Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
Eixo Estruturador:
002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:
005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa: Regularização Fundiária (208)
Tipo de Programa:
Finalístico
Unidade Resp. Programa:
04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Origem do Programa:
Insegurança jurídica fundiária do Estado
Objetivo do Programa:
Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso
Público Alvo:
Proprietários e ocupantes de imóveis rurais e urbanos
Gestor(a) do Programa:
Francisco Serafim de Barros
PRODUTOS ENTREGUES
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Análise dos Indicadores do Programa:
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 2019 o índice alcançado de 14 conjuntos
regularizados somente aconteceu através das realizações de termos de cooperações com outros órgãos do
estado, parcerias com prefeituras e outras entidades. 2. Percentual acumulado de assentamentos rurais
emancipados pelo INTERMAT, em 2016 à 2019 não foram emancipados assentamentos rurais pelo
INTERMAT. Apesar de serem entregues 22 de títulos nos Assentamentos. Cabe ressaltar que embora os
trabalhos desses assentamentos estão em fase de conclusões, não foram realizados os processos de
emancipações. 3. Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT, em 2019 não foram
priorizadas esta ação em 2019. 4. Número de Títulos Rurais expedidos em 2019 foram expedidos 69
(sessenta e nove) títulos rurais. 5. Lotes urbanos regularizados: foram regularizados o total de 2396 (dois mil
trezentos e noventa e seis) lotes pela Diretoria Urbana sendo: sendo 682 (seiscentos e oitenta e dois) emissão
de títulos definitivos de lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do estado e 1714
(mil setecentos e quatorze) titulação dos loteamentos em conjuntos habitacionais. 6. Plano de
Desenvolvimento de Assentamento, a ação no ano de 2016 à 2019 não foi executada. 7. Imóveis rurais
cadastrados e medidos, no exercício de 2019 foram cadastrados e medidos 61 (sessenta e um) imóveis rurais
no Estado de MT.
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Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 13,21%

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 100,00%
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EXECUÇÃO DO PROGRAMA:
O órgão teve dificuldades orçamentárias e financeiras, houve a necessidade de readequar a as despesas
desta ação para o pagamento somente de diárias. Foi contingenciado 86,79% do orçamento desta ação,
motivo do índice altamente deficiente no PPD. Apesar do contingenciamento de recursos, as ações deste
programa foram executadas satisfatoriamente tendo em vista os termos de cooperação com as prefeituras,
estado e outros entes.
RESULTADOS DO PROGRAMA:
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