100,00

140.561,15

505.561,15

505.561,15

0,00

359,67

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos orçados foram insuficientes para realizar o recolhimento da contribuição para formação do patrimônio do servidor público. Os
créditos adicionais são justificados pelo aumento na arrecadação da Dívida Ativa, que impacta diretamente a arrecadação da fonte própria
(206). A Lei nº 10433 de 20/09/2016, o aumento do protesto da Dívida Ativa e a inscrição de mais de 500 mil devedores no cadastro de
devedores do Estado proporcionou o incremento da arrecadação da fonte própria.

Capacidade de Execução - COFD:
A Lei nº 10433 de 20/09/2016, o aumento do protesto da Dívida Ativa e a inscrição de mais de 500 mil devedores no cadastro de
devedores do Estado proporcionou o incremento da arrecadação da fonte própria, assim sendo necessário o remanejamento de recursos
para essa ação.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação se propunha ao recolhimento do Pis-Pasep referente a entrada de receita na fonte de arrecadação própria (fonte 206) e cumpriu
seu objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1370

Estado de Mato Grosso

1371

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1372

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Djalma Sabo Mendes Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

13.276,32

13.276,32

0,00

0,00

0,00

0,00

13.276,32

13.276,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1374

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Valdinei Pinheiro da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada com êxito conforme os relatórios PPD E COFD cumprindo com a finalidade da programação da ação conforme
dotação inicial autorizada na LOA 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

374.648,61

374.648,61

348.128,81

0,00

92,92

92,92

240

694.430,79

755.115,32

754.712,64

0,00

108,68

99,95

1.069.079,40

1.129.763,93

1.102.841,45

0,00

103,16

97,62

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores inicial foram suficiente para a realização da ação, Pela análise do PPD os resultados apresentados no exercício
de 2017 demonstra um ótimo resultado com um percentual de 103,16% daquilo que foi Empenhado em relação a Dotação inicial para o
exercício
de 2017, cumprindo com a finalidade da programação da ação conforme dotação inicial autorizada na LOA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores previstos no orçamento foram devidamente disponibilizados e os recursos financeiros liberados de acordo com o cronograma
financeiro previsto.
Pela análise do Relatório COFD os resultado apresentados no exercício de 2017 demonstra um ótimo resultado com um percentual de
97,62% daquilo que foi Empenhado em relação a Dotação final para o exercício de 2017, cumprindo com a finalidade da programação da
ação conforme dotação inicial autorizada na LOA 2017.
Assim, consideramos que a ação foi executada de forma eficiente, pois conseguimos atingir satisfatoriamente o resultado esperado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado demonstrando um planejamento dentro daquilo que foi inicialmente proposto para o exercício de 2017,
conforme pode ser visto pela analise do PPD e da COFD com resultados 103,16% e 97,62% respectivamente.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todos os valores devidos a título de PIS-PASEP foram pagos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

15.000.000,00

7.510.356,80

5.602.299,37

1.897.283,54

37,35

99,81

15.000.000,00

7.510.356,80

5.602.299,37

1.897.283,54

37,35

99,81

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento foi superdimensionado. Todos os valores devidos a título de PIS-PASEP foram pagos.

Capacidade de Execução - COFD:
O orçamento foi superdimensionado e por isso houve contingenciamento. Todos os valores devidos a título de PIS-PASEP foram pagos.

Alcance do Objetivo Específico:
O orçamento foi superdimensionado, houve contingenciamento. Todos os valores devidos a título de PIS-PASEP foram pagos e os
objetivos do projeto foram atingidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

70,00
Total:

70,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

70,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

70,00

70,00

Análise da Meta Física:
O recolhimento da contribuição PIS/PASEP relativo ao percentual da receita foi realizado conforme determina a legislação, se o valor
empenhado foi pago a unidade atingiu o desempenho da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

144

29.563,90

29.563,90

0,00

0,00

0,00

0,00

240

169.190,34

169.190,34

140.140,53

0,00

82,83

82,83

198.754,24

198.754,24

140.140,53

0,00

70,51

70,51

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado.

Capacidade de Execução - COFD:
Se o valor empenhado foi pago na sua totalidade a unidade atingiu o desempenho esperado da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O recolhimento da contribuição PIS/PASEP relativo ao percentual da receita foi realizado conforme determina a legislação, se o valor
empenhado foi pago a unidade atingiu o desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Vanessa Queiros Pinto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas as subações/tarefas previstas no PAOE 8002 foram executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

244

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.000,00

10.000,00

534,56

0,00

5,35

5,35

10.000,00

10.000,00

534,56

0,00

5,35

5,35

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação paga-se o PASEP apurado sobre a fonte 244, que apresentou índice de frustração de receita em 2017 de mais de 85% do
orçado inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
Nesta ação paga-se o PASEP apurado sobre a fonte 244, que apresentou índice de frustração de receita em 2017 de mais de 85% do
orçado inicial.

Alcance do Objetivo Específico:
O PASEP apurado sobre a fonte 244 foi devidamente recolhido.

Outros aspectos relevantes:
Nesta ação paga-se o PASEP apurado sobre a fonte 244, que apresentou índice de frustração de receita em 2017 de mais de 85% do
orçado inicial. O imposto apurado sobre a arrecadação foi devidamente recolhido.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Eduardo Antunes de Sousa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas as taxas resultantes desta obrigação, a qual é calculada com base no faturamento mensal de recursos próprio do órgão, foram
recolhidas / pagas em tempo hábil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.856,00

50.856,00

27.185,45

0,00

53,46

53,46

50.856,00

50.856,00

27.185,45

0,00

53,46

53,46

Capacidade de Planejamento - PPD:
Registra-se que o índice apurado do PPD (53,46%) ficou prejudicado devido a dois fatores. O primeiro deles resultante de uma falha
nossa, quando da elaboração do PTA/LOA, onde para o cálculo da programação se aplicou o índice com base na previsão do total do
faturamento mensal e anual sem levar em consideração as devidas apurações de compensações de créditos, tais como energia,
combustível e telefone, conforme dispõe a Lei nº 10.637/2002 e a Instrução Normativa do SRF nº 358/203, o que resultou em uma
programação orçamentária no valor superior a demanda real do órgão. O segundo devido ao empenho e liquidação da despesa com
PASEP referente ao mês de fevereiro ter indevidamente sido apropriado na atividade 2365 9900 no valor de R$ 6.729,94, fatos esses que
geraram um saldo de R$ 23.670,55, o qual não foi remanejado para nenhuma outra ação.
Dessa forma, em função dos fatos mencionados, o valor da programação ficou superior à necessidade real do órgão e o resultado do
desempenho orçamentário não ocorreu em conformidade com o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados atenderam as necessidades de execução e não foram utilizados na sua totalidade, em função dos fatores já
mencionados e assim sendo o índice de 53,46% apurado no COFD, reflete um desempenho deficiente da capacidade de execução da
despesa com o recolhimento do PASEP em relação aos recursos programados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado, considerando que todas as taxas incidentes sobre o faturamento mensal da receita arrecadada com recursos
próprios foram recolhidas / pagas em tempo hábil.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Candido Dos Santos Rosa Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todos os procedimento para efetuar o recolhimento foram efetuados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.750.092,21

1.750.092,21

1.750.000,00

0,00

99,99

99,99

1.750.092,21

1.750.092,21

1.750.000,00

0,00

99,99

99,99

Capacidade de Planejamento - PPD:
Todos os procedimento para efetuar o recolhimento foram efetuados.

Capacidade de Execução - COFD:
Todos os procedimento para efetuar o recolhimento foram efetuados.

Alcance do Objetivo Específico:
Recolhimento efetuado em sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8047-Integralização de capital do Fundo Garantidor das Parcerias Público Privadas
do Estado de Mato Grosso(FGP/MT)

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
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Unidade Responsável:

16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Garantir as contraprestações inadimplentes dos contratos realizados entre o Estado e a iniciativa privada,
Objetivo Específico:
realizados na modalidade de Parceria Público Privada.
Produto:
Capital integralizado
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Elliton Oliveira de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A conta garantia criada para cobertura das contrapartidas da Parceria Publico Priva do Ganha Tempo seria alimentada pelos rendimentos
da conta unica do Estado, no entanto com o baixo saldo médio o Tesouro do Estado teve que cobrir a diferença. Objetivo alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os recursos previstos seriam para custear diárias e passagens para fazer visita técnica em outros estados que implementaram ou estão
em fase de implementação do Fundo garantidor. Com o contingenciamento não foi possível avançar no tema.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos previstos seriam para custear diárias e passagens para fazer visita técnica em outros estados que implementaram ou estão
em fase de implementação do Fundo garantidor. Com o contingenciamento não foi possível avançar no tema.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo alcançado com recursos do Tesouro Estadual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Everton Fernando Barbosa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

1,00
Total:

1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

1,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

1,00

1,00

Análise da Meta Física:
A meta física da Ação encontra-se altamente deficiente em virtude da sua execução orçamentária ter sido feita na fonte 109 por força de
lei.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

101

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

72.000,00

72.000,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado da execução orçamentária não corresponde aos valores reais pois a análise foi feita na fonte 101 e toda sua execução foi na
fonte 109.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado da execução orçamentária não corresponde aos valores reais pois a análise foi feita na fonte 101 e toda sua execução foi na
fonte 109.

Alcance do Objetivo Específico:
OS objetivos foram alcançados visto que os pagamentos estão sendo executados na fonte 109, não correspondendo a análise
orçamentaria apresentada visto que esta foi feita na fonte 101.

Outros aspectos relevantes:
123

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
123

Ação:

8010-Indenizações e restituições

Programa de Governo:

996-Operações Especiais: Outras
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Operações Especiais
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Despesa ressarcida
Percentual
Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando que a ação é de demanda eventual, a meta física não foi realizada por falta de demanda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

101

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

72.000,00

72.000,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que o planejamento da ação é de caráter preventivo e para atendimento de demandas eventuais, o mesmo foi realizado de
acordo com a realidade da Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando que o planejamento da ação é de caráter preventivo e para atendimento de demandas eventuais, e que não houve
demandas ao longo do ano, a execução no foi realizada.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8045-Integralização de capital da Companhia Mato-Grossense de Gás - MT Gás

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Integralizar cota de capital social da empresa MT Gás, conforme Lei nº 7.939, de 28/07/2003, Art. 1º, § 6º.
D.O.25944 de 11/12/2012.
Capital integralizado
Percentual

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
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Responsável pela Ação: Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
considerando o contingenciamento total da dotação inicial e final da ação, a meta física não foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

101

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.190,00

5.190,00

0,00

5.190,00

0,00

0,00

5.190,00

5.190,00

0,00

5.190,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o contingenciamento total da dotação inicial e final da ação, o planejamento da ação não foi executado.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o contingenciamento total da dotação inicial e final da ação, o planejamento da ação não foi executado.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando o contingenciamento total da dotação inicial e final da ação, os objetivos específicos não foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1392

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Gercimira Ramos Moreira Rezende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física foi realizada com eficiência atendendo as expectativas geradas para este exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

102.230,76

102.230,76

91.717,47

0,00

89,72

89,72

102.230,76

102.230,76

91.717,47

0,00

89,72

89,72

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o recurso orçamentário disponível, foi possível manter a ação em toda a sua totalidade para o exercício conforme
elaboração do PTA-2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o recurso orçamentário disponível, o coeficiente atendeu a expectativa gerada para este exercício, totalizando um índice
ótimo para aquilo que foi previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta fisica desta ação foi alcançada na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

262

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

300.000,00

60.000,00

57.197,29

0,00

19,07

95,33

300.000,00

60.000,00

57.197,29

0,00

19,07

95,33

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado negativo desta ação foi em função da mudança na base de calculo do valor. Na época do planejamento foram considerados
esses valores, porem a partir deste ano a base de calculo para esta ação refere-se a 1% das aplicações financeiras, o que impactou
diretamente nos resultado desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
O bom resultado desta ação após ajustes realizados para adequação dos valores.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos desta ação foram atingidos na sua totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1398

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Paulo Henrique Ferreira Passos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os valores representam 1% da receita mensal realizada conforme dados apresentados no relatório FIP729, extraído do sistema
informatizado do Estado - FIPLAN.
Foram necessários aberturas de créditos adicionais para atendimento da ação em função do saldo orçamentário disponibilizado pela
Secretaria de Planejamento ser insuficente.
Após as suplementações ao INDEA conseguiu atender em 100 % ação, sendo repassados ao Ministério da Fazenda tempestivamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

100,00

240

1.584.000,00

1.576.898,74

1.576.898,74

0,00

99,55

100,00

1.584.000,00

1.586.898,74

1.586.898,74

0,00

100,18

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação é uma obrigação tributária do orgão, uma vez tem arrecadação própria, pela fonte 240.
Assim, o PASEP é uma ação indireta, porque ele depende da arrecadação pelo INDEA, conforme acontecerem as arrecadações,
acontecerão aumentos na receita, consequentemente, maior o tributo devido (1% das receitas orçamentárias).
O PPD apresentou desempenho ótimo visto que a Dotação Inicial somada a suplementações foram 99,55% empenhadas.

Capacidade de Execução - COFD:
O acontecimento que resultou no desempenhado ótimo apurado na Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD) é o
mesmo daquele informado para o PPD. Para o consecução do objetivo ( pagamento do pasep ) ocorreram empenhos na fonte 240. Tais
empenhos
foram devidamente liquidados e pagos.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da Meta Física, o objetivo específico da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que as contribuições
foram recolhidas mensalmente até a data de vencimento estabelecida na legislação.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8010-Indenizações e restituições

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Despesa ressarcida
Percentual
Paulo Henrique Ferreira Passos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Com base no planejamento inicial, e considerando que esta ação depende de demanda administrativa ou judicial, e que não houve durante
o exercício
2017 processos indenizatórios e restituições devidas pelo INDEA, o recurso foi remanejado através de crédito adicional para atender
manutenção do órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

25.000,00

1.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

1.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Estas despesas programada para indenização e restituições dependem de fatores externos a nossa capacidade de planejamento.
Considerando que não houveram processos dessa natureza, os recursos foram remanejados através de crédito adicional para atender
despesas com manutenções e contratos do órgão. Não havendo assim prejuízo na execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Estas despesas programada para indenização e restituições dependem de fatores externos a nossa capacidade de planejamento.
Considerando que não houveram processos dessa natureza, os recursos foram remanejados através de 01 (um) crédito adicional para
atender despesas com manutenções e contratos do órgão. Não havendo assim prejuízo na execução da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi atendido, pois apesar da não execução orçamentária, a atividade cumpriu com a sua meta pois não houve apresentação de
demanda que depende de fatores externos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
1400

Estado de Mato Grosso

1401

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1402

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maria Divina Rosa Mattos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi prevista por estimativa de receita, que resultaria num fato gerador, e, apesar de ter sido menor que o previsto, a ação
obteve 100% de execução.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

109

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

7.000,00

7.000,00

1.854,06

257,30

26,49

27,50

7.000,00

7.000,00

1.854,06

257,30

26,49

27,50

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução orçamentária/financeira foi altamente deficiente em função do comportamento da Receita, que foi inferior a receita estimada,
sendo assim, com a receita tendo sido realizada a menor, automaticamente valor a se pagar sobre ela também foi menor que o previsto, o
que não reduziu a capacidade de execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução orçamentária/financeira foi altamente deficiente em função comportamento da receita, porque como a receita foi realizada a
menor do que foi estimada, automaticamente o valor a se pagar sobre ela também foi menor que o previsto, mas isso que não interferiu na
execução efetivada da ação

Alcance do Objetivo Específico:
Mesmo havendo baixa execução financeira, devido a estimativa de receita ter sido superior a realizada, o objetivo específico desta ação foi
alcançado na sua integralidade, visto que a despesa foi realizada e paga no seu total.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1403

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1404

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8039-Encargos com obrigações tributárias e contributivas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
17502-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.
Ação mantida
Percentual
Marci Areias

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

243

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

68.061,48

47.085,83

46.958,47

0,00

68,99

99,73

68.061,48

47.085,83

46.958,47

0,00

68,99

99,73

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1405

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1406

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Márcia Fernandes de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação refere-se a planejamento para pagamento da contribuição ao PIS/PASEP, incidência da alíquota de 1%, sobre as
receitas arrecadadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos ¿ SEJUDH nas fontes 205, 240 e 247, que foram
alcançadas satisfatoriamente. Com exceção da fonte 248 que no mês de novembro houve suplementação no valor de R$ 40.000,00, por
motivo de Repasse Com Ônus Devolvidos no valor de R$ 4.000.000,00 à SEFAZ.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

205

127,78

127,78

127,78

0,00

100,00

100,00

240

1.642,02

26.000,00

26.000,00

0,00

1.583,42

100,00

247

1.658,53

64.423,18

64.423,18

0,00

3.884,35

100,00

248

292.993,03

332.993,03

332.993,03

0,00

113,65

100,00

296.421,36

423.543,99

423.543,99

0,00

142,89

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor orçado inicialmente para a fonte 205 foi suficiente para atendimento da ação.
Todavia, os valores propostos no PTA 2017 para as fontes 240 - R$ 1.642,02, 247 - R$ 1.658,53 e 248 - R$ 292.993,03 não foram
suficiente para o atendimento da ação. Sendo que na fonte 240 não houve projeção da receita do concurso do Sistema Penitenciário em
janeiro/2017. Quanto a fonte 247 a suplementação de R$ 62.737,10 foi necessário devido aplicação de recursos recebido do FUNPEN.
Concernente a fonte 248, a suplementação de R$ 40.000,00 devido a registro de Repasse com Ônus Devolvidos no valor de R$
4.000.000,00, por conseguinte onerando o valor do PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:
A realização da receita própria das fontes 205, 240, 247 e 248 ocorreram de acordo com a previsão de arrecadação para o exercício de
2017. Logo, o valor da contribuição ao PIS/PASEP, apurado mensalmente, foi devidamente recolhido. A liberação de recursos financeiros
ocorreu de forma satisfatória, em fluxo compatível com a programação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi atendido, tendo em vista que a contribuição ao PIS/PASEP ocorreu em conformidade com as disposições
da Lei Federal nº 9.715/1998 e Decreto Federal nº 4.524/2002, sendo recolhido o montante equivalente a 1% das receitas arrecadadas
pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos-SEJUDH, nas fontes 205, 240, 247 e 248 no exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:
1407

Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Considerar na elaboração do PTA, concursos previstos para o exercício.

1408

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1409

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
18201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Márcia Fernandes de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação refere-se ao pagamento da contribuição ao PIS/PASEP, incidente à alíquota de 1%, sobre o valor total das receitas
próprias (fonte 240) e da folha de pagamento mensal de salários dos funcionários (fonte 100) da Fundação Nova Chance - FUNAC, sendo
alcançada satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

30.136,08

30.344,70

30.344,70

0,00

100,69

100,00

240

2.278,12

2.278,12

2.278,12

0,00

100,00

100,00

32.414,20

32.622,82

32.622,82

0,00

100,64

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial foi suficiente para atender a meta física.

Capacidade de Execução - COFD:
A contribuição do PIS/PASEP de 2017 foi apurada mensalmente conforme a receitas próprias arrecadadas e execução da despesa com a
folha de pagamento de salários da Fundação Nova Chance ¿ FUNAC, sendo devidamente recolhida, tendo em vista que os recursos
foram liberados ao longo do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi atendido, haja vista que a contribuição ao PIS/PASEP ocorreu em conformidade com as disposições da
Lei Federal nº 9.715/1998 e Decreto Federal nº 4.524/2002, sendo recolhido o montante equivalente a 1% do valor total das receitas
próprias e da folha de pagamento de salários dos funcionários da Fundação, no exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1410

Estado de Mato Grosso

1411

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1412

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
18601-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Márcia Fernandes de Almeida

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação refere-se ao pagamento da contribuição ao PIS/PASEP, incidente à alíquota de 1%, sobre as receitas próprias
arrecadadas pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor ¿ FUNDECON, na fonte 240, porém arrecadação no exercício de 2017 ficou
abaixo do previsto no PTA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

54.019,79

54.019,79

54.019,79

0,00

100,00

100,00

54.019,79

54.019,79

54.019,79

0,00

100,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial foi suficiente para atender a meta física. Porém a receita arrecadada no decorrer do exercício de 2017 ficou aquém da
receita prevista.

Capacidade de Execução - COFD:
A contribuição do PIS/PASEP de 2017 foi apurada mensalmente conforme a realização da receita própria na Fonte 240, sendo
devidamente recolhida, haja vista que os recursos foram liberados ao longo do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi atendido, considerando-se que a contribuição ao PIS/PASEP ocorreu em conformidade com as
disposições da Lei Federal nº 9.715/1998 e Decreto Federal nº 4.524/2002, sendo recolhido o montante equivalente a 1% das receitas
arrecadadas pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor ¿ FUNDECON, na fonte 240, no exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1413

Estado de Mato Grosso

1414

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1415

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Yvan Jackson de Oliveira Paiva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação refere-se ao pagamento da contribuição ao PIS/PASEP, incidente à alíquota de 1%, sobre as receitas
próprias arrecadadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP nas fontes 240, 242, 248 e 249, sendo alcançada
satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240

97.622,92

97.622,92

94.622,92

0,00

96,93

96,93

242

1.766.366,59

1.766.366,59

1.766.366,59

0,00

100,00

100,00

248

683.366,97

683.366,97

679.860,98

0,00

99,49

99,49

249

409.585,66

409.585,66

409.585,66

0,00

100,00

100,00

2.956.942,14

2.956.942,14

2.950.436,15

0,00

99,78

99,78

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Abaixo passamos ao detalhamento da valores orçados na ação por fonte:
- Os valores orçados na fonte 240 e 248 não foram suficientes para cobrir o valor arrecadado para o exercício de 2017.
- Os valores inicialmente orçados para as fontes 242 e 249 foram satisfatórios para atender a ação, bem como para cobrir as despesas de
PIS/PASEP das fontes 240 e 248.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da ação ocorreu de forma satisfatória.
Todo o valor apurado mensalmente para o ano de 2017, foram devidamente recolhidos aos cofres da União conforme determina a
legislação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que a contribuição ao PIS/PASEP ocorreu em conformidade com as
disposições da Lei Federal nº 9.715/1998 e Decreto Federal nº 4.524/2002, sendo recolhido o montante equivalente a 1% das receitas
arrecadadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, nas fontes 240, 242, 248 e 249 no exercício de 2017.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Paulo Henrique Lima Marques

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

83,33
Total:

83,33

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

83,33

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

83,33

83,33

Análise da Meta Física:
Os valores representam 1% da receita mensal realizada conforme dados apresentados no relatório FIP729, extraído do sistema
informatizado do Estado - FIPLAN. O grau de desempenho classificado como bom obtido nesta ação, consiste na comparação entre a
dotação inicial elaborada durante exercícios anteriores. O valor empenhado até o mês de Outubro é reflexo da política adotado pelo atual
governo que destina parte da receita arrecadada para pagamento da dívida pública do Estado. Devemos considerar também o fato de não
ter sido feito o repasse no mês de JUNHO, deve-se ao fato da NT 320/2015/SEFAZ/CGE, que diz: o mês em que o saldo apurado do
FIP729 for negativo não haverá o recolhimento do PASEP. Informo ainda que até a presente data 100% da receita destinada ao Ministério
da Fazenda, foi integralmente repassada pelo DETRAN/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

242

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.880.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

0,00

50,00

100,00

2.880.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

0,00

50,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores representam 1% da receita mensal realizada conforme dados apresentados no relatório FIP729, extraído do sistema
informatizado do Estado - FIPLAN. O grau de desempenho classificado como bom obtido nesta ação, consiste na comparação entre a
dotação inicial elaborada durante exercícios anteriores. O valor empenhado até o mês de Outubro é reflexo da política adotado pelo atual
governo que destina parte da receita arrecadada para pagamento da dívida pública do Estado. Devemos considerar também o fato de não
ter sido feito o repasse no mês de JUNHO, deve-se ao fato da NT 320/2015/SEFAZ/CGE, que diz: o mês em que o saldo apurado do
FIP729 for negativo não haverá o recolhimento do PASEP. Informo ainda que até a presente data 100% da receita destinada ao Ministério
da Fazenda, foi integralmente repassada pelo DETRAN/MT.

Capacidade de Execução - COFD:
O acontecimento que resultou no desempenhado ótimo apurado na Capacidade Operacional e Financeira da
Despesa (COFD), se deve ao fato de ser uma despesas obrigatório, repassada mensalmente sem atraso por esta autarquia.

Alcance do Objetivo Específico:
Com base nos resultados da Meta Física, o objetivo específico da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que
as contribuições foram recolhidas mensalmente até a data de vencimento estabelecida na legislação.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1421

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Janeo Marcos Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Não tivemos êxito no valor planejado, tendo em vista que ocorreram equívocos na execução do pagamento do PIS-PASEP. A referida
despesas em alguns trimestre ocorreram no PAOE 8039. Resta Salientar que as referidas obrigações tributárias foram cumpridas em sua
totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

240.000,00

122.158,13

122.158,13

0,00

50,90

100,00

240.000,00

122.158,13

122.158,13

0,00

50,90

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Pretendia realizar com a dotação orçamentária autorizada na LOA o pagamento do PIS, porem a referida despesa foi executada
parcialmente na ação 8039, considerando o equivoco realizado, efetuou a anulação de crédito do saldo remanescente da ação para
atender demandas da folha de pagamento. Resta Salientar que as referidas obrigações tributárias foram cumpridas em sua totalidade, ou
seja, foram pagas na ação 8039.

Capacidade de Execução - COFD:
Com o valor empenhado foi possível o pagamento do PIS, no entanto, por um equívoco a referida despesa teve parcialmente o seu
empenho e pagamento efetuado na ação 8039. Resta Salientar que as referidas obrigações tributárias foram cumpridas em sua totalidade,
tendo em vista que tal despesa refere-se a obrigações tributárias.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi plenamente alcançado. uma vez que todas as guias de tributos foram pagas dentro do prazo de vencimento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

8039-Encargos com obrigações tributárias e contributivas

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.
Ação mantida
Percentual
Janeo Marcos Correa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Não tivemos exito no conforme planejado, tendo em vista que tivemos a necessidade de suplementar o orçamento inicial através do crédito
adicional processo nº 2221. Considerando que no exercício de 2016 não ocorreu o faturamento dos meses de outubro, novembro e
dezembro, dessa forma o devido faturamento aconteceu no exercício de 2017, elevando o valor prévio estabelecido. Resta salientar que
os encargos e obrigações tributárias estão atrelados ao percentual do faturamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.200.000,00

1.966.889,68

1.962.337,53

0,00

163,53

99,77

1.200.000,00

1.966.889,68

1.962.337,53

0,00

163,53

99,77

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação orçamentaria autorizada na LOA não foi suficiente para o atendimento da ação, pois houve a necessidade de suplementar o
orçamento inicial, para cumprir com as obrigações tributárias, tendo em vista que o faturamento do último trimestre de 2016 foi efetuado no
exercício de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução COFD se mostrou satisfatória, uma vez que atingiu o índice de 99,77% da execução. Os recursos financeiros foram liberados
de acordo com o fluxo de caixa, tendo em vista que tal despesa refere-se a obrigações tributárias pagas mensalmente.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi plenamente alcançado. uma vez que todas as guias de tributos foram pagas dentro do prazo de vencimento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Wanderson de Jesus Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

32.510,00

32.510,00

32.510,00

0,00

100,00

100,00

32.510,00

32.510,00

32.510,00

0,00

100,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Cinthia Camargo Delgado

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

111

322.311,45

435.311,45

435.060,39

0,00

134,98

99,94

240

75.918,56

171.396,06

171.396,06

0,00

225,76

100,00

398.230,01

606.707,51

606.456,45

0,00

152,29

99,96

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Essa despesa possui relação direta com a folha de pagamento da UNEMAT, porque a legislação vigente diz que as fundações públicas
contribuem para o PIS/PASEP com base na folha de salários, com incidência da alíquota de 1% (um por cento).
A meta física refere-se ao pagamento desta contribuição, o que foi executado normalmente neste exercício. Logo, a meta física foi
plenamente cumprida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.400.000,00

2.429.126,94

2.429.126,94

0,00

101,21

100,00

2.400.000,00

2.429.126,94

2.429.126,94

0,00

101,21

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conforme destacado na análise da meta física, o montante reservado nesta ação representa 1% do valor previsto do gasto com folha de
pagamento. Então, após fixarmos o valor de pessoal, projetamos a cifra de R$ 2.400.000,00 para esta ação. Esse valor foi praticamente o
suficiente, porque apenas no último mês foi necessária a realização de um aporte orçamentário no valor de R$ 35.271,93, que representou
um acréscimo de 1,46% em relação ao previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
Realizada a suplementação no último mês, conforme citado no item anterior, a execução ocorreu normalmente.

Alcance do Objetivo Específico:
A quantia orçada no início foi minimamente subestimada como vimos na análise do PPD. Todavia, foi realizada a devida suplementação.
Assim, o objetivo específico de recolher a contribuição para formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
beneficiários foi integralmente atendido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação foi atingida integralmente, os recolhimentos do PIS/PASEP foram feitos dentro dos prazos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

145

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

100,00

100,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

100,00

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O orçamento inicial foi suficiente para atender os pagamentos mensal de PIS/PASEP, da folha de pagamento do salário de servidores da
FAPEMAT.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados pela SEFAZ para execução desta ação ocorreram dentro do prazo, atendendo plenamente o pagamento de
PIS/PASEP.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos específicos foram realizados na sua totalidade, atendendo os pgtos. Dentro do prazo previsto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Agatha Francis Silva de Santana

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

90,00
Total:

90,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

90,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

90,00

90,00

Análise da Meta Física:
A unidade conseguiu realizar 90% de sua Meta Física devido a competência dezembro/2017 ter recolhimento previsto para 25º dia útil do
mês subsequente ao fato gerador , sendo assim a unidade completará os 100% da sua meta física prevista. O PIS/PASEP foi recolhido
dentro do prazo legal previsto e apuração de valores de acordo com valores das receitas arrecadadas e transferências recebidas no
percentual de 1% com período de apuração mensal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

109

96.683,19

171.683,19

171.683,19

0,00

177,57

100,00

240

475.579,84

648.065,74

648.065,74

0,00

136,27

100,00

244

701,61

701,61

701,61

0,00

100,00

100,00

245

4.444,73

444.472,56

179.134,22

0,00

4.030,26

40,30

577.409,37

1.264.923,10

999.584,76

0,00

173,12

79,02

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado apresentado no quadro da realização orçamentária e financeira empenhado acima da dotação Inicial LOA em 73,12% em face
do excesso de arrecadação da Fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado apresentado no quadro da realização orçamentária e financeira da Dotação Final LOA em relação a Valor Empenhado em
face do excesso de arrecadação da Fonte 240.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado da ação obteve exito observando que o PIS/PASEP foi recolhido dentro do prazo legal previsto e apuração de valores de
acordo com valores das receitas arrecadadas e transferências recebidas no percentual de 1% com período de apuração mensal. Obteve
90% de realização devido a competência dezembro/2017 ter recolhimento previsto para o dia 25 do mês subsequente ao fato gerador ,
sendo assim completará os 100% da sua meta física prevista.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8010-Indenizações e restituições

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES
Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Despesa ressarcida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando que esta despesa depende de demanda judicial e diante disso que em 2017 não houve processos indenizatórios e
restituições devidas pelo estado, entendemos que o recurso foi suficiente para a execução da ação e o objetivo foi atendido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

6.502,00

5.622,00

0,00

11,24

86,47

50.000,00

6.502,00

5.622,00

0,00

11,24

86,47

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com base no planejamento inicial, e considerando que esta ação depende de demanda judicial, e que não houve durante o exercício 2017
processos indenizatórios e restituições devidas pelo Estado, o recurso foi remanejado através do crédito adicional para atender outras
despesas.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado foi alcançado parcialmente pois a ação depende de demandas judiciais para que o objetivo da ação seja concretizado.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que esta despesa depende de demanda judicial e diante disso que em 2017 não houve processos indenizatórios e
restituições devidas pelo estado, entendemos que o recurso foi suficiente para a execução da ação e o objetivo foi atendido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
996-Operações Especiais: Outras
Gestão de Políticas Públicas
Não se aplica.
Atender outros encargos especiais.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos
Objetivo Específico:
beneficiários
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Angelica Wandermurem Scheidegger

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e
acompanhado mensalmente.
A ação foi atendida em cumprimento à LC nº 08/1970 e ao Decreto nº 4.524/2002.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

179.298.876,81

141.974.589,06

141.974.589,06

0,00

79,18

100,00

179.298.876,81

141.974.589,06

141.974.589,06

0,00

79,18

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e
acompanhado mensalmente. Demandou 20,82% abaixo da dotação inicial disponibilizada, pois a proposta orçamentária enviada pelo
EGE/SEFAZ, no valor de R$ 179.298.876,81 utilizou como base de cálculo a Receita da LOA 2017 a qual verificou-se frustração no
período com relação a LOA.. O PASEP corresponde a uma obrigação proveniente da Lei Complementar nº 08 de 03/12/1970 e
regulamentado pelo Decreto nº 4.524 de 17/12/2002; após o advento da Constituição de 1988 assumiu caráter tributário.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento do PASEP planejado, executado e acompanhado
mensalmente pelo EGE/SEFAZ.
Tendo em vista a prioridade de pagamento do PASEP, a execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia
Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4.320/64: empenho, liquidação e pagamento.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado devido ao recolhimento do PASEP, amparado pela LC nº 08/1970 regulamentado pelo Decreto nº
4.524/2002.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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Ação:

8010-Indenizações e restituições

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

996-Operações Especiais: Outras
2017
Operações Especiais
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.
Despesa ressarcida
Percentual
Angelica Wandermurem Scheidegger

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os principais produtos gerados nesta atividade são as indenizações e restituições planejadas, pagas e acompanhadas mensalmente. Para
atender a execução, fez-se necessária suplementação de recursos por remanejamento interno.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.030.766,84

4.030.766,84

3.969.641,17

0,00

98,48

98,48

4.030.766,84

4.030.766,84

3.969.641,17

0,00

98,48

98,48

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação 8010 foi atendida e demandou 98,48% da dotação inicial, sendo despesas obrigatórias de ressarcimento a MIT (CEPROMAT),
referente ao Termo de Ressarcimento nº 01/2011, que trata da assunção pelo Estado das dívidas previdenciárias parceladas pela Lei nº.
11.941/2009, cujas competências (até novembro/1999) já haviam sido recolhidas pelo CEPROMAT ao IPEMAT e determinadas pela
PGE/MT e TCE/MT de devolução pelo Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários alocados a este programa tiveram ótimo desempenho, atendendo aos pagamentos de indenizações e
restituições.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado devido ao pagamento das indenizações e restituições, conforme autorização legal.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8011-Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos

Programa de Governo:

996-Operações Especiais: Outras
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Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

2017
Operações Especiais
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Operacionalizar e administrar os contratos remanescentes da Cohab e outros.
Contrato operacionalizado e administrado
Percentual
Angelica Wandermurem Scheidegger

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O produto gerado nesta atividade é o monitoramento e a execução financeira dos contratos remanescentes do Banco do Estado de Mato
Grosso S/A ¿ BEMAT, Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso ¿ COHAB/MT e Departamento de Viação e Obras Públicas DVOP. A meta física é realizada conforme processos analisados e autorizados pela Procuradoria Geral do Estado e monitorados pela
Coordenadoria de Gestão dos Ativos e Passivos do Estado-CGPE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
O produto gerado nesta atividade é o monitoramento e a execução financeira dos contratos remanescentes do Banco do Estado de Mato
Grosso S/A ¿ BEMAT, Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso ¿ COHAB/MT e Departamento de Viação e Obras Públicas DVOP. Demandou 0% abaixo da dotação inicial, pois no exercício 2016 não houve demanda de despesas para esta Ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários alocados a nesta ação se destinam à execução de despesas remanescentes e cartoriais dos órgãos extinto do
Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT e Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT, planejado,
executado e monitorado mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a processos analisados e autorizados pela Procuradoria
Geral do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado, pois não houve demanda no exercício de 2017 esta Ação e os recursos foram remanejados para a
Ação 8010.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

353.988.927,96

313.340.579,42

305.163.135,74

0,00

86,21

97,39

101

391.200,00

681.200,00

393.499,66

0,00

100,59

57,77

109

48.431,59

48.431,59

0,00

0,00

0,00

0,00

115

241.897.148,89

284.175.148,89

263.066.262,90

0,00

108,75

92,57

120

423.337.677,13

20.294.122,16

20.294.122,16

0,00

4,79

100,00

131

855.647,32

855.647,32

706.372,80

0,00

82,55

82,55

134

14.500.000,00

24.329.083,30

24.329.083,30

0,00

167,79

100,00

136

32.182.982,38

4.915.572,64

4.915.572,64

0,00

15,27

100,00

172

9.284.410,92

4.299.813,92

1.788.529,26

0,00

19,26

41,60

240

26.800.266,17

38.727.445,55

38.574.631,06

0,00

143,93

99,61

242

19.474.726,56

15.204.726,56

14.080.180,22

0,00

72,30

92,60

248

56.138.627,28

24.621.820,36

24.621.820,36

0,00

43,86

100,00

250

2.772.270.873,73

2.783.651.790,25

2.778.520.505,20

4.817.542,01

100,23

99,99

262

48.000,00

48.000,00

41.014,56

0,00

85,45

85,45

300

0,00

15.802.206,57

12.325.240,74

0,00

0,00

78,00

315

0,00

18.394.183,44

18.394.099,98

0,00

0,00

100,00

640
Total

0,00

222.515,86

222.515,86

0,00

0,00

100,00

3.951.218.919,93

3.549.612.287,83

3.507.436.586,44

4.817.542,01

88,77

98,95

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Ação mantida
Percentual
Mariã Dias de Moraes e Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

92,38
Total:

92,38

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

92,38

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

92,38

92,38

Análise da Meta Física:
A Unidade conseguiu realizar parcialmente o cumprimento das obrigações com pagamento de Pensões dentro do exercício de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

18.450.979,68

18.450.979,68

18.078.269,10

0,00

97,98

97,98

131

847.647,32

847.647,32

706.372,80

0,00

83,33

83,33

19.298.627,00

19.298.627,00

18.784.641,90

0,00

97,34

97,34

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução da ação de forma geral esteve dentro da previsão inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
O Orçamento foi suficiente para o cumprimento das despesas com Pensões, no entanto o financeiro foi insuficiente para o pagamento das
despesas ao longo do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado esperado por essa Atividade foi totalmente alcançado no ponto de vista orçamentário e parcialmente alcançado no ponto de
vista Financeiro.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
01303-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Ação mantida
Percentual
Edevandro Rodrigo Guandalin

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O cumprimento da meta física desta ação foi alcançado, com a efetivação do pagamento, no decorrer do exercício, das aposentadorias e
pensões devidas aos servidores inativos e pensionistas do poder legislativo através da gestão conjunta dos benefícios previdenciários
deste Instituto de Seguridade Social conforme Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

46.844.208,76

46.061.524,84

0,00

0,00

98,33

240

20.683.108,49

20.683.108,49

20.533.703,45

0,00

99,28

99,28

20.683.108,49

67.527.317,25

66.595.228,29

0,00

321,98

98,62

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações orçamentárias inicialmente autorizadas na LOA não eram suficientes para a execução da ação, devido à majoração, em abril
de 2017, do percentual de pagamento de 35% para 67,5% do valor da folha salarial dos aposentados e pensionistas do poder legislativo
conforme Termo de Cooperação nº 001/2016/Governo-MT/ISSSPL. Assim, foram abertos Créditos Adicionais Suplementares por meio da
transposição de recursos da unidade 01101 (Assembléia Legislativa) para esta unidade, a fim de dar cumprimento à ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A ação foi regularmente executada à custa do Termo de Cooperação nº 001/2016/Governo-MT/ISSSPL. Todavia, como os repasses dos
recursos financeiros (duodécimos) não foram realizados integralmente ao longo do exercício, sofrendo atrasos e tendo sido repassados
apenas parcialmente a partir do mês de setembro de 2017, restaram valores empenhados e não pagas para inscrição em restos a pagar
devido à insuficiência de disponibilidade financeira.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico de atender o pagamento de aposentados e pensionistas foi cumprido com auxílio do Termo de Cooperação nº
001/2016/Governo-MT/ISSSPL, em que compete a SEGES efetuar o referido pagamento, restando a esta unidade a obrigação de restituir
67,5% do valor da despesa a mesma. Contudo, conforme relatado na análise do COFD, em razão dos duodécimos não terem sido
repassados na sua totalidade, bem como pelos respectivos atrasos, restaram valores empenhados e não pagos a SEGES decorrentes do
Termo supracitado a serem inscritos em Restos a Pagar pela insuficiência de disponibilidade financeira.
Destarte, o objetivo da ação foi alcançado com o pagamento das aposentadorias e pensões sendo realizados diretamente pela SEGES por
força do Termo de Cooperação, entretanto restaram débitos desta unidade junto à mesma por efeito dos duodécimos não recebidos.

Outros aspectos relevantes:
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Não há outros aspectos relevantes a relatar.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Regularização do repasse integral dos duodécimos em fluxo compatível com a programação financeira da despesa.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Ação mantida
Percentual
Carlos Mar Ayc Campelo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida com o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores e magistrados do Poder Judiciário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

9.109.794,42

9.109.794,42

0,00

0,00

100,00

115

146.501.287,62

152.501.287,62

152.472.725,29

0,00

104,08

99,98

300

0,00

15.802.206,57

12.325.240,74

0,00

0,00

78,00

315

0,00

15.394.183,44

15.394.099,98

0,00

0,00

100,00

146.501.287,62

192.807.472,05

189.301.860,43

0,00

129,22

98,18

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação foi prevista no PTA 2017 para o pagamento de proventos, 13º salários e pensões de servidores e magistrados inativos. Para a
execução da atividade houve a necessidade de suplementação para pagamento de despesas de exercícios anteriores de servidores e
magistrados aposentados.

Capacidade de Execução - COFD:
O crédito autorizado foi utilizado para pagamento de aposentadorias e pensões de servidores e magistrados, conforme a demanda
apresentada em folha de pagamento. Havendo necessidade de suplementação para pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi atendido, através do pagamento das despesas relativas a inativos e pensionistas do Poder Judiciário de Mato
Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Carlos Mar Ayc Campelo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida com o pagamento dos encargos sociais referentes a servidores e magistrados inativos e pensionistas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

19.463.311,46

19.346.042,56

19.330.455,16

0,00

99,32

99,92

19.463.311,46

19.346.042,56

19.330.455,16

0,00

99,32

99,92

Capacidade de Planejamento - PPD:
Esta ação foi prevista no PTA 2017, contemplando o pagamento de encargos patronais de servidores e magistrados inativos e
pensionistas, uma vez que se trata de despesa obrigatória estimada conforme a realização da folha de pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:
O crédito autorizado foi utilizado para o recolhimento dos encargos de inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato
Grosso, conforme a demanda apresentada nas folhas de pagamento.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi atendido, através do recolhimento das contribuições patronais de inativos e pensionistas do Poder Judiciário do
Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
04101-CASA CIVIL
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Samanda Cristina Souza de Morais

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Mesmo com o recurso remanejado para outras Unidades Orçamentárias a meta física foi realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.951.065,74

608.065,74

562.503,14

0,00

14,24

92,51

3.951.065,74

608.065,74

562.503,14

0,00

14,24

92,51

Capacidade de Planejamento - PPD:
Essa baixa execução se deve a mudança ocorrida na forma de contabilização do rateio pelas unidades orçamentárias. Na LOA 2017, foi
feita a previsão orçamentária para cobrir o déficit previdenciário da Casa Civil, no entanto, houve mudança no decorrer do ano na forma de
contabilização desse déficit. O que resultou sobra de recurso, que foi remanejado para outras unidades orçamentárias.
Conforme Decreto nº 1.236 de 27 de outubro de 2017, foram remanejados recursos conforme processo abaixo:
- Processo 3663, remanejamento de R$3.000.000,00 dentro da Casa Civil
- Processo 3907, remanejamento de R$400.000,00 para a SESP em dezembro de 2017, para cobertura de folha de pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:
Mesmo com o remanejamento dos recursos da ação, o valor final da LOA foi suficiente para quitar as obrigações previdenciárias.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado porque foi assegurado a cobertura de 100% das contribuições previdenciárias e encargos
sociais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Embora houve a falta d saldo orçamentário e financeiro para efetuar o recolhimento da previdência patronal dos inativos até o mês de
Dezembro/2017, foi necessário fazer ajustes das ações para que o cumprimento das metas, fossem alcançados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

808.541,17

804.467,95

0,00

0,00

99,50

240

4.510.396,56

2.310.396,56

2.310.396,53

0,00

51,22

100,00

4.510.396,56

3.118.937,73

3.114.864,48

0,00

69,06

99,87

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve falta de orçamento para efetuar o recolhimento da previdência patronal dos inativos até o mês de dezembro/2017 , onde houve o
remanejamento de saldo pela SEPLAN para o pagamento da folha.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho orçamentário e financeiro foi satisfatório sendo utilizado todo o recurso.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado do desempenho da ação foram alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1454

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
05101-CASA MILITAR
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Sandra Fernandes de Almeida Batista

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi 100% atingida, visto que foram executados o pagamento de todos os encargos e obrigações previdenciárias
da Casa Militar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

79.999,97

134.999,97

120.291,52

0,00

150,36

89,10

79.999,97

134.999,97

120.291,52

0,00

150,36

89,10

Capacidade de Planejamento - PPD:
A reta de parâmetros aponta um resultado deficiente da capacidade de planejamento devido aos ajustes necessários para atingir o teto
orçamentário aprovado para Casa Militar.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçados somados aos valores suplementados foram suficientes para a execução da ação, aferindo um bom nível de
capacidade de execução na ordem de 89,10%.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo proposto de pagamento de 100% dos encargos e obrigações previdenciárias foi plenamente cumprido, após suplementação
concedida.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1457
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Eliana Cristina Hartmann Macedo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

REGIÃO VI - SUL

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi realizado em 100% a meta física em todos os meses do exercício de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

720.000,00

797.000,00

785.972,62

0,00

109,16

98,62

720.000,00

797.000,00

785.972,62

0,00

109,16

98,62

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado ainda que acima dos 100% é considerado ótimo, pois, o pequeno desvio foi devido a aposentadoria de mais um servidor e
consequentemente por causa dos reajustes nos proventos no exercício, ultrapassou o valor do recurso planejado, necessitando assim ser
suplementado o valor em quase 10%.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado é considerado ótimo, pois, foi empenhado a despesa necessária, liquidada e paga, consequentemente o financeiro liberado
conforme a necessidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação foi alcançado em 100% que o pagamento dos encargos e obrigações previdenciárias dos inativos e pensionistas da
CGE, orçamentário e financeiro 100%.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1459

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Ação mantida
Percentual
Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
conforme análise da régua acima estabelecida, verifica-se que a capacidade de planejamento está atendendo os objetivos propostos. As
metas foram alcançadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

12.000.000,00

12.000.000,00

7.326.341,51

0,00

61,05

115

42.678.801,45

42.678.801,45

29.447.584,86

0,00

69,00

69,00

315

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

100,00

640

Total

61,05

0,00

222.515,86

222.515,86

0,00

0,00

100,00

54.678.801,45

57.901.317,31

39.996.442,23

0,00

73,15

69,08

Capacidade de Planejamento - PPD:
O pagamento da folha de aposentados civis é obrigatório e ocorreu dentro da normalidade, considerando os dados acima.
Além disso, O desempenho classificado como regular deu-se ao fato de a dotação inicial ter sido aquém do necessário para o exercício, o
que resultou
em acréscimo de recursos com reforço da dotação inicial com a finalidade de suportar todas as despesas do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução do orçamento obedeceu as dotações autorizadas na LOA para este exercício, o fluxo de recursos financeiros, teve um
desempenho bom. A execução dos recursos legalmente vinculados foram utilizados exclusivamente para atender o objetivo da ação,
portanto foram atendidas todas as obrigações assumidas para o exercício no tocante as despesas com aposentados e inativos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da ação que era o cumprimento legal das despesas de custeio para atender aposentados e pensionistas foi atingindo em sua
totalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1460
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8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Claudia di Giacomo Mariano

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
a meta proposta foi alcançada, fato que denota a capacidade de planejamento e
a realização das ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

3.780.000,00

3.780.000,00

2.487.470,93

0,00

65,81

65,81

3.780.000,00

3.780.000,00

2.487.470,93

0,00

65,81

65,81

Capacidade de Planejamento - PPD:
as metas estabelecidas foram todas atendidas e os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica foram utilizados para atender o
objetivo
dessa ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução dos recursos legalmente vinculados foram utilizados exclusivamente para atender o objetivo da ação, portanto foram atendidas
todas as obrigações assumidas para o exercício no tocante as despesas com encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação foi cumprindo em sua integralidade tendo atendido as despesas com o pagamento de encargos e
obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1462
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Hellen Cristina de Siqueira Campos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

11.971.121,76

4.821.121,76

4.714.570,38

0,00

39,38

97,79

11.971.121,76

4.821.121,76

4.714.570,38

0,00

39,38

97,79

Capacidade de Planejamento - PPD:
A ação apresentou um volume de gastos dentro do previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
Há apenas uma rubrica na ação, exclusivamente para o recolhimento dos encargos de inativos e pensionistas. Os empenhos nesta ação
são feitos conforme determinação da Secretaria de Gestão, que é a instituição que controla esse tipo de gasto. A ação sofreu anulação de
60% do saldo inicial fato esse justificado pela alteração do registro do rateio do regime de previdência do Estado ¿ Nota Técnica nº
012/CAGEF/2017.

Alcance do Objetivo Específico:
A ação se propunha a assegurar o pagamento de despesas de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de
previdência social do Estado. O objetivo foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1464
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Ação mantida
Percentual
Djalma Sabo Mendes Junior

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

115

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

10.717.059,82

10.717.059,82

2.868.239,48

0,00

26,76

26,76

10.717.059,82

10.717.059,82

2.868.239,48

0,00

26,76

26,76

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1466
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

98,00
Total:

98,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

98,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

98,00

98,00

Análise da Meta Física:
Apesar da anulação de mais da metade do valor inicial disponibilizado, houve a suplementação da ação e o objetivo foi alcançado quase
totalmente se considerar o valor empenhado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

4.200.000,00

2.502.954,36

2.474.167,99

0,00

58,91

98,85

4.200.000,00

2.502.954,36

2.474.167,99

0,00

58,91

98,85

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram anulados um pouco mais da metade do que estava planejado inicialmente para atender a ação. No entanto foi suplementado
novamente e se considerarmos que o valor empenhado foi quase todo pago a unidade conseguiu atingir o objetivo da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os créditos adicionais foram liberados em tempo hábil para executar a ação.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico ficou praticamente executado apesar da anulação de mais da metade do valor inicial disponibilizado, houve a
suplementação e objetivo foi alcançado quase que completamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Valdinei Pinheiro da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada com um Bom resultado conforme os relatórios PPD E COFD cumprindo com a finalidade da programação da
ação conforme dotação inicial autorizada na LOA 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

99.999,96

99.999,96

87.648,26

0,00

87,65

87,65

99.999,96

99.999,96

87.648,26

0,00

87,65

87,65

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os valores inicial foram suficiente para a realização da ação, Pela análise do Relatório PPD os resultado apresentados no exercício
de 2017 demonstra um Bom resultado com um percentual de 87,65% daquilo que foi Empenhado em relação a Dotação inicial para o
exercício
de 2017, cumprindo com a finalidade da programação da ação conforme dotação inicial autorizada na LOA 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Os valores previstos no orçamento foram devidamente disponibilizados e os recursos financeiros liberados de acordo com o cronograma
financeiro previsto.
Pela análise do Relatório COFD os resultado apresentados no exercício
de 2017 demonstra um Bom resultado com um percentual de 87,65% daquilo que foi Empenhado em relação a Dotação final para o
exercício
de 2017, cumprindo com a finalidade da programação da ação conforme dotação inicial autorizada na LOA 2017.
Assim, consideramos que a ação foi executada de forma eficiente, pois conseguimos atingir satisfatoriamente o resultado esperado.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico foi alcançado demonstrando um planejamento dentro daquilo que foi inicialmente proposto para o exercício de 2017,
conforme pode ser visto pela analise do PPD e da COFD com resultados 87,65% e 87,65% respectivamente.

Outros aspectos relevantes:
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1471

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas as folhas de pagamento e encargos foram pagas em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

2.280.030.018,48

2.258.166.825,48

2.258.122.133,02

0,00

99,04

100,00

2.280.030.018,48

2.258.166.825,48

2.258.122.133,02

0,00

99,04

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Todas as folhas foram pagas de acordo com a dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
Todas as folhas foram pagas de acordo com a dotação inicial.

Alcance do Objetivo Específico:
Todas as folhas foram pagas de acordo com a dotação inicial, embora devido a insuficiência de recursos financeiros, os pagamentos não
foram feitos até o quinto dia do mês subsequente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8022-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
1472
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Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas as folhas foram pagas de acordo com a dotação inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

418.768.030,65

467.370.793,90

467.370.793,90

0,00

111,61

100,00

418.768.030,65

467.370.793,90

467.370.793,90

0,00

111,61

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Todas as folhas foram pagas de acordo com a dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
Todas as folhas foram pagas de acordo com a dotação inicial.

Alcance do Objetivo Específico:
Todas as folhas foram pagas de acordo com a dotação inicial, embora devido a insuficiência de recursos financeiros, os pagamentos não
foram feitos até o quinto dia do mês subsequente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Joelson Obregao Matoso
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META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todos os recolhimentos de encargos e obrigações foram realizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

250

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

5.472.824,60

5.257.217,39

203.614,62

4.817.542,01

3,72

46,31

5.472.824,60

5.257.217,39

203.614,62

4.817.542,01

3,72

46,31

Capacidade de Planejamento - PPD:
Todo recolhimento patronal foi realizado em 100%. A dotação inicial foi superdimensionada.

Capacidade de Execução - COFD:
Todo recolhimento patronal foi realizado em 100%. A dotação inicial foi superdimensionada e por isso houve contigenciamento.

Alcance do Objetivo Específico:
Todo recolhimento patronal foi realizado em 100%. Para os proximos exercícios há necessidade de revisar a dotação inicial para adequar
à realidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

8041-Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas do convênio MS/MT/78.
Ação mantida
Percentual
Joelson Obregao Matoso

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

1474
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REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todos os pagamentos de Inativos e pensionistas do Convênio MT/MS foram realizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

4.000.000,00

7.589.975,08

7.433.418,92

0,00

185,84

97,94

250

68.000.000,00

52.856.953,48

52.823.963,66

0,00

77,68

99,94

72.000.000,00

60.446.928,56

60.257.382,58

0,00

83,69

99,69

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Todos os pagamentos de Inativos e pensionistas do Convênio MT/MS foram realizados.

Capacidade de Execução - COFD:
Todos os pagamentos de Inativos e pensionistas do Convênio MT/MS foram realizados.

Alcance do Objetivo Específico:
Todos os pagamentos de Inativos e pensionistas do Convênio MT/MS foram realizados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1476
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Vanessa Queiros Pinto

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Todas as subações/tarefas previstas no PAOE 8040 foram executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.800.000,00

1.535.939,80

1.166.968,40

0,00

64,83

75,98

1.800.000,00

1.535.939,80

1.166.968,40

0,00

64,83

75,98

Capacidade de Planejamento - PPD:
Todas as subações/tarefas previstas no PAOE 8040 foram executadas. No decorrer do exercício da SEFAZ e a SEPLAN mudaram a
metodologia de pagamento do rateio do déficit do MTPREV seguindo orientação do MCASP, que deixou de ser via execução orçamentária
e financeira no modalidade 91 e passou a ser via repasse financeiro com o envio de ARR.

Capacidade de Execução - COFD:
Todas as subações/tarefas previstas no PAOE 8040 foram executadas. No decorrer do exercício da SEFAZ e a SEPLAN mudaram a
metodologia de pagamento do rateio do déficit do MTPREV seguindo orientação do MCASP, que deixou de ser via execução orçamentária
e financeira no modalidade 91 e passou a ser via repasse financeiro com o envio de ARR.

Alcance do Objetivo Específico:
Todas as subações/tarefas previstas no PAOE 8040 foram executadas. No decorrer do exercício da SEFAZ e a SEPLAN mudaram a
metodologia de pagamento do rateio do déficit do MTPREV seguindo orientação do MCASP, que deixou de ser via execução orçamentária
e financeira no modalidade 91 e passou a ser via repasse financeiro com o envio de ARR.

Outros aspectos relevantes:
No decorrer do exercício da SEFAZ e a SEPLAN mudaram a metodologia de pagamento do rateio do déficit do MTPREV seguindo
orientação do MCASP, que deixou de ser via execução orçamentária e financeira no modalidade 91 e passou a ser via repasse financeiro
com o envio de ARR.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1479
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Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
13101-GABINETE DE COMUNICAÇÃO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Jairo Cristovão de Souza

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foram efetuadas as ações de pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a folha de inativos e pensionistas do GCOM.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

21.000,00

21.000,00

13.271,92

0,00

63,20

63,20

21.000,00

21.000,00

13.271,92

0,00

63,20

63,20

Capacidade de Planejamento - PPD:
O recurso orçamentário disponível foi suficiente para manter a execução da ação em toda a sua totalidade para o exercício, conforme
elaboração do PTA-2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi possível atender o pagamento dos encargos e obrigações previdenciárias dos inativos e pensionistas do GCOM, no exercício de 2017,
apesar de toda a dificuldade financeira enfrentada
pelo Governo do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
O resultado do desempenho da ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1480

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1481

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ediulen Jesus de Arruda Leite

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado atendidos conforme
demanda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

423.337.677,13

20.294.122,16

20.294.122,16

0,00

4,79

100,00

423.337.677,13

20.294.122,16

20.294.122,16

0,00

4,79

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram estornados R$ 403 milhões referente ao rateio previdenciário do MTPREV relativos aos meses de janeiro a setembro/2017 e
executados os valores do patronal de inativos (Aposentados e Pensionistas).

Capacidade de Execução - COFD:
Execução dos valores conforme demanda.

Alcance do Objetivo Específico:
Foram estornados R$ 403 milhões referente ao rateio previdenciário do MTPREV relativos aos meses de janeiro a setembro/2017 e
executados os valores do patronal de inativos (Aposentados e Pensionistas), o valor estornado foi utilizado para pagamento da
remuneração dos Profissionais da Educação Básica, garantindo assim o cumprimento da LC 510/2013, Lei 10410 e Lei 10572. Ação
realizada conforme demanda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1482

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1483

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
14601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Paulo Mario Moura Pereira da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Apesar de não ter sido utilizado o recurso previsto a meta foi alcançada pois todos os servidores inativos foram devidamente pagos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A previsão dos recursos é insuficiente para atendimento ao objetivo de suprir as obrigações previdenciárias e patronais.
A previsão orçamentária para esta mesma ação no PTA 2018 já está mais adequada.

Capacidade de Execução - COFD:
Há uma incógnita em relação aos pagamentos dos inativos do FUNDED.
A área de RH da SEDUC afirma que os recursos utilizados para pagamento destes servidores foi disponibilizado pelo MTPREV através de
um fundo específico.
Porém, em consulta à MTPREV, foi informado que estes servidores foram pagos através de recursos da SEDUC.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de pagar os benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes do FUNDED (UO 14601) foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:
Estamos em contato com a MTPREV para resolver este impasse e tentar encontrar os inativos do esporte nas planilhas de pagamento a
fim de descobrir que recurso está sendo utilizado para pagá-los.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1484

Estado de Mato Grosso

1485

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1486

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ingrid Zattar Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Avaliando a meta física e o desempenho apurado, observa-se que o Objetivo proposto foi alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

79.722.596,95

22.963.846,32

22.963.846,32

0,00

28,80

100,00

240

0,00

14.127.179,38

14.127.179,38

0,00

0,00

100,00

79.722.596,95

37.091.025,70

37.091.025,70

0,00

46,53

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor inicial quando da liberação do PTA 2017 foi previsto de acordo com a necessidade do rateio e patronal, mas no decorrer da
execução houve a redução do orçamento por determinação dos orgãos centrais SEPLAN/SEFAZ.

Capacidade de Execução - COFD:
O Índice foi satisfatório, vez que os valores planejados foram devidamente executados.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de atender o pagamento dos encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionista na Secretaria de Estado de
Fazenda foi alcançado em razão do acompanhamento mensal da folha, o que permitiu a execução dentro do que foi planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1487

Estado de Mato Grosso

1488

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1489

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maxwell da Silva Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando a instabilidade econômica e financeira do Estado, a ação foi realizada de forma satisfatória.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

101

391.200,00

681.200,00

393.499,66

0,00

100,59

109

48.431,59

48.431,59

0,00

0,00

0,00

0,00

439.631,59

729.631,59

393.499,66

0,00

89,51

53,93

Total

57,77

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o valor da dotação inicial e final, bem como o valor empenhado, o planejamento foi realizado de acordo com a política de
gastos do governo e com a real necessidade da secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
onsiderando o valor da dotação inicial e final, bem como o valor empenhado, a execução foi realizada de acordo com a real necessidade
da secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando os resultados dos indicadores da meta física, do PPD e do COFD, o objetivo específico da ação foi alcançado com nível
satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1490

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1491

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Gercimira Ramos Moreira Rezende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física foi realizada com eficiência atendendo as expectativas geradas para o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

96.000,00

96.000,00

92.595,32

0,00

96,45

96,45

96.000,00

96.000,00

92.595,32

0,00

96,45

96,45

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o recurso orçamentário disponível, foi possível manter a ação em toda a sua totalidade para o exercício conforme
elaboração do PTA-2017.

Capacidade de Execução - COFD:
Considerando o recurso orçamentário disponível, o coeficiente atendeu a expectativa gerada para este exercício, totalizando um índice
ótimo para aquilo que foi previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado, uma vez que a Junta Comercial trabalha conforme demanda do sistema integrado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1492

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1493

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
17302-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi alcançada na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

262

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

48.000,00

48.000,00

41.014,56

0,00

85,45

85,45

48.000,00

48.000,00

41.014,56

0,00

85,45

85,45

Capacidade de Planejamento - PPD:
O bom resultado desta ação se deu por conta de um planejamento combinado com a política salarial da Instituição e do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
O bom resultado desta ação junto ao planejamento final foi por conta de não necessitar de alterações posteriores devido a um
planejamento alinhado com a política salarial do Órgão.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos desta ação foram atingidos conforme o esperado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1494

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1495

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Renata Aparecida Ferreira de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Apesar da impossibilidade de prever adequadamente esta despesa, devida a insuficiência do teto orçamentário oferecido, com a
suplementação dos recursos durante o exercício de 2017, foi possível cumprir com esta obrigação dentro do prazo legal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

2.282.068,44

2.749.150,44

2.749.150,44

0,00

120,47

100,00

240

1.510.761,12

1.510.761,12

1.510.756,38

0,00

100,00

100,00

3.792.829,56

4.259.911,56

4.259.906,82

0,00

112,31

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando que não foi possível lançar a dotação orçamentária suficiente para quitação da despesa do exercício de 2017, na ocasião da
elaboração do PTA, devido a insuficiência do teto orçamentário oferecida pela SEPLAN, em um montante aproximado de R$ 467,082,00
(quatrocentos e sessenta e sete mil e oitenta e dois reais).Logo, foi necessário a realização de crédito adicional para suplementação da
dotação , gerando desta forma avaliação mostrada acima.

Capacidade de Execução - COFD:
Com a suplementação da dotação orçamentária desta ação, foi possível atender 100% do pagamento dos encargos e obrigações
previdenciárias dos inativos e pensionistas do INDEA - MT, no exercício de 2017, apesar de todas as dificuldades financeiras enfrentadas
pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi atendido plenamente objetivo desta ação, com todas as dificuldades que o Estado vem enfrentando no momento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1496
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Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1498

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Diogo de Araujo Meira Rocha

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativo do Funprev para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

60.000,01

60.000,01

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,01

60.000,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativo do Funprev para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativo do Funprev para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve a realização da despesa prevista devido o não rateio de inativo do Funprev para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1499

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1500

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Keila Nunes Costa

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foram efetivamente efetuadas as ações de pagamento das obrigações previdenciárias incidentes sobre a folha de inativos e pensionistas
da
Unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

116.330.548,08

45.414.170,88

45.414.170,88

0,00

39,04

242

17.914.726,56

13.914.726,56

12.815.003,14

0,00

71,53

92,10

248

56.138.627,28

24.621.820,36

24.621.820,36

0,00

43,86

100,00

190.383.901,92

83.950.717,80

82.850.994,38

0,00

43,52

98,69

Total

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve uma diferença no dimensionamento da quantidade de recursos necessarios para a execução deste projeto, visto que não foi
considerado a nova orientação técnica baixada pela SEFAZ referente ao rateio do déficit previdenciário. Persiste a continuidade de
pagamentos de servidores pertencentes a SEJUDH desde 2011.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução do Programa foi eficaz, pois a meta inicialmente estabelecida foi alcançada dentro do periodo estabelecido e foi eficiente, pois
foi realizado a partir de recursos e esforços na obtenção de resultados. O programa foi rigidamente avaliado e monitorado pelos setores
competentes do orgao(Coordenadoria de Gestão de Pessoas e Coordenadoria de Planejamento) e da Secretaria Adjunta de Gestão de
Pessoas da SEGES, o que nos possibilitou fazer previsão inicial e final da despesa orçamentaria.

Alcance do Objetivo Específico:
Os recursos efetivamente disponibilizados, foram executados com êxito,fato que atesta a capacidade do Órgão quanto à sua gestão
financeira. A execução das ações propostas foram rigidamente avaliadas e monitoradas pelos setores competentes do órgao,
Coordenadoria de Gestão de Pessoas e Coordenadoria de Planejamento, e da
Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão- SEGES. Vale ressaltar que com a nova norma baixada
pela SEFAZ relativo ao rateio do déficit houve um novo dimensionamento no Planejamento inicial.

Outros aspectos relevantes:
1501
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Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1502

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1503

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Maristela Mendonça Furtado Dos Santos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Conforme o valor empenhado o Detran quitou todas as obrigações patronais dos aposentados e pensionistas e assim alcançou cem por
cento da meta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

242

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.560.000,00

1.290.000,00

1.265.177,08

0,00

81,10

98,08

1.560.000,00

1.290.000,00

1.265.177,08

0,00

81,10

98,08

Capacidade de Planejamento - PPD:
Como não há a possibilidade de calcular um número exato de aposentados o valor inicialmente foi planejado considerando as possíveis
aposentadorias. Ainda que o servidor já tenha todos os requisitos para aposentar é uma escolha pessoal do servidor, podendo ficar na
ativa até os setenta anos.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor empenhado cumpriu com pagamento das obrigações patronais dos aposentados e pensionistas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo da Ação que é assegurar as despesas com o pagamento patronal de encargos e obrigações previdenciárias foi cumprida.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

1504

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1505

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ana Lucia da Silva Paula Rodrigues

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A SEPLAN executou 100% da meta física prevista para a ação 8040, com o recolhimento mensal dos encargos previdenciários relativos a
seus aposentados e pensionistas, conforme valores calculados e encaminhados pela MTPREV.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.521.139,10

2.115.146,58

2.115.146,58

0,00

139,05

100,00

1.521.139,10

2.115.146,58

2.115.146,58

0,00

139,05

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial da ação 8040 foi insuficiente necessitando de suplementações durante o exercício, uma vez que os valores mensais
informados pela MTPREV tiveram um acréscimo de aproximadamente 39% dos valores inicialmente previstos pela unidade orçamentária.
Foram feitas duas suplementações por remanejamento interno que totalizaram R$200.000,00 (duzentos mil reais) e um por crédito
adicional por reversão por economia orçamentária e retenção financeira no final do exercício no valor de R$443.000,00 (quatrocentos e
quarenta e três mil reais).

Capacidade de Execução - COFD:
Após suplementações no segundo semestre do exercício 2017, a execução orçamentária foi satisfatória para atender as obrigações
previdenciárias mensais do órgão relativas a seus aposentados e pensionistas. Os valores médios mensais tiveram acréscimo de 39% em
relação à previsão inicial para o exercício, sendo que os valores relativos aos pensionistas aumentaram 160% no segundo semestre em
relação ao primeiro. O registro dos valores relativos ao rateio de déficit financeiro do regime próprio da previdência foi alterado pelo
Tesouro do Estado, desse modo o montante de R$102.403,63(cento e dois mil, quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos)
executado pela SEPLAN foi estornado para ser operacionalizado por meio de repasse financeiro (ARR) ao MTPREV, conforme orientação
da Nota Técnica nº 012/CAGEF/2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado, tendo em vista a regular execução dos valores informados para serem recolhidos pela
SEPLAN, relativamente às obrigações previdenciárias de aposentados e pensionistas.

Outros aspectos relevantes:

1506

Estado de Mato Grosso
O registro dos valores relativos ao rateio de déficit financeiro do regime próprio da previdência foi alterado pelo Tesouro do Estado, desse
modo o montante de R$102.403,63(cento e dois mil, quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos) executado pela SEPLAN foi
estornado para ser operacionalizado por meio de repasse financeiro (ARR) ao MTPREV, conforme orientação da Nota Técnica nº
012/CAGEF/2017.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1507

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1508

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Wanderson de Jesus Nogueira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

134

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

14.500.000,00

24.329.083,30

24.329.083,30

0,00

167,79

100,00

14.500.000,00

24.329.083,30

24.329.083,30

0,00

167,79

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial na Lei Orçamentária Anual - LOA foi de R$ 14.500.000,00 e a dotação final foi de R$ 24.329.083,30 são bem divergentes
tendo em vista que foram pagas as obrigações patronais dos ativos do mês de Janeiro de 2017 no elemento de despesa 319113 do
Programa 997, Ação 8040. Então, foi solicitado remanejamento entes os elementos de despesas 319113 do Programa 036, Ação 2008
para o elemento 319113 do Programa 997, Ação 8040.

Capacidade de Execução - COFD:
A capacidade de execução orçamentária e financeira foi suficiente para realização dos pagamentos dos benefícios previdenciários dos
servidores aposentados, pensionistas e dependentes.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico para pagamento dos benefícios previdenciários dos aposentados, pensionistas e dependentes foi plenamente
atingidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
1509

Estado de Mato Grosso

1510

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1511

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Marcos Roberto Sovinski

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme planejada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

172

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

9.284.410,92

4.299.813,92

1.788.529,26

0,00

19,26

41,60

9.284.410,92

4.299.813,92

1.788.529,26

0,00

19,26

41,60

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve mudança de critério de repasse/pagamento para o MTPREV que passou a ser feito por ARR conforme determinação da
SEPLAN/SEFAZ. O que justifica PPD 19,29%.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve mudança de critério de repasse/pagamento para o MTPREV que passou a ser feito por ARR conforme determinação da
SEPLAN/SEFAZ. O que justifica COFD 41,60%.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação foi plenamente atendido e todas as obrigações atendidas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1512

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1513

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Rosenei Miranda de Carvalho Duarte

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Os recolhimentos das obrigações patronais e previdenciarias dos inativos foram feitas dentro do prazo, em conformidade com a meta fisica
planejada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.544.061,11

728.061,11

704.103,64

0,00

45,60

96,71

1.544.061,11

728.061,11

704.103,64

0,00

45,60

96,71

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor planejado foi suficiente, a sobra apresentada acima e referente a previsao de alguns servidores da SEC. que tem tempo para
requerer o beneficio, porem
nao solicitaram dentro do exercicio de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
O valores que foram planejados para o recolhimento dos encargos patronais, previdenciarios e o MT-PREV foram executados dentro do
orçado em conformidade com as
demandas ocorridas nesta secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
Considerando que os recolhimentos foram feitos dentro do prazo, a SEC cumpriu com as obrigações devidas, evitando assim o pagamento
de multa por atraso e
atendendo as metas estipuladas em conformidade com as demandas dessa Secretaria.

Outros aspectos relevantes:
os valores orçados foram suficientes, e a sobra foram remanejadas pela SEPLAN para outros orgaos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1514

Estado de Mato Grosso

1515

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1516

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Cinthia Camargo Delgado

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

136

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

32.182.982,38

4.915.572,64

4.915.572,64

0,00

15,27

100,00

32.182.982,38

4.915.572,64

4.915.572,64

0,00

15,27

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1517

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1518

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Considerando que essa despesa é atrelada ao ciclo mensal da folha de pagamento, e que todas as folhas foram devidamente
empenhadas, asseguramos que a meta física foi cumprida plenamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.320.000,00

1.871.716,30

1.871.716,30

0,00

141,80

100,00

1.320.000,00

1.871.716,30

1.871.716,30

0,00

141,80

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
No decorrer da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) definimos o montante de R$ 1.320.000,00. Montante esse 12,53% maior que
o executado em 2016. No entanto, ao longo do exercício de 2017 percebeu-se que esse valor não seria suficiente. Deste modo, no último
quadrimestre semestre foram realizadas suplementações que somadas alcançaram o total de R$ 552.524,65, aumentando o orçamento na
ação em quase 42%. Cita-se como principal motivo o número de professores e técnicos da educação superior (PTES) que se aposentaram
ou faleceram em 2017. Ao final de 2016 esse número era de 103 e agora é de 124.

Capacidade de Execução - COFD:
Após as necessárias suplementações realizadas no segundo semestre, conforme exposto no item anterior, a execução transcorreu
perfeitamente.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1519

Estado de Mato Grosso

1520

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1521

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Elizeu Roberto Roman

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Meta desempenhada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.200.000,00

983.458,80

983.458,80

0,00

81,95

100,00

1.200.000,00

983.458,80

983.458,80

0,00

81,95

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Devido ao eficiente planejamento do órgão, que resultou no regular desempenho apurado, havendo Superávit Orçamentário que em parte
resultou da previsão da aposentadoria de servidores, fato este que não ocorreu. A dotação autorizada na LOA 2017 foram suficientes para
atender os gastos com a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas.

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme a execução financeira da Despesa de Pessoal, contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas do órgão, em
conformidade com a LOA 2017, os recursos foram liberados para a sua execução, não sendo utilizados recursos não orçamentários, a
execução financeira ocorreu normalmente (sem possíveis problemas); o órgão apresentou execução financeira sem ressalvas.

Alcance do Objetivo Específico:
Resultado do eficiente planejamento do órgão, executou-se muito bem a Despesa de Encargos e Obrigações Previdenciárias de inativos e
pensionistas, os repasses financeiros foram atendidos sem ressalvas, desta forma, o objetivo da ação foi alcançado com sucesso.

Outros aspectos relevantes:
Não foram utilizados recursos de origem não orçamentária. Sem mais aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem recomendação.

1522

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1523

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
28101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Juliana Fiusa Ferrari

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista (após
Créditos)

Meta Física Prevista LOA
100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
Não houve execução na Operação Especial por não ter havido rateio de inativo do Funprev para a Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

131

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve execução na Operação Especial por não ter havido rateio de inativo do Funprev para a Secretaria.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve execução na Operação Especial por não ter havido rateio de inativo do Funprev para a Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve execução na Operação Especial por não ter havido rateio de inativo do Funprev para a Secretaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1524

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Gestão de Políticas Públicas
Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.
Servidores inativos e pensionistas
11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Ronaldo Rosa Taveira

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1525

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES
Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Orçamento inicial disponibilizado não atendia a necessidade da ação, pois além de assegurar os benefícios previdenciários legalmente
estabelecidos para este programa atendeu a despesa com folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do TCE/MT E AL/MT,
fazendo-se necessário a suplementação do valor inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

69.271.035,70

99.861.667,06

99.861.667,06

0,00

144,16

100,00

115

0,00

61.875.204,03

61.875.204,03

0,00

0,00

100,00

69.271.035,70

161.736.871,09

161.736.871,09

0,00

233,48

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Orçamento inicial disponibilizado não atendia a necessidade da ação, pois além de assegurar os benefícios previdenciários legalmente
estabelecidos para este programa atendeu a despesa com folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do TCE/MT E AL/MT,
fazendo-se necessário a suplementação do valor inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor empenhado foi totalmente executado, os créditos adicionais foram liberados em tempo hábil para executar a ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Orçamento inicial disponibilizado não atendia a necessidade da ação, pois além de assegurar os benefícios previdenciários legalmente
estabelecidos para este programa atendeu a despesa com folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do TCE/MT E AL/MT,
fazendo-se necessário a suplementação do valor inicial.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1526

Estado de Mato Grosso
8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e
pensionistas do Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
2017
Operações Especiais
30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio
Objetivo Específico:
de previdência social do Estado.
Produto:
Ação mantida
Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação: Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Do planejamento inicial foram anulados pouco mais da metade do planejado inicialmente para atender a ação. No entanto se considerar o
valor empenhado a unidade conseguiu executar 100% da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

7.942.738,66

7.942.738,66

0,00

0,00

100,00

115

42.000.000,00

16.402.795,97

16.402.509,24

0,00

39,05

100,00

42.000.000,00

24.345.534,63

24.345.247,90

0,00

57,96

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Foram anulados um pouco mais da metade do que estava planejado inicialmente para atender a ação. No entanto, se considerarmos que
o valor empenhado foi pago a unidade conseguiu atingir o objetivo da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Com base no valor empenhado a Unidade executou 100% da ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Do planejamento inicial foram anulados pouco mais da metade do planejado inicialmente para atender a ação. No entanto se considerar o
valor empenhado a unidade conseguiu executar 100% da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1527

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

400.864,22

22.364.824,84

22.241.304,94

0,00

5.548,34

99,45

120

49.343,40

11.806.463,40

11.027.764,07

0,00

22.349,02

93,40

174

199.292.730,37

199.292.730,37

199.211.521,20

0,00

99,96

99,96

240

1.793.589,24

232.396,10

211.053,00

0,00

11,77

90,82

242

600.000,00

600.000,00

412.236,46

0,00

68,71

68,71

202.136.527,23

234.296.414,71

233.103.879,67

0,00

115,32

99,49

Total

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1528

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Simone de Deus Maciel da Cruz

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Em dez 2017 foi autorizado credito adicional para pagamento de ação transitado e julgado referente precatório do estado de MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

12.864,22

2.864,22

1.177,14

0,00

9,15

41,10

174

0,00

494.906,35

494.906,35

0,00

0,00

100,00

12.864,22

497.770,57

496.083,49

0,00

3.856,30

99,66

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Em dez 2017 foi autorizado credito adicional para pagamento de ação transitado e julgado referente precatório do estado de MT.

Capacidade de Execução - COFD:
Em dez 2017 foi autorizado credito adicional para pagamento de ação transitado e julgado referente precatório do estado de MT

Alcance do Objetivo Específico:
Meta alcançada

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1529

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1530

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8003-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.
Ação mantida
Percentual
Marcio Miranda Vilela

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

80,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

125,00

Análise da Meta Física:
A necessidade do credito suplementar foi resultado a Fonte 100 para atender os pagamentos de Precatórios, assim tais valores
incrementou os repasses conforme RCL estabelecida em Lei.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

21.183.338,29

21.183.338,29

0,00

0,00

100,00

174

199.292.730,37

190.723.183,68

190.673.730,37

0,00

95,68

99,97

199.292.730,37

211.906.521,97

211.857.068,66

0,00

106,30

99,98

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Estabelece o cumprimento das despesas realizadas diante da Dotação inicial, dos quais pode analisar o alinhamento orçamentário e
planejamento dentro exercício 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
O Percentual apresenta representa quase totalidade na execução do LOA, reflexo do planejamento estabelecido para atender as despesas
com precatórios e RPV dentro do exercício financeiro de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi Atendido diante do planejado.

Outros aspectos relevantes:
O PAOE 8003 compreende os pagamentos de precatórios e RPV, porém tais dispêndios são efetivados junto a SEFAZ e as regularizações
da Execução Orçamentária efetuadas nesta Unidade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1531

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1532

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8003-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.
Ação mantida
Percentual
Aurélio Roberto de Barros Bastos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
No exercício de 2017 não ocorreu nenhuma condenação por sentença judicial transitada em julgado não existindo portanto a necessidade
de realização desta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
No exercício de 2017 não ocorreu nenhuma condenação por sentença judicial transitada em julgado não existindo portanto a necessidade
de realização desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:
No exercício de 2017 não ocorreu nenhuma condenação por sentença judicial transitada em julgado não existindo portanto a necessidade
de realização desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
No exercício de 2017 não ocorreu nenhuma condenação por sentença judicial transitada em julgado não existindo portanto a necessidade
de realização desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1533

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1534

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
11303-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Danielli Polihana da Silva Moraes

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

0,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi cumprida, atendendo a expectativa do planejamento, tendo em vista a realização de ações voltadas a Cumprimento de
sentenças Judiciais Transitadas em Julgado ¿ Adm. Indireta.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

174

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

0,00

435.048,84

414.143,48

0,00

0,00

95,19

0,00

435.048,84

414.143,48

0,00

0,00

95,19

Capacidade de Planejamento - PPD:
O resultado foi considerado Ótimo tendo em vista que foi feito regularizações dos precatórios fonte 174.

Capacidade de Execução - COFD:
O resultado foi considerado Ótimo, uma vez que o valor empenhado para realização das ações de Cumprimento de sentenças Judiciais
Transitadas em Julgado ¿ Adm. Indireta foram executados como se depreende na dotação final da LOA.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo especifico da ação é o Cumprimento de sentenças Judiciais Transitadas em Julgado ¿ Adm. Indireta do Instituto e as tarefas e
medidas adotadas para atingir esse objetivo foram feitas regularizando os precatórios, e o objetivo final foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1535

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1536

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Richard Rodrigues da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
No ano de 2017, foi efetuado o pagamento da sentença do processo civil Nº 327-29.2006.811.0041, no valor de R$ 39.486,29 (trinta e
nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) em 24/11/2017, da sentença terminativa do processo trabalhista nº
0001154-61.2015.5.23.0001, no valor de R$ 25.218,74 (vinte e cinco mil duzentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) em
17/03/2017 e no mês de julho foi efetuado o pagamento dos valores de R$ 8.959,63 (oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e sete centavos) e R$ 299,96 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) referente ao recolhimento e custas
processuais do recurso ordinário do processo trabalhista nº 0000057-94.2017.5.23.0086.
Desta forma, existem atualmente 21 (vinte e uma) ações trabalhistas em trâmite no TRT, passiveis de pagamento futuro, uma vez que
estão em fase recursal ou executória, ressaltando-se a realização do pagamento de 1 (um) processo, aguardando o seu arquivamento.
Junto a Justiça Federal encontram-se em trâmite 13 (treze) ações de execução de divida ativa com a união, ressaltando-se que obtivemos
sentença favorável referente à inclusão das referidas dividas no PERT da lei nº 1.941/2009, contudo está em fase recursal. Na Justiça
Comum possuímos o total de 109 (cento e nove) ações cíveis em trâmite perante a justiça comum, passiveis de pagamento, uma vez que
estão em fase recursal ou executória, registrando-se que desses foi pago 1 (um) processo que está aguardando o seu arquivamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

150.000,00

150.000,00

73.664,66

0,00

49,11

49,11

150.000,00

150.000,00

73.664,66

0,00

49,11

49,11

Capacidade de Planejamento - PPD:
A deficiência a respeito da programação orçamentária acontece, pois esta ação possui uma característica específica de atendimento às
determinações judiciais transitada em julgado e/ou de acordos de pequeno valor. Apesar, da existência de saldo orçamentário
dependemos do judiciário para decisões finais de ações e de acordos no decorrer do ano. Neste exercício, a execução orçamentária para
garantir todas as demandas judiciais resultou em um valor empenhado que determinou a apuração do índice do PPD na ordem de 49,11%,
classificado como deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira fica condicionada ao andamento das ações junto ao judiciário federal e estadual. Para atendimento das demandas
judiciais de cumprimento de sentenças e/ou acordos, os recursos recebidos foram compatíveis e em volume necessário à execução
orçamentária e financeira para o cumprimento das obrigações a que fomos condenados.

Alcance do Objetivo Específico:

1537

Estado de Mato Grosso
Esta ação tem como objetivo atender as despesas decorrentes do pagamento de ações judiciais, nos termos da legislação e considerando
a especificidade desta ação, que não nos permite a gestão dos recursos, implicando tão somente na execução daquelas determinadas por
decisões judiciais, em atenção às demandas no ano de 2017, determinando o pagamento das sentenças terminativas, cumprimos, em
tempo hábil, tais determinações, resultando no alcance de 100% do objetivo proposto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1538

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1539

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8003-Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.
Ação mantida
Percentual
Ediulen Jesus de Arruda Leite

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente regularizada em conformidade com a demanda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

120

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

49.343,40

11.806.463,40

11.027.764,07

0,00

22.349,02

93,40

49.343,40

11.806.463,40

11.027.764,07

0,00

22.349,02

93,40

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve a decisão judicial para pagamento imediato de R$ 9.171.016,04 referente ao precatório Nº 11909/1991 e o valor total liquidado no
ano de 2017, conforme FIP 613 foi de R$ 8.640.951,11.

Capacidade de Execução - COFD:
Execução da despesa conforme demanda.

Alcance do Objetivo Específico:
Decisão judicial paga referente ao precatório Nº 11909/1991.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1540

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1541

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Gercimira Ramos Moreira Rezende

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

0,00
Total:

0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

0,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

0,00

0,00

Análise da Meta Física:
A Meta Física não foi realizada conforme previsto no PTA de 2017, pois neste exercício, não recebemos processos judiciais nesta
JUCEMAT afetos a área sistêmica que resultaram em demandas financeiras.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

113.589,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.589,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
Considerando o recurso orçamentário disponível inicialmente, foi possível manter a ação conforme elaboração do PTA-2017, porém, a
sua execução depende do cumprimento do pagamento das sentenças judiciais transitadas em julgado, e não tivemos nenhuma demanda,
portanto, a sua execução ficou prejudicada.

Capacidade de Execução - COFD:
A Ação não foi executada, porque não recebemos nesta Autarquia demandas judiciais neste exercício, desta forma, o recurso
orçamentário foi remanejado para
cumprimento da folha de pagamento de pessoal conforme decreto nº 282 de 28 de julho de 2017.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo não foi alcançado porque não houve demanda judicial neste exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
1542

Estado de Mato Grosso

1543

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1544

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Renata Aparecida Ferreira de Oliveira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A previsão desta despesa na lei orçamentária anual desta ação é realizada de acordo com a disponibilidade de recursos oferecido no Teto
orçamentário para despesas obrigatória do órgão oferecido pela SEPLAN, que frequentemente são insuficientes para lançar toda a
despesa prevista, logo, é durante o exercício que são viabilizados os meios para atendimento das demandas mais emergentes através de
crédito adicional e apoio da PGE , SEFAZ e SEPLAN, contudo, todas as demandas recebidas estão sendo paulatinamente cumpridas
dentro das possibilidades e meios disponíveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

383.548,13

383.548,13

0,00

0,00

100,00

174

0,00

6.827.763,79

6.827.743,79

0,00

0,00

100,00

240

1.500.000,00

202.053,45

202.053,45

0,00

13,47

100,00

1.500.000,00

7.413.365,37

7.413.345,37

0,00

494,22

100,00

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Diante do teto orçamentário oferecido pela SEPLAN para atender ás despesas Obrigatórias da instituição, não foi possível prever
adequadamente os recursos para pagamento das sentenças judiciais, pois tratavam-se de valores elevadíssimos que o teto orçamentário
disponível não comportaria, logo, a direção do órgão orientou o lançamento do valor de R$1.500.000, 00 (hum milhão e Quinhentos mil de
reais) , deixando assim para uma regularização futura através da PGE e SEFAZ, os valores exigidos que por ventura não coubessem
nessa dotação. Pois ,nenhuma solução melhor foi obtida das conversas da direção com a SEPLAN. Segue então, que a partir de
julho/2017 surgiram novas discussões com a SEPLAN e A SEFAZ no sentido buscar dotação para crédito adicional que atendesse a
necessidade de pagamentos, contudo, somente neste momento está sendo articulado o crédito adicional para regularização dos
pagamento efetuados via Procuradoria Geral do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:
Como já foi mencionado a dotação inicial desta ação foi limitado pela insuficiência do teto orçamentário oferecido na ocasião de
elaboração da Lei orçamentária anual -LOA, Logo, a partir de Julho de 2017 houve várias reunião da equipe do INDEA-MT com a SEFAZ
e SEPLAN , no sentido de buscar solução para regularização da dotação do órgão para pagamento dos processos em pauta, porém o
problema da falta de dotação persistia , até que foi efetuado o pagamento através da Procuradoria Geral do Estado -PGE, e a
regularização ainda esta ocorrendo através de crédito adicional, utilizando-se de dotação da PGE na fonte 174 e 100 a ser concluída. Além
dos valores apresentados acima, ainda devem ser suplementado aproximadamente R$522.000,00 ( Quinhentos e vinte e dois mil reais).
Das reuniões mencionadas acima, recebemos á orientação de passarmos a executar durante o exercício com a dotação da fonte 240 do
INDEA-MT, apenas as ações enquadradas como RPV - requisições de pequeno valor, ficando as demais com execução via PGE e SEFAZ
para posterior regularização no orçamento do INDEA-MT.

Alcance do Objetivo Específico:
1545

Estado de Mato Grosso
Mesmo com todas as dificuldades relatadas as demandas desta ação vem sendo atendidas satisfatoriamente e os objetivos específicos da
ação alcançados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1546

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1547

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Maria Divina Rosa Mattos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A unidade conseguiu com sucesso realizar a meta prevista e o objetivo foi atingido em 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

30.000,00

30.000,00

12.502,52

0,00

41,68

41,68

30.000,00

30.000,00

12.502,52

0,00

41,68

41,68

Capacidade de Planejamento - PPD:
Ressaltamos que orçamento, previsto anualmente, poderá ser um valor específico, podendo o mesmo ser suficiente ou não, pois tratandose de processos adversos, não há como prever o valor exato e total de pagamentos de tutelas judiciais.

Capacidade de Execução - COFD:
A fixação de despesa para essa ação foi efetuada com êxito, sendo possível a integral execução da ação.
Os recursos inicialmente previstos foram suficientes para que a execução desta ação obtivesse 100 % de aproveitamento, visto que o
pagamento decorrentes de despesas de Tutelas Jurisdicionais foram atendidas.

Alcance do Objetivo Específico:
Os objetivos tiveram um nível muito bom, visto que conseguiu atender todas as despesas que foram necessárias.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1548

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1549

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Kamila a Rodrigues Correa Espirito Santo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

66,39
Total:

66,39

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

66,39

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

66,39

66,39

Análise da Meta Física:
O êxito no resultado do planejamento inicial depende do encaminhamento de demandas externas provenientes do Poder Judiciário,
referente a ordens pagamentos de precatórios, Requisições de Pequeno Valor e demais condenações provenientes de ações judiciais.
Diante do fato de se tratar de demanda passiva, os produtos entregues foram considerados adequados, suficientes e necessários,
atingindo-se o objetivo da ação, haja vista que todas as solicitações para pagamento de precatórios recebidas foram encaminhadas para
pagamento, restando plenamente satisfeitas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

102.346,13

102.346,13

0,00

0,00

100,00

174

0,00

324.348,53

324.348,53

0,00

0,00

100,00

242

600.000,00

600.000,00

412.236,46

0,00

68,71

68,71

600.000,00

1.026.694,66

838.931,12

0,00

139,82

81,71

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com relação ao planejamento e programação da despesa, esclarecemos que a fixação da dotação inicial em R$ 600.000,00 se deu por
estimativa com base no acompanhamento dos precatórios e requisições de pequeno valor existentes em desfavor do DETRAN-MT.
No entanto, tratando-se de uma demanda passiva, as ordens judiciais para o pagamento de precatórios não alcançaram os valores
estimados no PTA.
Valores equivalentes a R$ 201.665,99 foram contingenciados pela SEFAZ-MT, em razão do Decreto nº. 1236, de 27 de outubro de 2017.

Capacidade de Execução - COFD:
A unidade conseguiu realizar a ação de forma eficiente, sem a necessidade de créditos adicionais para a despesa, apesar do
contingenciamento durante o exercício.
Relatamos que houve o contingenciamento no valor de R$201.665,99 em razão do Decreto nº. 1236, de 27 de outubro de 2017. Mesmo
assim, não encontramos dificuldades para a execução, tendo sido todas as demandas recebidas atendidas de forma satisfatória., tudo
conforme cronograma previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
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Com relação ao alcance do objetivo específico, temos que este restou satisfatório, haja vista o fato de que o DETRAN-MT conseguiu
atender todas despesas decorrentes de precatórios, dando o cumprimento integral destes pagamentos.

Outros aspectos relevantes:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Ana Rosa de Arruda Figueiredo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Houve exito no planejamento inicial, pois não necessitou de creditos adicionais ou remanejamentos.
Ocorreu exito na execução da meta fisica.
Sendo as entregas depositos e custos processuais nos PROCESSOS: 0001040-07.2015.5.23.0008 (trabalhista); 002557805.2013.8.11.0041 (justiça comum estadual); 0000240-03.2015.5.23.000 (justiça comum estadual); 0001081-77.2015.5.23.0006 (justiça
do trabalho) e 159060 (justiça comum estadual).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

180.000,00

30.342,65

8.999,55

0,00

5,00

29,66

180.000,00

30.342,65

8.999,55

0,00

5,00

29,66

Capacidade de Planejamento - PPD:
As dotações autorizadas na LOA foram suficientes para as ações planejadas.
Os recursos inicialmente previstos trazudiram a real necessidade da ação, porém, o valor utilizado ficou subestimado em virtude de que no
exercício do ano de 2017 ter ocorrido poucas condenações em razão do êxito dos trabalhos da assessoria jurídica.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto.
Não houve restos a pagar em 2017.
Houve eficiência na execução da ação, pois apesar de ser considerada altamente deficiente, deve-se considerar que o orçamento previsto
na LOA é uma projeção que nem sempre vai coincidir com o valo exato das condenações dos processos, se assim houver.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi alcançado 100%, pois atendeu totalmente o objetivo específico, qual seja, atender despesas decorrentes do pagamento de
condenações judiciais e referente a despesas processuais (recursos e custas), nos termos da legislação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos
ao cidadão.
998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Gestão de Políticas Públicas
Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta
indireta do Estado.
Órgãos do Estado
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8023-Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

998-Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
2017
Operações Especiais
26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.
Ação mantida
Percentual
Ana Maria di Renzo

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Nesta ação são executados pagamentos de sentenças judiciais transitadas em julgado no âmbito da Administração Indireta Estadual.
Afirmamos que a meta física foi integralmente cumprida, visto que todos os processos encaminhados pela Assessoria Jurídica da
UNEMAT foram devidamente empenhados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

180.000,00

484.728,07

484.728,07

0,00

269,29

100,00

174

0,00

487.479,18

476.648,68

0,00

0,00

97,78

180.000,00

972.207,25

961.376,75

0,00

534,10

98,89

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O montante reservado nesta ação é assentado na série histórica dos outros exercícios, vez que não sabemos ao certo quando os
processos de sentenças judiciais serão enviados para empenho. Neste exercício, decidimos conjuntamente com a Assessoria Jurídica que
iniciaríamos o exercício com a quantia de R$ 180.000,00. Entretanto, distintamente dos outros exercícios, esse valor se mostrou
insuficiente já no primeiro semestre, e ao longo do exercício foi necessária à realização de mais suplementações para atender as aludidas
sentenças.

Capacidade de Execução - COFD:
Em relação a esse indicador, a execução processou-se tranquilamente, vez que todas as solicitações de empenho foram realizadas.

Alcance do Objetivo Específico:
A quantia orçada no início mostrou-se superestimada como vimos na análise do PPD. Todavia, foram realizados os devidos ajustes e o
objetivo foi integralmente atendido.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
Gestão de Políticas Públicas
Eendividamento de Estado de Mato Grosso.
Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.
Sociedade mato-grossense
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

253.861.289,16

465.723.578,26

465.483.872,52

0,00

183,36

99,95

151

0,00

487.846,59

487.846,59

0,00

0,00

100,00

173

0,00

144.007,77

144.007,77

0,00

0,00

100,00

174

0,00

199.546.391,24

199.481.223,80

0,00

0,00

99,97

199

137.503.734,90

137.503.734,90

137.502.145,61

0,00

100,00

100,00

240
Total

6.260.800,00

7.257.999,91

6.835.398,82

0,00

109,18

94,18

397.625.824,06

810.663.558,67

809.934.495,11

0,00

203,69

99,91

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8028-Amortização e encargos da dívida interna

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
2017
Operações Especiais
12401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.
Ação mantida
Percentual
Richard Rodrigues da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta foi realizada, pois os ajustes orçamentários possibilitaram que a ação fosse mantida.
No período de janeiro a dezembro de 2017 foram efetuados todos os pagamentos das parcelas mensais referente ao parcelamento da
divida pública com a união (lei nº 11.941/2009) devidamente atualizada com base na taxa selic. Outrossim, informamos que em
dezembro/2016 com a atualização das parcelas com base na taxa selic, os recursos programados para 2017 não foram suficientes para
atender aos valores corrigidos pela referida taxa e, para restabelecer as condições necessárias para o pagamento das parcelas da dívida
houve a necessidade de créditos suplementares no valor de R$ 415.446,80 viabilizados com recursos da Fonte 100 através dos decretos:
nº 69 de 04/04/2017, nº 337 de 25/08/2017 e nº 400 de 25/09/2017 possibilitando dessa forma, os pagamentos das parcelas dentro do
prazo estabelecido.
Em outubro/2017, houve a negociação da inclusão da empresa no PERT do ano de 2017, referente às dividas junto à união que em tese
não foram incluídas na lei nº 11.941/2009 e nessa oportunidade, foi negociado o pagamento, ainda em 2017, das 05 (cinco) primeiras
parcelas, totalizando o valor de R$ 953.000,00, valor esse viabilizado por créditos suplementares com recursos da Fonte 240, através dos
decretos nº494 de 27/10/2017 e nº 507 de 17/11/2017, ressaltando-se que o pagamento das referidas parcelas tinha por objetivo obstar a
negativa da união em conceder a certidão negativa para a empresa. Registra-se que das cinco parcelas programadas para pagamentos,
três delas foram quitadas em tempo hábil, porém com relação ás duas últimas parcelas, por motivos operacionais no sistema da Fazenda
Nacional e Receita Federal, não houve tempo hábil para a realização dos respectivos pagamentos no exercício de 2017.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

104.784,00

520.230,80

457.325,99

0,00

436,45

87,91

240

0,00

953.000,00

562.183,74

0,00

0,00

58,99

104.784,00

1.473.230,80

1.019.509,73

0,00

972,96

69,20

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
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Quando da elaboração do PTA/LOA 2017 o valor programado para a despesa do REFIS constante no parcelamento da dívida foi com
base nas parcelas pagas no 1º semestre de 2016 e assim sendo, o valor programado inicialmente destinado para o pagamento do
principal da dívida seria suficiente para o atendimento dessa demanda. Porém após a elaboração do PTA, em dezembro/2016, em
decorrência de uma ação ordinária de cobrança de tributos impetada pela Receita Federal em favor da EMPAER-MT, que vinha, de forma
equivocada, pagando essa despesa mensal com um valor menor do que o devido, houve a necessidade de atualização do valor das
parcelas mensais a serem pagas em 2017, as quais foram atualizadas pela taxa Selic, resultando em um incremento de cerca de 412% no
valor da parcela mensal que vinha sendo pago até novembro de 2016.
Assim sendo, com uma demanda mensal média de 46.161,00, gerou um déficit orçamentário de R$ 415.446,80, valor este suplementado
através do remanejamento de recursos orçamentários da F-100 entre PAOE dentro da mesma U.O. (tipo 100) para dar cobertura às
referidas parcelas mensais no período de abril a dezembro de 2017, conforme decreto nº 69 no valor de R$ 193.572,97 - viabilizados pela
anulação de R$ 160.272,97 na Atividade 2365 9900 e de R$ 33.300,00 no Projeto 4353 9900; decreto nº 337 no valor de R$ 21.873,83 viabilizados pela anulação de R$ 1.855,25 na Atividade 2005 9900, de R$ 705,74 na Atividade 2006 9900, de R$ 8.580,10 na Atividade
2009 9900, de R$ 929,36 na Atividade 2365 9900 e de R$ 9.803,38 no Projeto 4353 9900; decreto 400 no valor de R$ 200.000,00 viabilizados pela anulação de R$ 200.000,00 na Atividade 2365 9900.
Além dessa suplementação com recursos da Fonte 100 (R$ 415.446,80), houve a necessidade de outros créditos suplementares para
viabilizar a negociação da inclusão da empresa no PERT do ano de 2017, referente às dividas junto à união que em tese não foram
incluídas na lei nº 11.941/2009 e nessa oportunidade, foi negociado o pagamento, ainda em 2017, das 05 (cinco) primeiras parcelas,
totalizando o valor de R$ 953.000,00, valor esse viabilizado por créditos suplementares através do remanejamento de recursos
orçamentários da F-240 entre POAS dentro da mesma U.O. (tipo 100), conforme decreto nº 494 no valor de R$ 563.000,00 - viabilizados
pela anulação de R$ 463.000,00 na Atividade 2365 9900 e de R$ 100.000,00 no Projeto 4351 9900 e decreto nº 507 no valor de R$
390.000,00 - viabilizados pela anulação de R$ 229.773,57 na Atividade 2365 9900, de R$ 108.941,35 no Projeto 4351 9900 e de R$
51.285,08 na Atividade 2007 9900, ressaltando-se que o pagamento das referidas parcelas tinha por objetivo obstar a negativa da união
em conceder a certidão negativa para a empresa. Das cinco parcelas programadas para pagamentos, três delas foram quitadas em tempo
hábil, porém com relação às duas últimas parcelas, por motivos operacionais no sistema da Fazenda Nacional e Receita Federal, não
houve tempo hábil para a realização dos respectivos pagamentos no exercício de 2017, o que gerou um saldo de R$ 390.817,00, o qual
não foi remanejado para nenhuma outra ação.
Dessa forma, o desempenho altamente deficiente da capacidade de planejamento (972,96%) se deve ao incremento da dotação inicial,
viabilizado através dos créditos adicionais mencionados acima, que oportunizou a execução orçamentária de valores bem superiores aos
inicialmente programados.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da execução financeira estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, obtendo um regular
resultado, evidenciado pelo COFD apurado na ordem de 69,20%.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado, considerando que 100% das parcelas, referentes ao parcelamento da divida pública com a união (lei nº
11.941/2009) devidamente atualizada com base na taxa selic, foram recolhidas / pagas em tempo hábil de acordo com as cláusulas
contratuais vigentes, assim como 60% das parcelas, referentes À negociação de inclusão da empresa no PERT de 2017 foram pagas em
tempo hábil.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
Gestão de Políticas Públicas
Eendividamento de Estado de Mato Grosso.
Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.
Sociedade mato-grossense
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8028-Amortização e encargos da dívida interna

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
2017
Operações Especiais
17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.
Ação mantida
Percentual
Paulo Henrique Ferreira Passos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A ação destina-se a pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública incorporados ao passivo do INDEA oriundos do Pedido de
Parcelamento da Lei Federal Nº 11.941/2009. A meta física foi atendida em 100% conforme régua de parametrização.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

240

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

280.800,00

280.999,91

262.659,95

0,00

93,54

93,47

280.800,00

280.999,91

262.659,95

0,00

93,54

93,47

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor da dotação inicial foi planejado pela média dos valores dos recolhimentos resultantes no ano exercício 2016 referente ao
parcelamento do PIS/PASEP e da projeção da Taxa Selic incidente sobre os juros, em atendimento a Lei 11.941/2009. O valor da Dotação
inicial planejada na LOA foram suficientes para atendimento da ação, não sendo necessários abertura de créditos adicionais.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da ação ocorreu em conformidade com a Lei Federal Nº 11.941/2009. Os recursos necessários ao atendimento da execução
financeira estiveram compatíveis com o ajuste do planejamento, obtendo um ótimo resultado, evidenciado pelo COFD apurado na ordem
de 93,47% evidenciado na régua de parametrização em 100%.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi totalmente atingido para o cumprimento desta ação, sem necessidade de suplementação de recursos
orçamentários.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1562
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
Gestão de Políticas Públicas
Eendividamento de Estado de Mato Grosso.
Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.
Sociedade mato-grossense
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8028-Amortização e encargos da dívida interna

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
2017
Operações Especiais
17501-COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO
Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.
Ação mantida
Percentual
Maria Divina Rosa Mattos

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física desta ação foi 100% realizada, atingindo integralmente seu objetivo

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

181.970,52

215.370,52

202.125,31

0,00

111,08

93,85

181.970,52

215.370,52

202.125,31

0,00

111,08

93,85

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execução orçamentário-financeira desta ação, apesar de seu resultado bom, foi estimada a maior, em virtude das atualizações anuais, o
que incorreu na não utilização de todo orçamento ora previsto.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos financeiros atenderam, em sua integralidade, a boa execução desta ação, não sendo necessário a inclusão de créditos
adicionais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico desta ação foi totalmente alcançado, visto que as parcelas da dívida foram pagas no exercício, conforme pactuado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
Gestão de Políticas Públicas
Eendividamento de Estado de Mato Grosso.
Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.
Sociedade mato-grossense
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1565
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8028-Amortização e encargos da dívida interna

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
2017
Operações Especiais
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.
Ação mantida
Percentual
Yvan Jackson de Oliveira Paiva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
A meta física da ação refere-se ao pagamento das parcelas decorrentes do Pedido de Parcelamento da Lei Federal Nº 11.941/2009 e da
Lei 10522/2002, visando à regularização dos débitos da contribuição ao PIS/PASEP e INSS respectivamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

1.145.223,24

1.145.223,24

1.082.895,04

0,00

94,56

94,56

1.145.223,24

1.145.223,24

1.082.895,04

0,00

94,56

94,56

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor da dotação inicial foi planejado pela média dos valores dos recolhimentos resultantes no ano exercício 2016 referente ao
parcelamento do PIS/PASEP e da projeção da Taxa Selic incidente sobre os juros, em atendimento a Lei 11.941/2009. O Parcelamento do
INSS, amparado pela Lei 10.522/2002, refere-se aos valores devidos de Contribuições Previdenciárias do ano de 2010 apontados pela
Auditoria da Receita Federal no ano de 2015, resultando em parcelas de 60 meses mais juros corrigidos mensalmente pela Taxa SELIC.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução da ação ocorreu em conformidade com a Leis Federais Nº 11.941/2009 e 10522/2002.
No que diz respeito ao pagamento do Parcelamento do PIS/PASEP, no ano de 2017, foi realizado o pagamento de 12 parcelas mensais no
valor de R$ 20.007,41 mais os encargos financeiros reajustados mensalmente conforme a taxa SELIC. Para o INSS foram pagos 12
parcelas mensais de R$ 32.468,87, mais os encargos financeiros reajustados mensalmente conforme a taxa SELIC.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi totalmente atingido para o cumprimento desta ação, sem necessidade de implementação de recursos
orçamentários.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
Gestão de Políticas Públicas
Eendividamento de Estado de Mato Grosso.
Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.
Sociedade mato-grossense
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

1568
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8028-Amortização e encargos da dívida interna

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
2017
Operações Especiais
20401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.
Ação mantida
Percentual
Dionice Maria Capistrano Ferreira

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Foi atingida a meta física em 100% obedecendo as cláusulas contratuais dos parcelamentos da Lei 11941/2009 e Dívida Previdenciária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

0,00

432.023,31

432.023,31

0,00

0,00

100,00

173

0,00

144.007,77

144.007,77

0,00

0,00

100,00

240

5.980.000,00

6.024.000,00

6.010.555,13

0,00

100,51

99,78

5.980.000,00

6.600.031,08

6.586.586,21

0,00

110,14

99,80

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
Com relação ao PPD o valor empenhado ultrapassou em 10,21% o valor da dotação inicial, havendo a necessidade de crédito adicional
conforme Processo 3902 nos valores de R$ 67.852,19, R$ 144.007,77 e R$ 432.023,31, para cumprir a despesa obrigatória com os
parcelamentos da dívida.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor empenhado em relação a dotação final obteve êxito tendo em vista que o percentual atingido foi 99,86%.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi alcançado dentro da totalidade, atingindo 100% do desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
Gestão de Políticas Públicas
Eendividamento de Estado de Mato Grosso.
Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.
Sociedade mato-grossense
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8028-Amortização e encargos da dívida interna

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
2017
Operações Especiais
28501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT
Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.
Ação mantida
Percentual
Waldir Antonio Serafim da Silva

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
Realizado todos pagamentos conforme previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

17.289.623,76

17.819.623,76

17.718.396,24

0,00

102,48

99,43

17.289.623,76

17.819.623,76

17.718.396,24

0,00

102,48

99,43

Capacidade de Planejamento - PPD:
Os pagamentos anteriores à dezembro foram pagos em dia. Com relação exclusivo de dezembro, o pagamento foi feito por NEX, porém
encontra-se aguardando a regularização após a inscrição dos restos à pagar.

Capacidade de Execução - COFD:
Os pagamentos anteriores à dezembro foram pagos em dia. Com relação exclusivo de dezembro, o pagamento foi feito por NEX, porém
encontra-se aguardando a regularização após a inscrição dos restos à pagar.

Alcance do Objetivo Específico:
Foi alcançado todos objetivos de acordo com o previsto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nada a ser recomendado.

1571

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
Gestão de Políticas Públicas
Eendividamento de Estado de Mato Grosso.
Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.
Sociedade mato-grossense
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Estado de Mato Grosso

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8028-Amortização e encargos da dívida interna

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

994-Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
2017
Operações Especiais
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.
Ação mantida
Percentual
Angelica Wandermurem Scheidegger

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida interna, planejado, executado e
acompanhado mensalmente. Tendo alcançado seu objetivo, em razão do cumprimento da obrigação assumida por meio de contrato
firmado, obtendo um desempenho ótimo considerando o monitoramento mensal da sua execução orçamentária e financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

100

235.139.687,64

445.591.106,63

445.591.106,63

0,00

189,50

100,00

151

0,00

487.846,59

487.846,59

0,00

0,00

100,00

174

0,00

199.546.391,24

199.481.223,80

0,00

0,00

99,97

199

137.503.734,90

137.503.734,90

137.502.145,61

0,00

100,00

100,00

372.643.422,54

783.129.079,36

783.062.322,63

0,00

210,14

99,99

Total

Capacidade de Planejamento - PPD:
O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos dívida interna, planejado, executado e acompanhado
mensalmente.
A Ação demandou recursos de 110,14% acima do valor inicial orçado pela LOA pelo seguinte motivo:
a) a dotação inicial disponibilizada foi para atender as parcelas do primeiro semestre de 2017, conforme a proposta inicial encaminhada
para PLOA.
b A partir do segundo semestre de 2017 houve a necessidade de suplementação orçamentária para pagamentos do serviço da dívida
(amortização e encargos) originada de incorporação de recursos provenientes de excesso de arrecadação. A realização das liberações de
recursos das operações de créditos: Pró Estradas MT Integrado e Pró Turismo Prodestur, prevista na proposta inicial, mantendo o cenário
de cronograma de pagamentos do serviço da dívida para o exercício.
b) Houve anulações dos encargos da dívida interna, mediante remanejamento entre grupos de despesas, com o objetivo de atender o
pagamento do principal da dívida, previsto em cláusulas contratuais.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários alocados a este programa atenderam a necessidade financeira dos contratos da dívida interna, ora planejados,
executados e acompanhados mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a cláusulas contratuais.

Alcance do Objetivo Específico:
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O objetivo específico foi alcançado em razão do cumprimento da obrigação assumida por meio de contrato firmado, obtendo um bom
desempenho, considerando o monitoramento mensal da sua execução orçamentária e financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:
Eixo Estruturador:
Diretriz:
Programa:
Tipo de Programa:
Origem do Programa:
Objetivo do Programa:
Público Alvo:
Unidade Resp.
Programa:
Gestor(a) do Programa:

2017
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
995-Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa
Gestão de Políticas Públicas
Endividamento do estado de mato grosso.
Atender despesas decorrentes do serviço da dívida externa contraída pelo Estado.
Sociedade mato-grossense
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

144.744.210,11

225.366.152,04

224.653.599,40

0,00

155,21

99,68

144.744.210,11

225.366.152,04

224.653.599,40

0,00

155,21

99,68

Execução:
Resultados:
Principais restrições e providências adotadas:
Outros aspectos relevantes:
Outros produtos entregues:
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8015-Amortização e encargos da dívida externa

Programa de Governo:
Exercício:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

995-Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa
2017
Operações Especiais
30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Cumprir claúsulas contratuais com amortização encargos da dívida externa.
Ação mantida
Percentual
Angelica Wandermurem Scheidegger

META FÍSICA
Região de PLanejamento

Meta

ESTADO

100,00
Total:

100,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prevista LOA

Meta Física Prevista (após
Créditos)

100,00

Meta Física Ação Realizada

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Fisica Prevista

100,00

% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00

100,00

Análise da Meta Física:
O produto gerado neste programa é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado
mensalmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado

144.744.210,11

225.366.152,04

224.653.599,40

0,00

155,21

99,68

144.744.210,11

225.366.152,04

224.653.599,40

0,00

155,21

99,68

Capacidade de Planejamento - PPD:
O produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado
mensalmente.
Esta Ação demandou recursos de 55,21% acima do valor inicial orçado pela LOA pelos seguintes motivos:
a) o orçamento inicial disponibilizou recursos apenas para execução parcial da parcela do primeiro semestre de 2017 da divida externa;
b) variação cambial, tendo em vista que os contratos da dívida externa são corrigidos pelo Dólar (US$);
c) suplementação por transposição de recursos no valor de R$ 109.162.325,34, para atender a necessidade orçamentária dos contratos
BID PROFISCO e BANK OF AMERICA, tendo este iniciado sua amortização no exercício de 2014.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento da dívida externa planejado, executado e acompanhado
mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a cláusulas contratuais.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico foi alcançado devido ao pagamento da dívida externa estar atrelado às cláusulas contratuais. A ação foi atendida em
cumprimento às cláusulas contratuais, bem como objetivando atingir as metas especificadas na lei de responsabilidade fiscal e no
programa de ajuste fiscal firmado entre o Governo do Estado e a União.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1576

