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Estado de Mato Grosso 

Assembléia Legislativa 

Despacho 

 

Protocolo 

 

 

Projeto de Lei nº  

 

Autor: Poder Executivo 

 

 

MENSAGEM Nº        62,         DE   30   DE         SETEMBRO            DE 2015. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores e Senhora Parlamentares, 

 

 

 

Encaminho à apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, por intermédio de 

Vossa Excelência, o projeto de lei que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado para o 

exercício financeiro de 2016”, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Constituição 

Estadual, Lei Complementar Federal nº 101/2000-LRF, Lei Federal nº 4.320/64 e Lei nº 10.311 de 

14/09/2015 – LDO/2016. 

 

Mediante a presente mensagem, dirijo-me a essa Casa do Povo a fim de transmitir 

aos nobres Deputados, à Mesa Diretora e a todos os Mato-Grossenses, aos quais tenho a honra de 

servir como Chefe do Poder Executivo, as informações sobre o desempenho econômico do Estado, 

a situação das suas finanças públicas, a discriminação da receita dos fundos e a proposta da 

execução orçamentária das principais ações governamentais para o exercício de 2016. 

 

O presente projeto de lei compreende o orçamento fiscal referente aos três 

Poderes Estaduais, Ministério Público, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta 

e empresas estatais dependentes, incluindo as fundações legalmente instituídas e mantidas pelo 

Poder Público. Além disso, contempla ainda o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 

entidades e órgãos estaduais a ele vinculados, da administração direta e indireta.  

 

Na proposta orçamentária de 2016 estão previstas receitas e despesas totais de R$ 

16.553.492.816,81, sendo que o orçamento fiscal representa o montante de R$ 11.868.951.602,74 e 

o orçamento da seguridade social R$ 4.684.541.214,07. 

 

Em virtude da relevância da matéria, e com a certeza de que as dotações 

consignadas na peça orçamentária estão em consonância com o objetivo maior do Estado e o bem-
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estar da população, solicito o especial apoio do Legislativo Estadual no regular encaminhamento e 

tramitação desta proposição, esperando contar com sua aprovação. 

 

Aproveito a oportunidade para reiterar à Vossa Excelência, Senhor Presidente, e 

aos demais parlamentares dessa Casa Legislativa, os protestos de minha elevada consideração. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  30  de   setembro   de 2015. 

 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado  
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PROJETO DE LEI Nº                           DE                DE                            DE 2015. 

 

Autor: Poder Executivo 

 

Estima a receita e fixa a despesa do Estado 

de Mato Grosso para o exercício financeiro 

de 2016. 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o art. 42, da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 

sanciona a seguinte lei: 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º  Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para 

o exercício financeiro de 2016, compreendendo: 

 

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compreendendo seus 

Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, 

instituídas e mantidas pela Administração Pública; 

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e 

entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social. 

 

 

DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
 

Art. 2º  A Receita total é estimada e a Despesa total fixada em valores iguais a R$ 

16.553.492.816,81 (dezesseis bilhões, quinhentos e cinqüenta e três milhões, quatrocentos e 

noventa e dois mil, oitocentos e dezesseis  reais e oitenta e um centavos). 

 

§ 1º  Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

 

§ 2º  O valor de R$ 1.858.484.880,80 (um bilhão, oitocentos e cinqüenta e oito 

milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), 

incorporado na Receita total prevista no caput é definido como receita intra-orçamentária, por 

tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais 

dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, não 

compondo a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao Tribunal de 

Contas, à Procuradoria Geral de Justiça e à Defensoria Pública. 

 

Art. 3º  A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das 

especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento: 
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RESUMO GERAL DA RECEITA - TESOURO E OUTRAS FONTES  

Especificação Total 

I - Receitas Correntes 13.490.892.970,51 

1.1 Tributária 11.437.126.736,25 

      ICMS 9.378.333.712,55 

      IPVA 586.840.000,00 

      Demais 1.471.953.023,70 

1.2 Contribuições 1.640.400.594,83 

1.3 Patrimonial 176.359.247,29 

1.4 Agropecuária 220.126,98 

1.5 Industrial 3.441.191,86 

1.6 Serviços 684.016.815,82 

1.7 Transferências Correntes 4.539.251.198,18 

       Fundo Participação dos Estados - FPE 2.114.562.560,60 

       Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -

Exportação 
83.737.477,62 

      Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir 28.385.223,72 

      Auxilio Financeiro ao Fomento das Exportações  293.822.393,00 

       Salário Educação 91.357.264,00 

      Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 259.624.174,00 

       Transferência FUNDEB 1.338.615.215,54 

       Convênios 107.477.027,82 

       Demais 221.669.861,88 

1.8 Outras Receitas Correntes 888.995.629,33 

1.9 Receita Intra-orçamentária Corrente 1.858.484.880,80 

1.10 Conta Retificadora -5.878.918.570,03 

        (-) Deduções da Receita Corrente -5.878.918.570,03 

II - Receitas de Capital 1.204.114.965,50 

2.1 Operações de Crédito 927.256.528,37 

2.2 Alienação de Bens  3.114.655,88 

2.3 Amortização de Empréstimos 2.553.918,97 

2.4 Transferência de Capital 266.747.747,62 

2.5 Outras Receitas de Capital 4.442.114,65 

III - Receita Total  (R$ 1,00) 16.553.492.816,81 

 

 

 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
 

Art. 4º  A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R$ 

16.553.492.816,81 (dezesseis bilhões, quinhentos e cinqüenta e três milhões, quatrocentos e 

noventa e dois mil, oitocentos e dezesseis  reais e oitenta e um centavos), desdobrando-se da 

seguinte forma: 

I – no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 11.868.951.602,74 (onze bilhões, 

oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e dois  reais e 

setenta e quatro centavos); 

II – no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 4.684.541.214,07 (quatro 

bilhões, seiscentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e catorze 

reais e sete centavos).    
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Art. 5º  A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que 

integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento: 

 

 

I – da Despesa por categoria econômica: 

 
RESUMO GERAL DA DESPESA 

Especificação Total 

I - Despesas Correntes 13.947.294.256,22 

1.1 Pessoal e Encargos Sociais 10.164.476.762,19 

1.2 Juros e Encargos da Dívida 300.744.516,35 

1.3  Outras Despesas Correntes 3.482.072.977,68 

II - Despesas Capital 2.348.037.147,52 

2.1  Investimentos 1.880.153.448,95 

2.2 Inversões Financeiras 8.910.114,32 

2.3 Amortização da Dívida 458.973.584,25 

III - Reserva de Contingência 258.161.413,07 

IV - Despesa Total (I+II+III) (R$) 16.553.492.816,81 
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN 

  
 

 

 

 

II – da Despesa por Órgão: 
 

DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS 

Especificação Total 

1. PODER LEGISLATIVO 804.361.105,86 

Assembléia Legislativa 460.275.206,49 

Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso 423.411.830,37 

Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar 20.044.076,59 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo 16.819.299,53 

TRIBUNAL DE CONTAS 344.085.899,37 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 344.085.899,37 

2. PODER JUDICIÁRIO 1.350.758.646,10 

Tribunal de Justiça 1.350.758.646,10 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 1.103.365.885,74 

Fundo  de Apoio ao Judiciário 247.392.760,36 

3. MINISTÉRIO PÚBLICO 446.676.029,53 

Procuradoria Geral de Justiça 446.676.029,53 

Procuradoria Geral da Justiça  446.275.194,18 

Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 400.835,35 

4. DEFENSORIA PÚBLICA 123.234.750,22 

Defensoria Pública do Estado 123.234.750,22 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 123.234.750,22 

5. PODER EXECUTIVO 13.828.462.285,10 

Casa Civil 81.065.953,53 

Casa Civil  26.351.529,00 

Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional 5.562.000,60 

Gabinete de Governo 10.570.872,11 

Gabinete de Assuntos Estratégicos  2.400.000,00 

Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção  3.234.953,69 

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso 12.858.872,45 

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - 

AGEM/VRC 
1.765.849,94 

Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso 18.321.875,74 
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Casa Militar 19.567.713,97 

Casa Militar 19.567.713,97 

Controladoria Geral do Estado 34.574.232,71 

Controladoria Geral do Estado 34.574.232,71 

Gabinete da Vice Governadoria 3.442.887,53 

Gabinete da Vice Governadoria 3.442.887,53 

Procuradoria Geral do Estado 182.588.644,48 

Procuradoria Geral do Estado 182.588.644,48 

Secretaria de Estado de Gestão 2.408.427.366,32 

Secretaria de Estado de Gestão 66.809.675,71 

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso 55.577.372,48 

Mato Grosso Previdência  2.262.876.931,12 

Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso 23.163.387,01 

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários  104.493.136,59 

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários 15.214.252,78 

Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural 86.853.074,87 

Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso 2.425.808,94 

Gabinete de Comunicação 39.395.296,02 

Gabinete de Comunicação 39.395.296,02 

Secretaria de Estado de Educação 2.348.810.576,88 

Secretaria de Estado de Educação 2.348.810.576,88 

Secretaria de Estado de Fazenda 657.988.898,44 

Secretaria de Estado de Fazenda 657.988.898,44 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  404.222.615,93 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 141.686.043,51 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 13.485.449,18 

Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso 28.500.000,00 

Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso 136.740.336,74 

Companhia Mato-Grossense de Mineração 14.052.264,35 

Companhia Mato-Grossense de Gás 3.350.679,94 

Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial 66.407.842,21 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 416.589.157,66 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 409.935.723,09 

Fundação Nova Chance  1.967.752,91 

Fundo Estadual de Defesa do Consumidor  4.685.681,66 

 Secretaria de Estado de Segurança Pública 2.124.492.682,81 

 Secretaria de Estado de Segurança Pública  1.914.510.626,88 

Departamento Estadual de Trânsito 209.982.055,93 

Secretaria de Estado de Planejamento  207.407.524,17 

Secretaria de Estado de Planejamento  66.833.357,39 

Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso 137.392.059,62 

MT  Participações e Projetos S.A.  3.182.107,16 

Secretaria de Estado de Saúde 1.446.830.985,47 

Fundo Estadual de Saúde 1.446.830.985,47 

Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social 92.469.608,39 

Secretaria de Estado de Trabalho E Assistência Social 75.716.766,40 

Fundo para Infância e Adolescência 81.153,65 

Fundo Estadual de Assistência Social 16.671.688,34 

Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer 81.564.483,39 

Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer 49.651.593,57 

Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso 31.912.889,82 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística  1.211.920.534,17 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 1.211.920.534,17 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 395.244.331,41 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 49.495.383,56 

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso 301.549.599,73 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 44.199.348,12 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente 141.942.641,73 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente  141.942.641,73 

Secretaria de Estado das Cidades 210.148.149,76 

Secretaria de Estado das Cidades 191.563.463,96 

Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso -SANEMAT 18.584.685,80 

Encargos Gerais do Estado 957.113.450,67 

Recursos sob a Supervisão da SEGES 55.240.083,62 

Recursos sob a Supervisão da SEFAZ 901.873.367,05 

Reserva de Contingência 258.161.413,07 

Reserva de Contingência 258.161.413,07 

TOTAL (R$ 1,00) 16.553.492.816,81 
 Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLA 

 

 
Art. 6º  Fica o Poder Executivo autorizado a: 

 

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por 

cento) da despesa total fixada no artigo 4º, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964; 

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de 

Contingência, fixada na Lei nº 10.311 de 14/09/15 – LDO/2016, observado o disposto no artigo 5º, 

inciso III, da Lei complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. 

 

Parágrafo único.  Não onerarão o limite previsto no inciso I os créditos: 

 

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à 

despesa de pessoal, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta 

lei; 

II - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à 

despesa de débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, e despesas à conta 

de recursos vinculados constitucionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa 

fixada no artigo 4º desta lei; 

III - provenientes de Incorporações por Superávit Financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior e Incorporações de recursos provenientes de Convênios celebrados 

na esfera intergovernamental, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no 

artigo 4º desta lei. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 7º  As Metas Fiscais, definidas na Lei nº 10.311 de 14/09/15 – LDO/2016, em 

obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme 

demonstrado no quadro integrante do Anexo I desta Lei. 

 

Art. 8º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 

de 1º de janeiro de 2016. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,   30  de   setembro   de 2015, 194º da Independência e 127º 

da República. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 



Página 8 de 79 

ANEXO I 

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

LDO/2016 

Discriminação 

Valor Variação 

LDO/2016 LOA/2016 ABSOLUTA RELATIVA 

(A) (B) (B)-(A) (B)/(A) 

I. Receitas Não-Financeiras 14.909.482.329,88 15.451.871.211,62 542.388.881,74 3,64% 

Receita Tributária 11.052.559.235,62 11.437.126.736,25 384.567.500,64 3,48% 

Receita de Contribuições 1.548.458.016,20 1.640.400.594,83 91.942.578,63 5,94% 

Receita Patrimonial 156.380.355,71 176.359.247,29 19.978.891,58 12,78% 

(-) Aplicações Financeiras -148.718.366,28 -168.696.501,97 -19.978.135,69 13,43% 

Receita Agropecuária 300.300,88 220.126,97 -80.173,91 -26,70% 

Receita Industrial 3.871.032,38 3.441.191,86 -429.840,52 -11,10% 

Receita de Serviços 628.040.448,58 684.016.815,82 55.976.367,24 8,91% 

Transferências Correntes 4.505.034.302,36 4.539.251.198,18 34.216.895,82 0,76% 

Outras Receitas Correntes 732.986.127,17 888.995.629,33 156.009.502,16 21,28% 

(-) Deduções da Receita Corrente -5.510.204.518,36 -5.878.918.570,03 -368.714.051,67 6,69% 

Receita de Capital 1.199.357.391,30 1.204.114.965,50 4.757.574,20 0,40% 

(-) Operações de Crédito -971.379.971,13 -927.256.528,37 44.123.442,76 -4,54% 

(-) Alienação de Bens -3.306.398,67 -3.114.655,88 191.742,79 -5,80% 

(-) Amortização de Empréstimos -2.553.918,97 -2.553.918,97 0,00 0,00% 

Receita Intra-Orçamentária Corrente 1.718.658.293,08 1.858.484.880,80 139.826.587,72 8,14% 

II. Despesas Não-Financeiras 14.997.964.180,62 15.793.774.716,21 795.810.535,59 5,31% 

Despesa Corrente 13.513.351.199,36 13.947.294.256,22 433.943.056,86 3,21% 

Pessoal e Encargos Sociais 10.012.226.169,82 10.164.476.762,19 152.250.592,37 1,52% 

Juros e Encargos da Dívida 333.981.704,43 300.744.516,35 -33.237.188,08 -9,95% 

Outras Despesas Correntes 3.167.143.325,11 3.482.072.977,68 314.929.652,57 9,94% 

Despesa de Capital 2.269.350.245,28 2.348.037.147,52 78.686.902,24 3,47% 

Investimentos 1.565.855.145,40 1.880.153.448,95 314.298.303,55 20,07% 

Inversões Financeiras 0,00 8.910.114,32 8.910.114,32 100,00% 

Amortização da Dívida 703.495.099,88 458.973.584,25 -244.521.515,63 -34,76% 

Reserva de Contingência 252.739.540,29 258.161.413,07 5.421.872,78 2,15% 

III. Resultado Primário (I-II) -88.481.850,74¹ -341.903.504,59 -253.421.653,85 286,41% 

IV. Resultado Nominal -594.984.636,60 -642.648.020,94 -47.663.384,35 8,01% 

V. Montante da Dívida 1.037.476.804,31 759.718.100,60 -277.758.703,71 -26,77% 
Fonte: Projeções de receitas - UPEA/SEFAZ/SEPLAN, despesas consolidadas pela SEPLAN e resultados Primário e Nominal SEFAZ/SEPLAN.   Nota: 1. Valor retificado. 
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

O crescimento da economia mundial previsto foi ligeiramente revisto para baixo para o ano 2015, o que reflete um 

inesperado revés para a atividade econômica no primeiro trimestre de 2015, principalmente na América do Norte, afirma o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) no mais recente estudo denominado World Economic Outlook, publicado em 9 de julho de 2015. A 

situação global das economias está condicionada às seguintes expectativas: 

 Previsão de crescimento global de 3,3% este ano e 3,8% em 2016; 

 Melhora na recuperação nas economias avançadas;  

 Desaceleração nos mercados emergentes; 

 Continuidade dos riscos de volatilidade dos mercados financeiros. 

O aumento do crescimento global em 2015 será impulsionado por um crescimento mais forte nas economias 

avançadas, sendo a América do Norte a que representa a maior parte do crescimento estimado. O crescimento nessas economias foi de 

1,8 % em 2014 e para 2015 estima-se 2,2%, de acordo com a revisão das projeções de julho de 2015 (queda de cerca de 0,3% em 

relação à previsão feita pelo FMI em abril de 2015), e 2,4% em 2016.  

De acordo com o estudo  do FMI, a queda inesperada do crescimento na América do Norte no início de 2015, 

provavelmente, irá refletir em uma retração temporária (queda de 0,6% em 2015 e de 0,1% em 2016). As causas para o aumento do 

consumo e do investimento no crescimento dos Estados Unidos permanecem intactas, em decorrência das políticas salariais , das 

condições do mercado de trabalho, das condições financeiras facilitadas, dos preços de combustível mais baixos, e do fortalecimento do 

mercado. 

A recuperação econômica na área do euro está solidamente estabelecida, com sinais de aumento da demanda e da 

inflação. As projeções de crescimento foram revistas para cima para diversas economias da área do euro (por exemplo, Espanha, Itália), 

exceto na Grécia, que deve experimentar um custo mais elevado para a atividade econômica em relação às expectativas anteriores. 

No Japão, espera-se um crescimento maior do que o previsto no primeiro trimestre de 2015, com variação na taxa de 

crescimento de 0,6 %. Entretanto, grande parte dessa expectativa é resultado da acumulação de estoques. Com dinamismo mais fraco 
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dos salários reais e do consumo, o efeito desse crescimento em 2015 na revisão estimada passa a ser mais modesto. 

 

Economias emergentes e em desenvolvimento estão em processo de desaceleração  

 

O relatório produzido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) evidencia que o crescimento projetado para os 

mercados emergentes e em desenvolvimento deve diminuir de 4,6% em 2014 para 4,2% em 2015. A desaceleração reflete o impacto 

atenuante dos preços mais baixos das commodities e condições mais restritivas, especialmente financeiras aos setores externos na 

América Latina (por exemplo, Brasil) e aos exportadores de petróleo. 

Outros fatores que justificam essa retração são gargalos estruturais e dificuldades econômicas relacionadas a fatores 

geopolíticos, particularmente na Comunidade de Estados Independentes (CEI)
1
. 

Em 2016, espera-se crescimento nas economias emergentes e em desenvolvimento de 4,7%, em grande parte devido à 

melhoria nas condições econômicas em um número de países em dificuldades, incluindo a Rússia e algumas nações do Oriente Médio e 

Norte da África. 

 

Expectativas de riscos  

 

A distribuição dos riscos para a atividade econômica global está principalmente associada à redução do crescimento 

econômico. No curto prazo, os riscos compreendem o aumento da volatilidade do mercado financeiro e alterações nos preços dos ativos, 

enquanto persistem sinais de menor crescimento do produto potencial.  Os preços mais baixos das commodities também representam 

riscos para as economias em desenvolvimento de baixa renda, depois de longo período de forte crescimento. 

A maior solidez da recuperação da economia dos Estados Unidos vem sendo contrastada com a fragilidade 

demonstrada por alguns países emergentes, sobretudo diante da iminente elevação da taxa de juros americana. Espera-se também uma 

redução do ritmo de expansão da China que, embora aparente ser permanente, tem perspectivas ainda positivas (crescimento entre 6,0% 

e 7,0% no período de 2015-2018) para a manutenção da demanda global por commodities e, consequentemente dos preços negociados 

no mercado internacional.  

                                                 
1   Organização supranacional envolvendo 11 repúblicas que pertencem à antiga União Soviética, e alguns países do Oriente Médio e Norte da África.
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O cenário projetado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) indica melhora para 2016, com recuperação dos fluxos 

totais de comércio internacional. Esse quadro apresenta-se especialmente favorável ao Brasil, em virtude das perspectivas positivas para 

esse comércio. Além disso, o cenário atual aponta para a desvalorização do real em relação à moeda americana, o que beneficia o setor 

produtivo exportador brasileiro por meio da maior competitividade dos produtos no mercado internacional. 

O Brasil sentirá no curto prazo os efeitos da elevação dos juros americanos pelo Sistema de Reserva Federal dos 

Estados Unidos (FED) esperado para ocorrer até o final de 2015. Atualmente, a taxa de juros americana situa-se no intervalo de 0% a 

0,25% ao ano. Em contrapartida, a recuperação da economia americana favorecerá o comércio mundial e beneficiará o Brasil no 

horizonte de longo prazo. 

Os reflexos da alta dos juros americanos começarão a aparecer na economia brasileira de maneira mais intensa nos 

números das transações correntes de 2015 e 2016, anos para os quais o Fundo Monetário Internacional projeta déficit nas transações 

correntes brasileiras de US$ 69,7 bilhões e US$ 66,2 bilhões, respectivamente. É evidente que a maior parte desse desequilíbrio está 

relacionada com a saída de dólares do Brasil em consequência da possível elevação dos juros americanos.  

Por outro lado, os números estimados para a balança comercial brasileira para os próximos anos são menos pessimistas 

em comparação ao ano de 2014. Os ajustes na política cambial brasileira, por meio da adoção do câmbio flutuante e menos intervenção 

do Banco Central, tem reequilibrado as contas externas do país e aumentado significativamente as exportações, funcionando como um 

dos pilares para a retomada da confiança econômica.  

 

PANORAMA NACIONAL 

Produto Interno Bruto (PIB) – apresentou queda de 1,9% na comparação entre o segundo trimestre de 2015 e o 

primeiro trimestre do ano, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. No acumulado dos quatro trimestres terminados no 

segundo trimestre de 2015, o PIB registrou queda de 1,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Já no acumulado 

do primeiro semestre de 2015, o PIB apresentou queda de 2,1% em relação a igual período de 2014. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse resultado é o pior desde o primeiro trimestre de 2009, quando caiu 2,6%. 

No segundo trimestre de 2015, contribuíram para o desempenho negativo da economia a queda dos investimentos (-

8,1%) e do consumo das famílias (-2,1%). Em contrapartida, o consumo do governo registrou alta de 0,7%. Na análise dos setores, todos 

registraram queda, liderada pela indústria, que teve retração de 4,3%, pela agropecuária, de 2,7%, e pelos serviços, de 0,7%. 
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Em valores correntes, o PIB brasileiro no segundo trimestre de 2015 alcançou R$ 1,42 trilhões, sendo R$ 1,21 trilhões 

referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 209,4 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. A taxa de 

investimento no segundo trimestre de 2015 foi de 17,8% do PIB, abaixo do observado no mesmo período do ano anterior (19,5%). A 

taxa de poupança foi de 14,4% no segundo trimestre de 2015, ante 16,0% no mesmo período de 2014. 

Produção Agrícola – a produção agropecuária (VBP) de 2015 está estimada em R$ 463,3 bilhões, segundo reprojeção 

do Ministério da Agricultura. Na revisão das estimativas, as lavouras devem somar R$ 295,1 bilhões, o que representa uma queda de 

1,8% em relação ao VBP de 2014. Em relação à pecuária, percebe-se um incremento de 2,2% na comparação anual, em valores 

monetários deve chegar a R$ 168,1 bilhões. Os preços agrícolas mais baixos do que em 2014 para produtos importantes na formação do 

faturamento bruto, como milho, arroz, laranja e cana de açúcar, foram decisivos para o desempenho deste ano. A mamona foi destaque 

em crescimento no VBP, com 103,2%, seguidos pela cebola, 97%; pimenta do reino, 48,3%; trigo, 7,2%; e soja, 3,3 %.  

Os produtos que apresentaram redução no VBP são, principalmente, algodão, batata inglesa, cacau, cana-de-açúcar, 

laranja e mandioca. Na pecuária, a carne bovina lidera a alta do VBP, com 9,4% em relação a 2014. Ovos e suínos também estão com 

maior faturamento este ano, mas a carne de frango e leite sinalizam decréscimo de valor.  

Mercado de Trabalho – a crise política, econômica e social que vive o Brasil em 2015 vem trazendo enormes 

prejuízos à sociedade brasileira. Particularmente no que tange ao mercado de trabalho, percebe-se uma piora significativa em muitos 

indicadores analisados no ano de 2015, a saber: rendimentos, taxa de desocupação, tempo de procura por uma nova ocupação, 

informalidade, etc.  

Ao analisar a evolução de duas variáveis significativas, taxa de desocupação e rendimento dos ocupados nas seis 

regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, pode-se ter uma dimensão da deterioração do mercado de trabalho brasileiro.  

A taxa de desocupação, que era de 12,4% em 2003, caiu para 4,8% em 2014 e atingiu o seu menor percentual no mês 

de dezembro desse ano, ficando em 4,3%. No que tange aos rendimentos dos ocupados, desde 2004, o crescimento ocorreu de forma 

progressiva ano a ano, saindo de um valor médio de R$ 1.581,31 em 2003 atingindo R$ 2.049,35 em 2014, apresentando uma elevação 

de 33,06%. Essa melhoria lenta, porém contínua do mercado de trabalho foi fator importante a contribuir com o aumento da distribuição 

de renda e a estabilização econômica do país. 

Apesar da melhoria significativa apresentada no início dos anos 2000, a situação em 2015 é preocupante. Pelos dados 

do IBGE, percebe-se que a taxa de desocupação piora mês a mês de forma significativa trazendo como consequência, entre outras, a 
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queda dos rendimentos.  Concomitante a essa realidade do mercado de trabalho, as expectativas de desempenho da economia até o final 

do ano não são favoráveis.  
 

                         Tabela 01 - Taxa de desocupação e rendimento médio real recebido pela população ocupada em preços de julho de 2015 

Meses em 2015 Taxa de desocupação Rendimentos (R$) 

            Janeiro 5,3 2.296,20 

          Fevereiro 5,9 2.263,74 

             Março 6,2 2.199,69 

              Abril 6,4 2.189,23 

              Maio 6,7 2.147,01 

             Junho 6,9 2.163,54 

             Julho 7,5 2.170,70 

                                               Fonte: IBGE/PME, 2015. 

A medição do percentual da taxa de desocupação não pode ser o único fator a ser levado em consideração na análise 

de um fenômeno complexo como a desocupação. Tão importante quanto, é perceber a heterogeneidade da economia, a evolução dos 

diferentes tipos de ocupações, as condições de trabalho existentes, a persistência da informalidade no país, etc. 

Inflação – o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou 2014 em 6,3% e representou, assim, o 

décimo ano consecutivo em que a inflação ficou dentro do intervalo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mas ainda 

superior ao centro da meta. A alta registrada no ano foi influenciada por choques de oferta em alimentos in natura e de aumentos em 

derivados das commodities agrícolas e, por fim, do aumento dos gastos governamentais em relação às receitas. 

Mesmo assim, o Banco Central do Brasil, respondendo ao recrudescimento da inflação, iniciou um ciclo de aperto 
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monetário, anunciando aumentos da taxa básica de juros (SELIC). Na última reunião do Comitê de Política Monetária em agosto de 

2015, fixou-a em 14,25% ao ano. Essa decisão reflete a necessidade de recolocar a inflação no intervalo do sistema de metas 

inflacionárias, que em 2015 está em 9,28%.  

A persistência da inflação em patamares acima do teto do sistema de meta inflacionária (6,5%), no ano de 2015, tem 

sido continua nos relatórios do Banco Central. Isso se deve aos aumentos dos preços administrados, que até esse ano estavam represados 

e à diminuição da oferta decorrente da baixa confiança do investidor. A oferta de alimentos tem sido influenciada pelos problemas de 

seca e chuva, contribuindo também para a elevação da inflação. Dessa forma, os analistas do mercado estimam que o IPCA encerre o 

ano de 2015 em 9,28%, caindo em 2016 para 5,51% (Boletim Focus de 28/08/2015, do Banco Central). 

Política Fiscal e Nota de Risco do País – Embora a política fiscal de 2015 tenha sido restritiva em relação aos gastos 

públicos, não cumprirá as metas de superávit primário para o ano. A dívida consolidada líquida do setor público vem apresentando uma 

trajetória de elevação e, em decorrência disso, o Brasil teve a nota de classificação de riscos rebaixada pela Standard and Poor´s de 

BBB- para BB+  e a agência de classificação Moody´s revisou a perspectiva da nota de estável para negativa.  

Frente aos desafios impostos pelo desempenho da economia internacional, que ainda vive uma moderada recuperação, 

afetando a atividade doméstica e a arrecadação de tributos, o governo federal optou por elevar a carga tributária como forma de reduzir 

os efeitos da crescente redução da arrecadação federal e iniciou um sistemático corte de gastos públicos. Para restabelecer a confiança 

dos investidores, autoridades governamentais têm promovido uma ação mais forte em torno do sistema de meta inflacionária, câmbio 

flutuante e busca por superávit primário. 

Síntese da Conjuntura Nacional – entre abril de 2013 e agosto de 2015, a taxa Selic subiu de 7,25% para 14,25%, 

em um longo ciclo de aperto da política monetária brasileira. Esse processo foi interrompido em abril de 2014, com a taxa básica em 

11%, sendo retomado em dezembro do mesmo ano.  

A extensão dessa última fase de aperto monetário foi bem superior ao que o mercado antecipava, além disso, foi 

claramente acompanhada de uma mudança de discurso e de ações do Banco Central (BC), que se revelou decidido a trazer o IPCA, de 

forma tempestiva, para a meta de inflação de 4,5%. 

Não há dúvida de que, no que tange à inflação futura, a nova postura da autoridade monetária foi bem-sucedida. As 

expectativas de mercado quanto ao IPCA para 2016 caíram de 5,7% em dezembro de 2014 para 5,51% na última leitura do Boletim 

Focus, em agosto de 2015. Esse pequeno recuo é uma vitória excepcional quando se considera que, no mesmo período, as expectativas 
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para o IPCA de 2015 saltaram de 6,5% para 9,25%. O mercado, portanto, credita à política monetária brasileira o poder de produzir uma 

relevante desinflação em 2016. 

Por outro lado, é preciso considerar que a vigorosa correção dos preços administrados em 2015 contribuiu para reduzir 

ou mesmo eliminar a necessidade de novos reajustes acima da inflação média, o que melhora o cenário inflacionário para 2016. 

Adicionalmente, a intensidade da recessão e da piora do mercado de trabalho este ano ajudou a derrubar as expectativas de inflação para 

2016. 

Ainda assim, dada a conhecida força da inércia inflacionária na economia brasileira, não há dúvida de que o 

movimento simultâneo de elevação das expectativas do IPCA de 2015 e da sua redução em 2016 evidenciam a recuperação da 

credibilidade do Banco Central como guardião da moeda. Reforça esse entendimento o fato de que as expectativas de inflação de 2017 

tenham recuado de 5,5% para 4,7%, aproximando-se da meta central. 

A guerra contra a inflação, porém, nunca está ganha, ainda mais em uma conjuntura turbulenta como a que a economia 

brasileira enfrenta atualmente. A recessão, os problemas fiscais, a queda da confiança de empresários e consumidores, a deterioração da 

governabilidade política, o cenário externo desafiador e a depreciação cambial compõem um quadro extremamente desafiador para a 

autoridade monetária. O enfraquecimento da atividade e do mercado de trabalho ajuda a reduzir a inflação, mas a um custo com fortes 

repercussões sociais e políticas, que naturalmente todo governo tenta neutralizar. A volatilidade do câmbio, por sua vez, introduz um 

risco relevante que pode pôr a perder a estratégia desinflacionaria. 

O componente mais problemático da inflação brasileira, ligado aos serviços e aos bens não negociáveis 

internacionalmente, é sabidamente resistente e inercial. E, para complicar ainda mais a sua atuação, o Banco Central tem que lidar com 

choques não ligados à demanda – além dos reajustes do câmbio e dos preços administrados, sempre lembrados pelo Comitê de Política 

Monetária (COPOM) –, como as altas surpreendentes dos alimentos que vêm se repetindo sistematicamente nos últimos anos. 

 

PANORAMA ESTADUAL DE MATO GROSSO 

Para a análise do nível de atividade econômica no Estado, selecionou-se alguns indicadores que permitem formular 

prognósticos das fontes de financiamento para atendimento das demandas pelos serviços públicos. 

 

Comparativo de Longo Prazo do PIB brasileiro com o PIB mato-grossense  
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A economia mato-grossense deve crescer em média 3,1% em termo reais no período de 2016-2024, enquanto o Brasil 

deve ter um crescimento real de 2,0% a.a. em média no mesmo período. Essa evolução mostra que o estado de Mato Grosso continuará a 

crescer acima da média nacional, em decorrência das boas perspectivas para o competitivo setor exportador agropecuário.  

 Figura 01 - Crescimento Médio do Produto Interno Bruto, 2016 - 2024 

 
                                                                                              Fonte: Consultoria Tendências, agosto/2015 

 

Comércio – Panorama do comércio para Mato Grosso, Centro-Oeste e Brasil 

As vendas do comércio em Mato Grosso mostraram bom desempenho (7,3% de 2005 a 2014), ligeiramente acima da 

média nacional (6,8%) e um pouco inferior à média regional (7,6%), no mesmo período, em decorrência do aumento da renda acima da 

média nacional e do processo de segmentação do setor terciário do Estado. 
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                                 Gráfico 01- Crescimento do Comércio, 2005 - 2024 

 
                           Fonte: Consultoria Tendências, agosto/2015 

 

No período de 2015 a 2019, espera-se que Mato Grosso tenha um crescimento médio no setor de comércio de 0,1% 

a.a, enquanto que a média regional decresce 0,3% a.a e nacional apresenta queda de 0,1% a.a. 

Produtividade Agrícola 

 

A produtividade agrícola mato-grossense deve crescer menos daqui por diante, mas ainda acima do Centro-Oeste e do 

Brasil. O aumento da produção da safrinha se ampliou proporcionalmente mais que a área cultivada, gerando um salto na produtividade 

de Mato Grosso, principalmente entre 2010 e 2012. Os ganhos de produtividade desse período foram acompanhados por uma 

significativa expansão da área: em 2003, a área de milho safrinha correspondia a 14,9%, percentual que passou para 24,2% em 2008 e 
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para 51,9%em 2014. O grande salto da safrinha de milho observada no período já ocorreu, o que justifica a expectativa de menor 

produtividade para os próximos anos. 

 

Emprego 

Apesar do forte crescimento do PIB de Mato Grosso observado no período 2006-2014, o emprego mostrou 

desempenho mais modesto, explicado parcialmente pelo processo de mecanização do setor agrícola. 

A geração média anual de empregos entre 2006 e 2014 foi de 2,1%, superior à média nacional (1,5%). Para 2015, é 

esperada uma queda de 0,5%, sendo o prognóstico para o período de 2016 a 2024 de crescimento médio anual de 1,5%, números 

superiores ao esperado para o Centro-Oeste (1,4%) e para o Brasil (1%).  

Enfatiza-se que até julho de 2015 foram gerados 796.784 empregos formais em Mato Grosso, apresentando um 

pequeno crescimento de 0,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior (IMEA, 2015). Especificamente, os empregos formais 

criados pelo setor agropecuário aumentaram 0,7% no referido período. 
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Gráfico 02 - Cenário do Emprego, 2005-2024 

 
                                                                    Fonte: Consultoria Tendências, agosto/2015 

 

Massa de Renda do Trabalho: Mato Grosso no Contexto Brasileiro 

 

Em 2015, espera-se uma queda na massa de renda do trabalho do estado de Mato Grosso, mas ainda assim será dois 

terços inferiores ao observado em âmbito nacional, demonstrando que os impactos das crises políticas, financeiras e econômicas no 

Estado não serão tão significativos devido ao perfil econômico agroexportador. 
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Gráfico 03 - Massa de Renda do Trabalho, Mato Grosso e Brasil, 2002 – 2015 

 
                                                         Fonte: Consultoria Tendências, agosto/2015. 

 

Taxa de Ocupação – Mato Grosso em Comparação ao Brasil e Centro-Oeste 

 

Entre 2006 e 2013, o número de ocupados (entre 15 e 64 anos de idade) no Brasil cresceu a uma taxa média de 1,38% 

ao ano. Para o período de 2015 a 2024, a expectativa é de um desempenho abaixo de 1,01% a.a. As melhores perspectivas para o PIB 

total do Nordeste, Norte e Centro-Oeste deverão ter como consequência melhores desempenhos do emprego e renda nessas regiões, 

sendo que Mato Grosso deverá mostrar taxas acima do Centro-Oeste e bem acima do esperado para o Brasil (TENDÊNCIAS, 2015). 

População Economicamente Ativa (PEA) 

A população economicamente ativa (PEA) é constituída pelos indivíduos entre 15 e 64  anos  ocupados  ou  que  não 

estão  procurando  uma ocupação (IBGE, 2015). A população em idade ativa (PIA) corresponde à parcela da população que está 
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ocupada ou não está procurando emprego (DIEESE, 2015). As projeções da PEA e particularmente da relação PEA/PIA levam em 

consideração fatores econômicos e demográficos.  

Como exemplo de fatores que aumentam a PEA, está a melhora na oferta de empregos – que motiva pessoas que estão 

fora do mercado de trabalho a procurar uma ocupação – e a tendência de aumento de participação da mulher no mercado de trabalho. 

Por outro lado, a tendência de aumento nos anos de estudo vem postergando a entrada dos jovens no mercado de trabalho, reduzindo a 

relação PEA/PIA. 

No Brasil, a relação PEA/PIA passou de 71,1% em 2001 para 73,9% em 2009, mostrando recuo nos anos seguintes, 

alcançando 71,4% em 2013. A expectativa é de aumento apenas marginal dessa proporção até 2024, sendo que recentemente houve 

retração da PEA. Uma combinação de razões conjunturais e estruturais ajuda a explicar esse movimento, como o aumento dos jovens 

que não estavam ocupados e nem procurando emprego, aumento da renda familiar nos últimos anos e o próprio envelhecimento da 

população brasileira – fatores que fizeram com que o cenário para a relação PEA/PIA no Brasil seja de ligeira alta no médio prazo. 

Mato Grosso, por apresentar uma relação PEA/PIA em 2013 de 69,7%,  inferior ao Centro-Oeste (73,1%) e ao Brasil 

71,4%), tem mais espaço para crescimento da população economicamente ativa em relação aos índices da região e ao índice nacional. 

 

            Tabela 02- Relação entre as Populações Economicamente Ativa (PEA) e em Idade Ativa (PIA), 2010–2024 

 
                 Fonte: Consultoria Tendências, agosto/2015. 
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Câmbio: Mato Grosso é Favorecido pela Desvalorização do Real 

A taxa de câmbio ficou mais volátil nos dois primeiros trimestres de 2015, reflexo da perda do grau de investimento e 

das incertezas envolvendo a instabilidade política brasileira. 

Nos próximos anos, a taxa de câmbio real deve se manter em depreciação, ainda que em menor magnitude frente a 

2015. Como principais determinantes, enfatiza-se a deterioração dos termos de troca, a apreciação global do dólar e o crescimento mais 

contido da China. A expectativa é que para o final de 2015 a taxa de câmbio real por dólar seja de R$ 3,50 e de R$ 3,65 para o final de 

2016. 

O Índice de Corrente de Comércio Exterior
2
 do estado de Mato Grosso é de 48,2% no ranking entre os estados do 

Brasil. O estado apresenta o segundo maior índice, perdendo somente para o estado do Amazonas, evidenciando uma forte relação da 

economia mato-grossense com a atividade exportadora sendo, portanto, favorecido pela desvalorização do real que amplia a 

competitividade dos produtos exportados pelo Estado e valoriza o preço interno. 

Segundo dados do Instituto Matogrossense de Economia Agrícola (IMEA), em agosto de 2015 a soja registrou 

aumento de preço de 7%, o milho de 35% e o algodão de 31% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando a cotação média 

do dólar era de R$ 2,28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 A Corrente de Comércio Exterior é a soma de todas as exportações e importações de mercadorias de um país, estado ou município. O índice é obtido pela razão entre a corrente de comércio exterior e o produto interno bruto (PIB). 
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Gráfico 04 - Índice de Corrente de Comércio Exterior, Brasil e Estados, 2014 

 
                                                                                    Fonte: Consultoria Tendências, agosto/2015. 
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PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PARA O PLOA 2016 DE MATO GROSSO 

 

Para fins de estimativa da receita orçamentária do Estado, são adotados dois parâmetros macroeconômicos – PIB e 

INFLAÇÃO – considerando os seguintes prognósticos: 

PIB – Diante das evidências reveladas pelos diversos indicadores apresentados para a economia de Mato Grosso, 

estima-se uma retração de 0,6% do PIB em 2015 e crescimento real de 2,9% em 2016. 

INFLAÇÃO – O índice adotado para medir a variação de preços para o PLOA 2016, a exemplo de anos anteriores, é o 

Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trata-se de uma 

medida abrangente do movimento de preços. Conforme a FGV, esse indicador engloba não apenas diferentes atividades como também 

etapas distintas do processo produtivo, resultando em um parâmetro do nível de atividade econômica. O IGP-DI é a média aritmética 

ponderada de três outros índices de preços: Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e Índice 

Nacional de Custo da Construção (INCC).  

Adotou-se como expectativa de variação do IGP-DI os percentuais de 7,75% e 5,27%, para os anos de 2015 e 2016, 

respectivamente.   

 

FINANÇAS PÚBLICAS
3
  

 

Neste tópico são abordados aspectos relativos aos impactos gerados por determinado grupo de variáveis contábeis 

relacionadas às finanças públicas estaduais, com objetivo de demonstrar a situação financeira do setor público estadual, ainda no 

exercício corrente. 

A Lei 4.320/64 estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

A Contabilidade Aplicada à Administração Pública registra a previsão da receita e a fixação da despesa, estabelecida 

no Orçamento Público aprovado para o exercício, escritura a execução orçamentária da receita e da despesa, faz a comparação entre a 

previsão e a realização das receitas e despesas, controla as operações de crédito, a dívida ativa, os valores, os créditos e obrigações, entre 

                                                 
3 Nota elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ 
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outros. 

A análise das demonstrações contábeis é um dos mais importantes instrumentos de gerenciamento das contas públicas. 

Por intermédio desse procedimento é possível identificar, analisar e ajustar possíveis falhas que acontecem na gestão das organizações 

públicas. Sob essa ótica, passaremos a analisar duas dessas demonstrações, que são: o Balanço Orçamentário e o Demonstrativo de 

Restos a Pagar por Poder, ambos constantes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, preceitos da Lei Complementar nº. 

101/00 - LRF. 

 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

O Balanço Orçamentário demonstra o resultado da execução orçamentária confrontando tanto a receita e a despesa 

prevista quanto a receita e a despesa realizada. A despesa realizada é representada pelo montante empenhado no exercício. 

Esse confronto de realização possibilita conhecer o resultado orçamentário do exercício, sob a forma de superávit ou déficit 

orçamentário, conforme o disposto no artigo 102, da Lei nº. 4.320/64. 

Os valores nele representados são consequência da execução da Lei nº 10.243 de 31 de Dezembro de 2014,  Lei  

Orçamentária de 2015,  que  estimou  a  receita  total  e  fixou  a  despesa  total  em  valores  iguais  a R$ 13.653.061.831,00 (treze 

bilhões, seiscentos e cinquenta e três milhões, sessenta e um mil, oitocentos  e trinta e um reais), sendo a despesa desdobrada da seguinte 

forma: 

I -  no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 9.862.337.804,00 (nove bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões, 

trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quatro reais); e 

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 3.790.724.027,00 (três bilhões, setecentos e noventa milhões, 

setecentos e vinte quatro mil, vinte sete reais).  

Os resultados aqui apresentados representam a execução dos orçamentos fiscal e  de seguridade,  que  somam  R$  

13.653.061.831,00,  tanto  para  receita  prevista como para despesa fixada. 

A tabela a seguir demonstra o Balanço Orçamentário extraído do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e 

Finanças do Estado de Mato Grosso FIPLAN  na posição de 31/07/2015.  
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    Tabela 03 – Balanço Orçamentário – Consolidado do Estado                                                               julho/2015 
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O balanço orçamentário  relativo ao período de janeiro a julho/2015 apresenta um montante de realização de receita 

de R$  7.571.743.827,00.  

Do total arrecadado, 99,8% são representados pelas receitas correntes e 0,2% por receitas de capital.   

Seguindo a metodologia de elaboração da Lei Orçamentária de 2014, nas receitas correntes, dentro das receitas 

tributárias e outras receitas correntes, não estão incluídos as cotas partes dos municípios, pois na forma como foi elaborado o orçamento 

esses recursos são considerados redutores da receita e, portanto, não estão contemplados na despesa.  

Na execução da despesa, analisando pela ótica da despesa empenhada, temos comprometido no período R$ 

8.105.774.635,14, sendo 86,5 % com despesas correntes e 13,5 %  com despesas de capital.  

O resultado orçamentário é apurado confrontando a receita realizada com a despesa executada. 

O déficit orçamentário de R$ 534.030.807,38, apurado no período, é justificado pelo empenho global de algumas 

despesas, nas quais estão inseridas as amortizações de dividas referente a investimentos relativos à Copa do Mundo FIFA 2014, bem 

como dolarização de alguns contratos. 

Com a edição do Decreto 11/2015, publicado em 27 de janeiro de 2015, que trata da programação financeira vinculada 

ao regime de tesouraria única para o exercício 2015, o governo está monitorando os gastos e promovendo as adequações dos anexos da 

programação financeira para viabilizar os ajustes financeiros,  com o objetivo de reduzir os déficits existentes e contribuir para gerar o 

resultado primário dentro das metas estabelecidas para esse exercício.  

Analisando pela despesa liquidada, cujos compromissos são líquidos e certos, temos um resultado superavitário de R$  

603.714.514,97 , visando sempre  honrar os compromissos com pessoal, dívida pública e encargos sociais. 

Apresentamos uma peça contábil do Balanço Orçamentário elaborado até Julho/2015, demonstrando no anexo abaixo 

os valores com as previsões atualizadas e a execução das Despesas somente pelo empenhado para avaliar melhor o comportamento 

destas e as medidas que precisam ser reavaliadas para atingir as metas priorizadas para esse exercício.   

 

 

Tabela 04– Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei 4.320/64 – Item 5 da IN TCE – 03/2015) 

          

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
PREVISÃO 

ATUALIZADA 

RECEITAS 

REALIZADAS 
AH % AV % SALDO 
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RECEITAS CORRENTES 12.185.963.616,00 7.556.931.735,90 -37,99% 93,23% (4.629.031.880,10) 

RECEITA TRIBUTÁRIA 5.160.156.113,00 2.636.724.972,90 -48,90% 32,53% (2.523.431.140,10) 

Impostos 4.931.179.515,00 2.509.865.459,98 -49,10% 30,96% (2.421.314.055,02) 

Taxas 228.976.598,00 126.859.512,92 -44,60% 1,57% (102.117.085,08) 

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.607.732.283,00 1.535.758.764,80 -41,11% 18,95% (1.071.973.518,20) 

Contribuições Sociais 1.872.720.030,00 1.167.195.995,32 -37,67% 14,40% (705.524.034,68) 

CIDE 735.012.253,00 368.562.769,48 -49,86% 4,55% (366.449.483,52) 

RECEITA PATRIMONIAL 36.709.161,00 118.887.349,47 223,86% 1,47% 82.178.188,47 

Receitas Imobiliárias 2.821.629,00 1.559.191,17 -44,74% 0,02% (1.262.437,83) 

Receitas de Valores  Mobiliários 28.617.656,00 116.173.424,47 305,95% 1,43% 87.555.768,47 

Receita de Concessões e Permissões 5.217.715,00 1.137.017,05 -78,21% 0,01% (4.080.697,95) 

Outras Receitas Patrimoniais 52.161,00 17.716,78 -66,03% 0,00% (34.444,22) 

RECEITA AGROPECUÁRIA 260.679,00 115.039,60 -55,87% 0,00% (145.639,40) 

Receita de Produção Animal e 

Derivados 89.580,00 77.409,10 -13,59% 0,00% (12.170,90) 

Outras Receitas Agropecuárias 171.099,00 37.630,50 -78,01% 0,00% (133.468,50) 

RECEITA INDUSTRIAL 14.023.207,00 4.136.264,98 -70,50% 0,05% (9.886.942,02) 

Receita da Industria de 

Transformação 14.023.207,00 4.136.264,98 -70,50% 0,05% (9.886.942,02) 

RECEITA DE SERVIÇOS 473.902.716,00 276.201.801,50 -41,72% 3,41% (197.700.914,50) 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.344.141.809,00 1.790.808.281,70 -46,45% 22,09% (1.553.333.527,30) 

Transferências Intergovernamentais 3.260.374.377,00 1.761.868.367,40 -45,96% 21,74% (1.498.506.009,60) 

Transferências de Instituições 

Privadas 0,00 90.291,00 - 0,00% 90.291,00 

Transferências de Convênios 83.767.432,00 28.849.623,30 -65,56% 0,36% (54.917.808,70) 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 549.037.648,00 1.194.299.260,95 117,53% 14,73% 645.261.612,95 

Multas e Juros de Mora 140.313.924,00 76.023.446,03 -45,82% 0,94% (64.290.477,97) 

Indenizações e Restituições 4.723.934,00 12.985.367,81 174,88% 0,16% 8.261.433,81 

Receita da Dívida Ativa 26.455.364,00 16.617.473,32 -37,19% 0,21% (9.837.890,68) 
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Receitas Correntes Diversas 377.544.426,00 1.088.672.973,79 188,36% 13,43% 711.128.547,79 

RECEITAS DE CAPITAL 1.467.098.215,00 14.812.091,86 -98,99% 0,18% (1.452.286.123,14) 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.049.847.753,00 0,00 -100,00% 0,00% (1.049.847.753,00) 

Operações de Créditos Internas 1.024.467.573,00 0,00 -100,00% 0,00% (1.024.467.573,00) 

Operação de Créditos Externas 25.380.180,00 0,00 -100,00% 0,00% (25.380.180,00) 

ALIENAÇÃO DE BENS 1.263.943,00 3.492.119,33 176,29% 0,04% 2.228.176,33 

Alienação de Bens Móveis 135.780,00 1.530,00 -98,87% 0,00% (134.250,00) 

Alienação de Bens Imóveis 1.128.163,00 3.490.589,33 209,40% 0,04% 2.362.426,33 

AMORTIZAÇÕES DE 

EMPRÉSTIMOS 0,00 269.797,54 - 0,00% 269.797,54 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 414.971.428,00 8.074.988,94 -98,05% 0,10% (406.896.439,06) 

Transferências Intergovernamentais 5.738.032,00 0,00 -100,00% 0,00% (5.738.032,00) 

Transferências de Convênios 409.233.396,00 8.074.988,94 -98,03% 0,10% (401.158.407,06) 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.015.091,00 2.975.186,05 193,10% 0,04% 1.960.095,05 

Receitas de Capital Diversas 1.015.091,00 2.975.186,05 193,10% 0,04% 1.960.095,05 

SUBTOTAL DAS RECEITAS 13.653.061.831,00 7.571.743.827,76 -44,54% 93,41% (6.081.318.003,24) 

SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO 13.653.061.831,00 7.571.743.827,76 -44,54% 93,41% (6.081.318.003,24) 

DÉFICIT 833.096.967,74 534.030.807,38 -35,90% 6,59% (299.066.160,36) 

TOTAL 14.486.158.798,74 8.105.774.635,14 -44,04% 100,00% (6.380.384.163,60) 

SALDO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES (UTILIZADOS 

PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 539.961.806,71 0,00 -100,00%   (539.961.806,71) 

Superávit Financeiro 539.961.806,71 0,00 -100,00%   (539.961.806,71) 

            

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DESPESAS 

EMPENHADAS 
AH % AV % SALDO 

EXECUÇÃO DIRETA 14.486.158.798,74 8.105.774.635,14 -44,04% 100,00% 6.380.384.163,60 

DESPESAS CORRENTES 11.789.351.023,86 7.011.355.184,32 -40,53% 86,50% 4.777.995.839,54 

Pessoal e Encargos Sociais 8.493.197.812,73 5.081.697.520,23 -40,17% 62,69% 3.411.500.292,50 
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Juros e Encargos da Dívida 385.826.574,67 342.293.456,58 -11,28% 4,22% 43.533.118,09 

Outras Despesas Correntes 2.910.326.636,46 1.587.364.207,51 -45,46% 19,58% 1.322.962.428,95 

DESPESAS DE CAPITAL 2.696.807.774,88 1.094.419.450,82 -59,42% 13,50% 1.602.388.324,06 

Investimentos 2.195.935.729,27 644.858.415,36 -70,63% 7,96% 1.551.077.313,91 

Inversões Financeiras 4.793.015,40 1.189.182,00 -75,19% 0,01% 3.603.833,40 

Amortização da Dívida 459.842.601,94 448.371.853,46 -2,49% 5,53% 11.470.748,48 

Reserva de Contingência 36.236.428,27 0 -100,00% 0,00% 36.236.428,27 

SUBTOTAL DAS DESPESAS 14.486.158.798,74 8.105.774.635,14 -44,04% 100,00% 6.380.384.163,60 

SUBTOTAL COM 

REFINANCIAMENTO 14.486.158.798,74 8.105.774.635,14 -44,04% 100,00% 6.380.384.163,60 

TOTAL 14.486.158.798,74 8.105.774.635,14 -44,04% 100,00% 6.380.384.163,60 

Resultado Orçamentário Consolidado 

Títulos 
Previsão Execução Diferença 

Inicial Atualizada   Inicial Atualizada 

Sub-Total das Receias Consolidada 13.653.061.831,00 13.653.061.831,00 7.571.743.827,76 -6.081.318.003,24  -     6.081.318.003,24  

Déficit Total   833.096.967,74 534.030.807,38     534.030.807,38  -        299.066.160,36  

Total Receitas Consolidadas 13.653.061.831,00 
  

14.486.158.798,74  
 

8.105.774.635,14  -5.547.287.195,86  -     6.380.384.163,60  

Sub-Total das Despesas 

Consolidada 13.653.061.831,00 14.486.158.798,74 8.105.774.635,14 -5.547.287.195,86  -     6.380.384.163,60  

Superávit Total                             -                               -    

Total das Despesas Consolidadas 13.653.061.831,00 14.486.158.798,74 8.105.774.635,14 -5.547.287.195,86  -     6.380.384.163,60  
                                                           Fonte: Fiplan.  

                                                          Nota Explicativa: O balanço orçamentário está elaborado, considerando na execução da despesa somente a despesa empenhada, acompanhando a metodologia do STN que é adotada no final do 

exercício. 

 

Desempenho da Receita no Período de Janeiro a Julho/2015 

A receita orçada para 2015 é de R$ 13,65 bilhões, até o período, foi arrecadado o montante de R$ 7,57 bilhões. Essa 

realização positiva equivale a 55,46% sobre o valor estimado para o exercício. Dentre as categorias econômicas, as receitas correntes 

superam as receitas de capital, representando 99,8% em relação ao total. 

Nesse período, algumas receitas correntes tiveram execução acima da previsão inicial para o ano, como as receitas 



Página 32 de 79 

patrimoniais com 323,9% de execução e outras receitas correntes com 217,5%. Já as receitas de contribuições, de serviços, 

transferências correntes e tributárias  tiveram execução de 58,89%, 58,3%, 53,60% e 51,0%, respectivamente. 

Todas as receitas na categoria corrente tiveram um índice de realização de mais de 50% em relação ao valor estimado, 

exceto as receitas agropecuárias e industriais. As receitas de transferências correntes superam as  receitas tributárias em percentual, mas 

isso é justificado porque  a receita tributária já está  com as deduções das transferências aos municípios e reversão feitas durante o 

exercício. 

As outras receitas correntes apresentam o percentual de 217,5%,  o que justifica pela reversão de receita ocorrida nas 

fontes de recursos 190, 191 e 197 para a fonte de recurso 100, reversão esta ocorrida em virtude da extinção dessas fontes. 

Nas receitas de capital, as  participações mais representativas são as  outras receitas de capital, que atingiram 

realização percentual de 293,10% em relação ao valor estimado, alienação de bens com percentual de 276,29% e receitas de 

transferências de capitais com 1,95%. 

Até a presente data não ocorreu entrada de receitas de operação de crédito. 

Pelos resultados obtidos, até o momento, espera-se que o desempenho da arrecadação seja mantido até o final do 

exercício e que, aliado ao controle dos gastos, possa contribuir para gerar um resultado orçamentário superavitário. 

 

Desempenho da Despesa no Período 

O total da despesa empenhada, de janeiro a julho/2015, é de R$ 8,10 bilhões. Destas, 86,50% estão concentradas na 

categoria econômica corrente e 13,50% em capital. Nas despesas correntes, estão priorizados os compromissos com a folha de 

pagamento, encargos sociais e fiscais, juros e os encargos da dívida, as tarifas públicas e outras obrigações essenciais à manutenção dos 

órgãos.  

As despesas correntes equivalem a mais da metade da execução do orçamento. Do total de R$ 7,01 bilhões 

empenhados, R$ 5,08 bilhões estão contemplados em pessoal e encargos sociais, R$ 342.29 milhões em juros e encargos da dívida e 

1,58 bilhão em outras despesas correntes. 

Na categoria econômica de capital, cuja execução (empenhadas) no período é de R$ 1,09 bilhão, estão sendo 

priorizadas as despesas com investimentos, R$ 644,85 milhões, que representam 64,40% da execução das despesas de capital, ou seja, 

27,02% em relação ao total fixado para o exercício.        
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A despesa liquidada totaliza R$ 6.968.029.312,79, representando 85,96% do valor comprometido no período 

analisado.  

Dessa forma, os valores descritos tendem a apresentar um resultado orçamentário suficiente para cumprir as metas 

fiscais e obter o resultado primário desejado 

 

RESTOS A PAGAR 

 

Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser 

caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro, distinguindo-se as 

Processadas
4
 das Não Processadas

5
. A Inscrição em restos a pagar decorre da observância do regime de competência para as despesas.  

Portanto, as despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise e 

depuração e, que atendam os requisitos previstos em legislação específica, devem ser inscritas em restos a pagar, pois se referem a 

encargos incorridos no próprio exercício. 

                                                                 

                                                                            Tabela 05 – Estoque de Restos a Pagar 

ESTOQUE EM 31-07-2015 

  VALOR %   

 RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      341.933.790,93    

 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                      570.231.600,19    

 TOTAL  RESTOS A PAGAR                      912.165.391,12  100,00% 

 PAGOS PROCESSADOS                      209.491.055,29  22,97% 

 PAGOS NÃO PROCESSADOS                      117.502.611,92  12,88% 

 TOTAL  RESTOS A PAGAR PAGOS                      326.993.667,21  35,85% 

 CANCELADOS PROCESSADOS                          2.103.740,92  0,23% 

 CANCELADOS NÃO PROCESSADOS                        49.125.590,82  5,39% 

                                                 
4 São as despesas empenhadas que já concluíram a fase de liquidação, a qual consiste na verificação do direito adquirido pelo credor. 
5 São as despesas empenhadas que ainda não concluíram a fase de liquidação. 
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 TOTAL GERAL CANCELADOS                        51.229.331,74  5,62% 

 SALDO A PAGAR                      533.942.392,17  58,54% 
                                                                                                                                                                       Fonte: Dados fornecidos pela CNFA - Coordenadoria de Normas e Acompanhamento Fiscal. 

Do montante de R$ 912,16 milhões, saldo em 31/12/2014, foram pagos, até 31/07/2015, R$ 209,49 milhões de restos a 

pagar processados  (22,97% do total) e R$ 117,50 milhões de restos a pagar não processados (12,88% do total). Os restos a pagar 

cancelados no período de janeiro a julho de 2015 representam R$ 51,22 milhões, sendo R$ 2,10 milhões de processados cancelados, 

0,23% do total, e R$ 49,12 milhões de cancelados não processados (5,39%).  O saldo a pagar no final do período é de R$ 533,94 

milhões,  que representa 58,54% do total de restos a pagar. 

 

Tabela 06 – Restos a Pagar Processados e Não Processados 

 

ESTOQUE EM 31-07-2015 

  VALOR %   

RESTOS A PAGAR PROCESSADO 

INSCRITO EM 2014  311.013.779,96   

REINSCRITOS DE EXERCÍCIOCIO 

ANTERIORES 
30.920.010,97   

 TOTAL   341.933.790,93 100,00% 

 PAGOS ATE 31-07-2015  209.491.055,29 61,27% 

CANCELADOS ATÉ 31-07-2015 2.103.740,92 0,62% 

SALDO A PAGAR 130.338.994,72 38,12% 

      

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 

INSCRITO EM 2014                  350.463.673,44    

REINSCRITOS DE EXERCÍCIOCIO 
ANTERIORES 

                219.767.926,75    

 TOTAL                  570.231.600,19  100,00% 

 PAGOS ATE 31-07-2015                  117.502.611,92  20,61% 

CANCELADOS ATÉ 31-07-2015                   49.125.590,82  8,62% 
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SALDO A PAGAR                 403.603.397,45  70,78% 

 SALDO GERAL A PAGAR                 533.942.392,17  58,54% 

                                                                                          Fonte: Dados fornecidos pela CNFA - Coordenadoria de Normas e Acompanhamento Fiscal. 

O demonstrativo da tabela 6 traz a movimentação de restos a pagar  processados e não processados no período de janeiro a julho de 2015.   

Dos restos a pagar  processados que foram inscritos no total de R$ 341,93 milhões, R$ 311,01 milhões são inscrições do exercício de 2014 e 

R$ 30,92 milhões  são de exercícios anteriores.  Do total inscrito, foram pagos R$ 209,49 milhões até aquele período, cerca de 61,27 % , e cancelados R$ 2,10 

milhões (0,62%), ficando um saldo a pagar de R$ 130,33 milhões, cerca de 38,12% do total. 

Os restos a pagar não processados apresentaram um total de R$ 570,23 milhões, inscritos em 31/12/2014. Desse total,  foram pagos até 

31/07/2015 o valor de R$ 117,50 milhões, cerca de 20,61% em relação ao total inscrito;  sendo cancelados  R$ 49,12 milhões cerca de 8,62% , ficando 

pendente em saldo a pagar o valor de R$ 403,60 milhões, que atinge o percentual de 70,78% em relação ao valor total inscrito no início do exercício. 

 

DÍVIDA PÚBLICA  

O demonstrativo abaixo informa o Estoque da Dívida Pública Consolidada até 31 de julho de 2015 no montante de R$ 6.717.379.526,90 (seis 

bilhões, setecentos e dezessete milhões, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa centavos). 
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                                        Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

 

O gráfico abaixo demonstra o comportamento do estoque no período de dezembro de 2014 a julho de 2015: 
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Gráfico 05 – Estoque da Dívida Pública (dez/2014 a jul/2015) 

 
                                                      Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

 

 

A trajetória do estoque da dívida pública no período de janeiro a julho de 2015 apresentou leve ondulações e tendência 

quase linear, verificando um pequeno aumento nominal com relação aos meses de fevereiro, março, junho e julho, sendo este último de 

R$ 125 milhões. Esses aumentos se deram por conta da variação do câmbio da dívida externa contratada em dólares americanos, quais 

sejam, contrato com o Bank Of America e BID - PROFISCO, que resultou o montante no período de R$ 326 milhões.  
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Gráfico 06 – Serviço da Dívida Pública - 2015 

 
                                                       Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

 

A trajetória do serviço da dívida pública no período de janeiro a julho de 2015 apresentou-se sinuosa no período de 

fevereiro a maio, verificando substancial aumento nominal no mês de março e abril comparados com o meses de fevereiro, maio e 

junho. 

Essa curva mais ou menos ondulante da trajetória é explicada pelo vencimento da parcela de amortização do contrato 

da dívida externa firmada com o Bank Of America ocorrido em março e o vencimento de juros em dólar da Dívida de Médio e Longo 

Prazo - DMLP ocorrido em abril de 2015. 

Apenas para ilustrar o serviço da dívida com contrato do Bank Of America, foi desembolsado o valor de R$  

102.382.718,64, desse total R$ 59.829.677,60 destinados à amortização.  

A dívida pública consolidada do Estado de Mato Grosso é contratual, podendo classificá-la por credor, por origem de 

recursos, por finalidade e  indexadores.  

 

Composição por Credor: 
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O Estado de Mato Grosso firmou contrato até  julho de 2015 com seis credores, sendo quatro credores internos e dois 

credores externos. Credores internos são: União, Caixa Econômica Federal, BNDES e Banco do Brasil. Credores Externos: Bank Of 

America e BID-Profisco. 

 

     Gráfico 07 – Composição da Dívida Por Credor – Julho 2015 

 

  
                                               Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

 

A União é o maior credor da dívida pública de Mato Grosso, representando 38,19% do estoque da dívida do Estado em 

julho de 2015. Desse montante, 28,6% (R$ 1,92 bilhões) são dívidas renegociadas no âmbito da Lei nº 9.496/97.  Destacam-se também a 

dívida assumida mediante a Lei  nº 8.727/93 (Reescalonamento do contrato Ipemat Vincenda),  a  Dívida  de  Médio  e  Longo  Prazo  

(DMLP)  e  os  parcelamentos  de  dívidas previdenciárias e de tributos federais. 

Quanto aos Credores Externos, o Bank of America corresponde a 22,34% - R$ 1,5 bilhões e o BID - Profisco a 0,10% 

(R$ 6,7 milhões) do total do Estoque da Dívida.  

 

Composição por Origem de Recurso : 
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                                                                        Gráfico 08 – Composição da Dívida por Origem de Recurso 

 
                                                                       Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

 

Esse critério de perfil da dívida leva em consideração essencialmente a localização do credor, assim sendo, interna 

corresponde aos credores situados no território brasileiro e externa é aquela contraída junto aos credores internacionais.  

Do total de estoque da dívida pública no mês de julho de 2015, a dívida interna correspondeu a 77,56% (R$ 5,20 

bilhões), enquanto a dívida externa correspondeu a 22,44% (R$ 1,5 bilhões). 

 

Composição por Finalidade: 

 

Quando classifica-se a dívida por finalidade, significa que os contratos ou adesão de parcelamentos ora firmados pelo 

Estado junto a esses credores tiveram como finalidade gerar investimentos em gestão, modernização e infraestrutura, investimentos em 

obras da Copa, renegociação/reestruturação da dívida com a União e parcelamentos da dívida previdenciária e de tributos federais.  
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Gráfico 09 – Composição da Divida por Finalidade – Julho/2015 

 
                                                                       Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

 

Do total do estoque da dívida pública de R$ 6,717 bilhões, 60,54% (R$ 4,07 bilhões) são provenientes de 

parcelamento da dívida refinanciada, tais como refinanciamento no âmbito da Lei nº 9.496/97; reestruturação do saldo residual da Lei nº 

9.496/97 para o Bank Of America; refinanciamento da Dívida de Médio e Longo Prazo - DMLP pela RSF n. 089/1987; Encargos 

Sociais e Fiscais  - Lei nº 11.941/2009, reescalonamento pela lei nº 8.727/93; parcelamento do FGTS e pela MP 574/2012 - 

parcelamento do PASEP e por fim parcelamento de encargos sociais e fiscais pela Lei nº 10.522/2002/RFB.  

Os Investimentos representam 21,55% (R$ 1,44 bilhões) e são referentes ao Proinveste; ao Programa MT Integrado 

Sustentável e Competitivo; ao Programa Emergencial de Financiamento I e II; ao FINAME - Caminhões, Máq. e Equipamentos, ao 

Microônibus e Programa Caminho da Escola; PRODETUR; BID - Pnafe; PMAE Gestão e Modernização e BID - PROFISCO.  

O equivalente a 17,90% (R$ 1,20 bilhões) são de Investimentos em Obras da Copa, que compreende aos contratos de 

Mobilidade Urbana de Veículos Leve sobre Trilhos- VLT;  Arena Multiuso e Entorno e Mobilidade Urbana - Corredor Mário 

Andreazza. 

 

Composição por Indexador: 

Dentre os custos que compõem a dívida pública estão os indexadores que  a atualizam monetariamente quais sejam: 

variação cambial do dólar; Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna IGP-DI; Taxa Referencial - TR; Taxa de Juros de Longo 

Prazo - TJLP; e SELIC.  
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             Gráfico 10 – Composição da Dívida por Indexadores – julho/2015 

 
                                                                    Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

 

 

As dívidas vinculadas à TJLP apresentam-se em percentual de 39,29%  do saldo total da dívida e remuneram os 

contratos junto aos credores BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e União. 

O indexador IGP-DI representa 28,64% do estoque da dívida e atualiza apenas o contrato no âmbito da Lei 9.496/97. 

O dólar americano corresponde atualmente ao terceiro maior indexador, 27,68% do valor total da dívida, que inclui os 

contratos BID - PNAFE e DMLP contratos firmados com a União advindo de obrigações externas e a dívida externa: credores Bank Of 

America e BID-Profisco. 

 

Relação entre Dívida Consolidada e Receita Líquida Real 
O Programa de Ajuste Fiscal firmado entre o Estado de Mato Grosso e a União tem como Meta 1 a manutenção da 

dívida financeira total (D) do Estado em valor não superior ao de sua Receita Líquida Real (RLR) Anual, enquanto o Estado não liquidar 

o refinanciamento de dívidas ao amparo da Lei n. 9.496/97. 

Para o presente boletim, preliminarmente, considera-se a dívida financeira total equivalente à dívida consolidada e 

considera-se RLR anual o somatório da RLR média dos últimos doze meses. 
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                    Gráfico 11 – Relação entre a Dívida Consolidada e a Receita Líquida Real 

 
                                                       Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

 

Mediante os parâmetros estabelecidos, verifica-se no gráfico acima que a trajetória da relação DC/RLR mensal 

mantém  o estoque da dívida consolidada não superior a sua RLR anual, na proporção de 0,73 x RLR anual em julho de 2015.  

Relação entre Dívida Consolidada e Receita Corrente Líquida 

 
A Lei Complementar n. 101/2000, combinada com a Res. 40/01 do Senado Federal, define que a Dívida Consolidada 

Líquida dos Estados, ao final do décimo quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano de publicação desta 

Resolução, não poderá exceder a 2 (duas) vezes a Receita Corrente Líquida – RCL.  Este limite é apurado a cada quadrimestre pela 

relação da Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a RCL.  

Na edição desse boletim, pretende-se apresentar o comportamento da Divida Consolidada (DC) frente à Receita 

Corrente Líquida (RCL), diferentemente de que trata a LC n. 101/00, que abrange a Dívida Consolidada Líquida (DCL). 
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Mediante essa consideração,  o gráfico a seguir demonstra que o Estado de Mato Grosso, no período de dezembro de 

2014 a julho de 2015,  mantém a trajetória da relação da DC frente à RCL na proporção de 0,62 x RCL, bem abaixo do limite 

estabelecido no diploma legal. 

 

                                Gráfico 12 – Relação entre a Dívida Consolidada e a Receita Corrente Líquida – julho/2015 

 
                                                                 Fonte: CGDP/SARTE/SEFAZ-MT 

                                                                            

                                                 Tabela 07 - Demonstrativo da Dívida Flutuante – Consolidado do Estado                 Exercício de 2014  
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                                                          Para melhor análise, demonstramos na tabela abaixo, o resumo dos saldos em 31/12/2014. 

Tabela 08 – Demonstrativo da Dívida Flutuante 

   

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 

TÍTULO  SALDO PARA O 

EXERCÍCIO 

SEGUINTE R$  

 VARIAÇÃO %  
 

RESTOS A PAGAR     

Processados                   (1)            201.372.383,50  26,10% 

      De Exercícios Anteriores   (a)              25.324.062,89  3,28% 

      Do Exercício                     (b)            176.048.320,61  22,82% 

Não Processados           (2)            570.231.600,19  73,90% 

      De Exercícios Anteriores   (a)            219.767.926,75  28,48% 

      Do Exercício                    (b)            350.463.673,44  45,42% 

SUBTOTAL   (I)            771.603.983,69  100,00% 

      

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES     

Depósitos               (1)               887.413.098,86  85,07% 

Depósitos em Caução       (a)              49.989.104,28  4,79% 

Depósitos Judiciais      (b)                3.273.317,90  0,31% 

Depósitos para Recursos   (c)                          676,07  0,00% 

Depósitos a Identificar        (d)                8.160.942,79  0,78% 

Outros Depósitos de Curto Prazo   (e)            825.989.057,82  79,18% 

Consignações        (2)            155.788.609,59  14,93% 

Consignações do Exercício   (a)            134.963.661,79  12,94% 

Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores (b)                3.387.700,31  0,32% 

Consignações de RP Processados do exercício  (c)                2.147.090,21  0,21% 

Outras Consignações  (d)              15.290.157,28  1,47%   
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SUBTOTAL   (II)         1.043.201.708,45  100,00% 

OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO     

Obrigações Tributárias  (a)                   486.276,67  0,08% 

Outras entidades Credoras  (b)            399.924.036,26  69,54% 

Créditos Intra-Orçamentários a Pagar   ( c )                3.813.437,10  0,66% 

Destaque a Repassar   ( d )              25.243.094,44  4,39% 

Capacidade Financeira Concedida do Exercício  ( e )            145.605.677,23  25,32% 

SUBTOTAL  (III)            575.072.521,70  100,00% 

DÉBITOS DE TESOURARIA    (IV)     

TOTAL GERAL          2.389.878.213,84  100,00% 

RESUMO DE RESTOS A PAGAR 

Processados                   (1)            201.372.383,50  8,43% 

Não Processados           (2)            570.231.600,19  23,86% 

SUBTOTAL   (I)            771.603.983,69  32,29% 

RESUMO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 

Depósitos               (1)               887.413.098,86  37,13% 

Consignações        (2)            155.788.609,59  6,52% 

SUBTOTAL   (II)         1.043.201.708,45  43,65% 

RESUMO OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 

SUBTOTAL  (III)            575.072.521,70  24,06% 

TOTAL GERAL          2.389.878.213,84  100,00% 

QUADRO DE RESUMO  

Cancelamento de Restos a Pagar Processado                9.853.515,56  4,13% 

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado            208.898.458,54  87,54% 

Baixa de Consignações de RP Não Processados              15.291.561,53  6,41% 

Cancelamento de Consignações de RP Processados                4.589.882,91  1,92% 

Cancelamento de Consignações de RP Não Processados     
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238.633.418,54  100,00% 
OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos 

respectivos itens e discriminados no resumo. 

 
 

 

O estoque existente em 31/12/2014, R$ 2.389.878.213,84, é representado por 32,29% de restos a pagar; 43,65% por 

depósitos e consignações e 24,06% de outras obrigações de curto prazo. 

Analisando por grupo de obrigações, temos dentro  do grupo restos a pagar, a predominância não processados, cujos 

saldos representam 73,90% do total desse grupo, sendo que a maioria do montante inscrito refere-se a despesas empenhadas e 

comprometidas com investimentos e outras despesas correntes. 

No grupo de Outras Obrigações à Curto Prazo, merece destaque o percentual de  25,32% apresentado em capacidade 

financeira concedida, que são recursos pertencentes aos órgãos que integram  o sistema de conta única,  havendo uma redução de 68% 

em relação ao exercício de 2014 e  de 69,54% referentes a compromisso com entidades credoras. 

Já no grupo de depósitos e consignações, os depósitos representam 85,07% do total e as participações mais expressivas 

são os outros depósitos a curto prazo com 79,18% e depósitos em caução com 4,79%.  Dentro das consignações, o percentual mais 

expressivo é o de consignações inscritas no exercício,  que representa 12,94% do saldo, sendo a maioria proveniente de retenções da 

folha de pagamento de dezembro que são quitadas no mês de janeiro do exercício seguinte.  

 

SALDOS DE CRÉDITOS ESPECIAIS  

Tabela 09 -  Demonstrativo do Saldo de Créditos Especiais abertos até 

31/07/2015 

Unidade Orçamentária Data da Abertura Valor 

      SECID 17/07/2015 15.000.000,00 

   

TOTAL  15.000.000,00                                           

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN 
 

A tabela 09 demonstra os créditos adicionais especiais abertos até 31/07/2014, incluídos no orçamento e para os quais 

não havia dotação orçamentária específica inicial. 
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016 

A proposta orçamentária do Estado de Mato Grosso para 2016 alcança o montante de R$ 16.553.492.816,81. Desse 

total, o orçamento fiscal representa 71,70%, enquanto o Orçamento da Seguridade Social  corresponde a 28,30%. Já o Orçamento de 

Investimento para o exercício de 2016 está sem previsão orçamentária, pois este representa apenas os investimentos das empresas 

estatais independentes. 
 

Tabela 10 - Demonstrativo da Despesa por Esfera 

 

Especificação 
Orçamento de 2015 Proposta de 2016 Variação (%) 

Despesa Total Despesa Total Absoluta % 

Fiscal 9.862.337.804,46 11.868.951.602,74 2.006.613.798,28 20,35 

Seguridade 3.790.724.026,54 4.684.541.214,07 893.817.187,53 23,58 

TOTAL (R$ 1,00) 13.653.061.831,00 16.553.492.816,81 2.900.430.985,81 21,24 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN 
 

Um dos fatores que possibilitam o equilíbrio das contas públicas é a previsão das receitas dentro da real capacidade de 

arrecadação do Estado. Esse procedimento condiciona a Administração Pública a elaborar seu orçamento em consonância à realidade, 

pois conhecendo primeiro a capacidade de arrecadação é possível fixar com coerência as despesas futuras. 

A Receita prevista para o exercício de 2016 está estimada em R$ 16.553.429.816,81. Desse total, R$ 

12.781.773.034,59 são provenientes de recursos do Tesouro Estadual e R$ 3.771.719.782,22 advém de recursos de Outras Fontes, 

pertencentes aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado e dos outros Poderes constituídos. A projeção dessas 

receitas foi realizada em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), 

observando-se, dentre outros fatores, as normas técnicas e legais vigentes, os efeitos da variação do índice de preço e a expectativa de 

crescimento econômico. 

Foram considerados diversos parâmetros para a  projeção da receita para a elaboração da Lei Orçamentária: variação 

do PIB; taxa de inflação; variáveis econômicas e  histórico de realização das receitas.  

O PIB estadual tem uma expectativa de crescimento real de 2,9% ao ano em 2016, o que deve refletir no aumento da 

arrecadação, sobretudo do ICMS, que tem forte relação com a atividade econômica do Estado. A expectativa de inflação utilizada no 

cenário de 2016 foi de 5,27%, medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI).  
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A estimativa da receita do ICMS, principal item na composição da receita pública estadual, foi realizada em conjunto 

pela Secretaria de Estado de Fazenda -SEFAZ e Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN, utilizando metodologias de projeção 

de séries temporais, incrementais e de cenários. Nas projeções das receitas próprias dos órgãos, utilizou-se o Modelo Incremental de 

Previsão, através da seguinte lógica: considera como base a arrecadação do período anterior, onde se aplica a variação de preços (índice 

de correção da receita por elevação ou queda de preços), a variação de quantidade (índice de crescimento ou decrescimento real do setor 

da economia) e o efeito legislação (variação da receita decorrente de alterações na legislação vigente). Como forma de dar consistência a 

essa metodologia, a SEPLAN validou junto às unidades arrecadadoras as projeções efetuadas baseadas no modelo, ajustando-as quando 

necessário, sendo fundamentadas em bases consistentes. 

Também foram utilizadas metodologias especificas para as projeções do Fundo de Participação dos Estados (FPE), por 

meio de modelo de séries temporais derivado da classe de modelos Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). A premissa 

dos modelos de séries temporais é a de que os valores da série, por exemplo, da arrecadação do ICMS, FPE e IRRF, são influenciados 

por diversos fatores atuando em conjunto e a própria série capta esses efeitos. Pretende-se, com o emprego desses modelos, prever a 

arrecadação, sendo desnecessário fazer qualquer análise qualitativa ou causal, baseando-se apenas no comportamento da série histórica 

dos dados das receitas.  

O resumo geral da receita para 2016 está demonstrado na tabela abaixo: 
 

Tabela 11  -  Resumo Geral Da Receita - Tesouro E Outras Fontes 

Especificação 

Orçamento 2015 Proposta de 2016 Variação (%) 

Receita Total Receita Total Absoluta % 

I - Receitas Correntes 10.722.480.443,00 13.490.892.970,51 2.768.412.528 25,82 

1.1 Tributária 9.068.463.757,00 11.437.126.736,25 2.368.662.979 26,12 

      ICMS 7.651.589.606,00 9.747.926.371,69 2.096.336.766 27,40 

      IPVA 445.690.097,00 586.840.000,00 141.149.903 31,67 

      Demais 971.184.054,00 1.102.360.364,56 131.176.311 13,51 

1.2 Contribuições 1.580.544.430,00 1.640.400.594,83 59.856.165 3,79 

1.3 Patrimonial 36.709.161,00 176.359.247,29 139.650.086 380,42 

1.4 Agropecuária 260.679,00 220.126,98 -40.552 -15,56 

1.5 Industrial 5.540.881,00 3.441.191,86 -2.099.689 -37,89 

1.6 Serviços 495.908.846,00 684.016.815,82 188.107.970 37,93 

1.7 Transferências Correntes 3.703.562.663,00 4.539.251.198,18 835.688.535 22,56 

       Fundo Participação dos Estados - FPE 1.647.337.732,00 2.114.562.560,60 467.224.829 28,36 
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       Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -Exportação 56.493.495,00 83.737.477,62 27.243.983 48,22 

      Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir 28.385.224,00 28.385.223,72 -0 -0,00 

      Auxilio Financeiro ao Fomento das Exportações  178.173.450,00 293.822.393,00 115.648.943 64,91 

       Salário Educação 82.620.792,00 91.357.264,00 8.736.472 10,57 

      Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 262.358.482,00 259.624.174,00 -2.734.308 -1,04 

       Transferência FUNDEB 1.270.124.417,00 1.338.615.215,54 68.490.799 5,39 

       Convênios 83.767.432,00 107.477.027,82 23.709.596 28,30 

       Demais 94.301.639,00 221.669.861,88 127.368.223 135,06 

1.8 Outras Receitas Correntes 598.158.568,00 888.995.629,33 290.837.061 48,62 

1.9 Receita Intra-orçamentária Corrente 1.463.483.173,00 1.858.484.880,80 395.001.708 26,99 

1.10 Conta Retificadora -4.766.668.542,00 -5.878.918.570,03 -1.112.250.028 23,33 

        (-) Deduções da Receita Corrente -4.766.668.542,00 -5.878.918.570,03 -1.112.250.028 23,33 

II - Receitas de Capital 1.467.098.215,00 1.204.114.965,50 -262.983.250 -17,93 

2.1 Operações de Crédito 1.049.847.753,00 927.256.528,37 -122.591.225 -11,68 

2.2 Alienação de Bens  1.263.943,00 3.114.655,88 1.850.713 146,42 

2.3 Amortização de Empréstimos 0,00 2.553.918,97 2.553.919 100,00 

2.4 Transferência de Capital 414.971.428,00 266.747.747,62 -148.223.680 -35,72 

2.5 Outras Receitas de Capital 1.015.091,00 4.442.114,65 3.427.024 337,61 

III - Receita Total  (I+II) (R$ 1,00) 13.653.061.831,00 16.553.492.816,81 2.900.430.986 21,24 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN  

 

As receitas correntes, categoria que agrupa os vários detalhamentos peculiares às receitas que aumentam apenas o 

patrimônio não duradouro do Estado, isto é, que tendem a se exaurir no decorrer do período coberto pela lei orçamentária anual, em 

razão de sua utilização para a cobertura de despesas correntes, totalizam R$ 13.490.892.970,51, representando aproximadamente 81% 

do cômputo geral da receita. Nessa categoria econômica de receita destaca-se a receita tributária, a qual terá um aporte de R$ 

11.437.126.736,25. Dentre as receitas tributárias, merece destaque a receita advinda do recolhimento do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços - ICMS, que totaliza R$ 9.747.926.371,69 e constitui-se, em termos de arrecadação, no principal componente da 

receita tributária do Estado, representando aproximadamente 85% desse componente de receita e 56,65% da receita total, sendo 

considerada a fonte mais importante para o financiamento dos gastos governamentais. 

Para as receitas de transferências correntes, subtítulo das receitas correntes, consideradas a segunda maior fonte de 

arrecadação do Estado, foram previstos R$ 4.539.251.198,18.  Essas transferências determinam a participação dos Estados e Municípios 

na receita tributária da União e a participação dos Municípios na receita tributária dos Estados, constituindo, assim, uma partilha da 

receita decorrente dos tributos, conforme determina a CF/88. Nesse item de receita, são registradas as receitas transferidas pela União ao 
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Fundo de Participação dos Estados - FPE, que foram estimadas para o exercício em R$ 2.114.562.560,60, representando 

aproximadamente 46% do total das receitas de transferências correntes. As transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB terão um aporte de R$ 1.338.615.215,54. Nesse 

agrupamento de receita, encontram-se, também, as advindas da contribuição ao salário educação, recursos esses que servirão como fonte 

adicional para o financiamento do ensino fundamental público estadual. 

As receitas de capital, por sua vez, somam R$ 1.204.114.965,50. Dentro dela estão compreendidas as Operações de 

Crédito, totalizando R$ 927.256.528,37.  

As receitas de Outras Fontes para o ano de 2016 totalizam R$ 3.771.719.782,22. E esses recursos são provenientes de 

esforço próprio de arrecadação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado e dos Outros Poderes constituídos, 

assim como os recursos provenientes de operações de créditos e convênios firmados com a Administração Pública Federal. 

As receitas intra-orçamentárias correntes perfazem o montante de R$ 1.858.484.880,80 e constituem contrapartida das 

despesas decorrentes de operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, incluída 

na Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163/2001 e na Portaria Interministerial STN/SOF nº. 688, de 14 de outubro de 2005. Dessa 

forma, na consolidação das contas públicas, essas despesas e receitas deverão ser identificadas de modo que se anulem os efeitos nas 

duplas contagens decorrentes de sua inclusão no orçamento. 

A projeção para a fixação da despesa pública para o ano de 2016, nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é de 

R$ 16.553.492.816,81, distribuída conforme a tabela abaixo, entre os Poderes Legislativo (incluso o Tribunal de Contas), Judiciário, 

Executivo, Ministério Público e Defensoria Pública. 
 

Tabela 12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER 

 

Especificação 
Orçamento de 2015 Proposta de 2016 Variação (%) 

Despesa Total Despesa Total Absoluta % 

Legislativo 707.410.144,00 804.361.105,86 96.950.961,86 13,71 

Judiciário 1.054.836.581,00 1.350.758.646,10 295.922.065,10 28,05 

Executivo 11.437.915.732,00 13.828.462.285,10 2.390.546.553,11 20,90 

Ministério Público 352.235.676,00 446.676.029,53 94.440.353,53 26,81 

Defensoria Pública 100.663.698,00 123.234.750,22 22.571.052,22 22,42 

Total (R$ 1,00) 13.653.061.831,00 16.553.492.816,81 2.900.430.985,81 21,24 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN  
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                     Tabela 13 - Resumo Geral da Despesa 
    

LOA 2015 PROPOSTA 2016 VARIAÇÃO(%) 

Especificação Tesouro Outras Fontes Total Part.% Tesouro Outras Fontes Total Part.% Tesouro Outras Total 

I - Despesas Correntes 8.467.481.395,76 2.802.408.840,15 11.269.890.235,91 82,54 10.343.149.406,59 3.604.144.849,63 13.947.294.256,22 84,26         22,15  28,61 23,76 

1.1 Pessoal e Encargos Sociais 6.026.538.492,00 2.248.379.515,00 8.274.918.007,00 60,61 7.368.138.057,42 2.796.338.704,77 10.164.476.762,19 61,40 22,26 24,37 22,83 

1.2 Juros e Encargos da Divida 394.232.003,54 2.307.973,00 396.539.976,54 2,9 298.035.057,87 2.709.458,48 300.744.516,35 1,82 -24,40 17,40 -24,16 

1.3 Outras Despesas Correntes 2.046.710.900,22 551.721.352,15 2.598.432.252,37 19,03 2.676.976.291,30 805.096.686,38 3.482.072.977,68 21,04 30,79 45,92 34,01 

II- Despesas de Capital 1.812.494.248,24 467.549.867,85 2.280.044.116,09 16,7 2.180.462.214,93 167.574.932,59 2.348.037.147,52 14,18         20,30  -64,16 2,98 

2.1 Investimentos 1.357.917.699,36 461.750.900,97 1.819.668.600,33 13,33 1.716.972.390,92 163.181.058,03 1.880.153.448,95 11,36 26,44 -64,66 3,32 

2.2 Inversões Financeiras 9.543.248,48 2.248.966,92 11.792.215,40 0,09 7.577.000,00 1.333.114,32 8.910.114,32 0,05 -20,60 -40,72 -24,44 

2.3 Amortização da Divida 445.033.300,40 3.549.999,96 448.583.300,36 3,29 455.912.824,01 3.060.760,24 458.973.584,25 2,77 2,44 -13,78 2,32 

III - Reserva de Contingência 103.127.479,00 0 103.127.479,00 0,76 258.161.413,07 0 258.161.413,07 1,56       150,33  0,00 150,33 

3.1 Reserva de Contingência 103.127.479,00 0 103.127.479,00 0,76 258.161.413,07 0 258.161.413,07 1,56 150,33 0,00 150,33 

IV - Despesa Total (I+II+III) (R$) 10.383.103.123,00 3.269.958.708,00 13.653.061.831,00 100 12.781.773.034,59 3.771.719.782,22 16.553.492.816,81 100,00         23,10  15,34 21,24 
 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN 

 

Na fixação da despesa por categoria econômica, conforme a tabela 13, as despesas correntes foram fixadas para o 

exercício de 2016 no montante de R$ 13.947.294.256,22.  Com relação às despesas de capital, foram fixados os recursos na ordem de 

R$ 2.348.037.147,52. A despesa com pessoal, no montante de R$ 10.164.476.762,19, traz um incremento de 22,83% quando comparada 

ao valor orçado para o exercício de 2015. Ao serviço da dívida pública, que compreende os juros e encargos e a amortização, são 

destinados R$ 759.718.100,60. 

Os investimentos representam aproximadamente 11,36% do total das despesas, ou seja, R$ 1.880.153.448,95. 

Totalizando a programação da despesa para 2016, a reserva de contingência foi fixada em R$ 258.161.413,07 para o atendimento de 

passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, sendo calculada sobre a receita corrente líquida do Estado. 
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Tabela 14 - Programação Recursos Constitucionalmente Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino 

Especificação Valor em R$ 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Ensino Fundamental % FUNDEB % 

I - Receitas Resultantes de Impostos Líquidas1 7.436.258.939,76 532.550.975,60   1.326.513.759,34   

     IR 803.690.143,07 200.922.535,77 25,0  0,00 0,0  

     IPVA 293.420.000,00 14.671.000,00 5,0  58.684.000,00 20,0  

     ITCD 58.791.083,21 2.939.554,16 5,0  11.758.216,64 20,0  

     ICMS 6.111.936.303,71 305.596.815,19 5,0  1.222.387.260,74 20,0  

     Fundo da Pobreza 168.421.409,77 8.421.070,49 5,0  33.684.281,95 20,0  

II - Receitas de Transferências Constitucionais2 2.207.131.019,88 110.632.576,46   441.150.178,51   

     Cota-Parte FPE 2.114.562.560,60 105.728.128,03 5,0  422.912.512,12 20,0  

     Cota-Parte IPI-Exportação 62.803.108,22 3.140.155,41 5,0  12.560.621,64 20,0  

     Cota-Parte IOF-Ouro 1.380.127,34 345.031,83 25,0  0,00 0,0  

    Compensação Financeira  28.385.223,72 1.419.261,19 5,0  5.677.044,74 20,0  

III - Outras Receitas 56.413.382,89 2.820.669,14   11.282.676,58  

     Multas do ITCD 2.530.191,33 126.509,57 5,0  506.038,27 20,0  

     Juros do ITCD 893.303,57 44.665,18 5,0  178.660,71 20,0  

     Multas do IPVA 9.568.610,19 478.430,51 5,0  1.913.722,04 20,0  

     Juros do IPVA 6.331.858,80 316.592,94 5,0  1.266.371,76 20,0  

     Multas do ICMS 20.079.541,94 1.003.977,10 5,0  4.015.908,39 20,0  

     Juros do ICMS 17.009.877,07 850.493,85 5,0  3.401.975,41 20,0  

III - Subtotal das Receitas (I+II+III) 9.699.803.342,52 646.004.221,21   1.778.946.614,42   

IV - Perda/Ganho nas Transferências do FUNDEB -440.331.398,88     -440.331.398,88   

V - Total das Receitas (III - IV) 10.140.134.741,40 646.004.221,21   1.338.615.215,54   

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN   
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1 - Receita de Impostos Estaduais, deduzidas as transferências aos Municípios      
2 - Transferências Federais, deduzidos os repasses aos Municípios      

A educação, especialmente a educação básica, constitui um dos grandes desafios a ser enfrentado no contexto da 

política de inclusão social que norteia as ações de um governo. Uma das características próprias da política pública é seu caráter 

evolutivo, resultante da necessidade permanente de revisão e busca constante de superação de novos desafios impostos a cada momento 

da implementação. 

A criação de um fundo se inscreveu nessa perspectiva quando, em 20 de junho de 2007, foi sancionada a Lei nº. 

11.494, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB. O fundo terá vigência até 2020 e atenderá alunos da educação básica, contemplando creche, educação infantil, 

ensino médio, educação especial e educação de jovens e adultos. É um fundo de natureza contábil, instituído em cada unidade da 

federação (Estados e Distrito Federal), com os objetivos de criar mecanismos redistributivos e de equalizar os recursos disponíveis no 

País para o ensino fundamental público, de modo a assegurar um patamar mínimo de recursos por aluno, em cada unidade da federação. 

A tabela nº14 demonstra os limites relativos às vinculações de recursos previstos constitucionalmente para a 

manutenção e desenvolvimento do ensino. São tidas como desta natureza as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos 

básicos das instituições educacionais de todos os níveis. Podemos observar que o Estado de Mato Grosso apresenta uma perda nas 

transferências do FUNDEB, da ordem de R$ 440.331.398,88, pois os seus recursos são distribuídos proporcionalmente ao número de 

alunos matriculados nas escolas públicas de ensino fundamental da rede estadual e municipal. Assim, está alocado o montante de R$ 

1.338.615.215,54 para a  manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Na tabela 15, apresentamos os recursos destinados ao ensino superior, estabelecido na Constituição Estadual em seu 

art. 246. A Emenda Constitucional nº 66 de 09/05/2013 alterou esse artigo e vinculou a receita da UNEMAT à Receita Corrente Líquida 

do Estado.  Dessa forma, atendendo o que dispõe a Emenda Constitucional, o Estado aplicará no exercício de 2016 o percentual de 2,3% 

da Receita Corrente Líquida do Estado na manutenção e desenvolvimento da UNEMAT, totalizando o montante de R$ 297.043.476,71, 

conforme tabela abaixo.  
 

Tabela 15  - Programação Recursos Constitucionalmente Vinculados - Ensino Superior 

Especificação 
Valor em R$ 

  

Ensino Superior 

Valor em R$ % 
I - Receita Corrente Líquida1 

     PROJEÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 12.914.933.770,01 297.043.476,71 2,3  

II - Total das Receitas  12.914.933.770,01 297.043.476,71   
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Fonte: SEPLAN - MT. Obs.: As eventuais diferenças da receita corrente líquida serão repassadas durante o exercício de 2016 de acordo com a realização das 

receitas. 
1 - Base para cálculo, conforme emenda constituição estadual nº 66 de 05/05/2013.   

 

 

A pesquisa e a educação profissional não estão sob amparo dos mínimos constitucionais do art. 212 da Constituição 

Federal (ou do art. 245 da Constituição Estadual). Essas áreas possuem vinculação própria, estabelecida pela Constituição Estadual. O 

art. 354 da Constituição Estadual estabelece dotação de até 2% da receita líquida de impostos (deduzidas as transferências 

constitucionais aos municípios) à Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEMAT) e ao Fundo Estadual de Educação Profissional (FEEP), 

sendo que cada uma dessas entidades fará jus ao mínimo de 0,5% da referida receita.. Assim, os recursos foram distribuídos conforme 

tabela abaixo. O montante desses recursos chega a R$ 72.678.375,30. 

 

Tabela 16  -  Programação Recursos Constitucionalmente Vinculados  - Ciência E Tecnologia 

Especificação 
Valor em R$ 

  

Educação Profissional Amparo á Pesquisa 

Valor em R$ % Valor em R$ % 
I - Receitas Resultantes de Impostos1 

     IR 803.690.143,07 4.018.450,72 0,5  4.018.450,72 0,5  

     IPVA 293.420.000,00 1.467.100,00 0,5  1.467.100,00 0,5  

     ITCD 58.791.083,21 293.955,42 0,5  293.955,42 0,5  

     ICMS 6.111.936.303,71 30.559.681,52 0,5  30.559.681,52 0,5  

II - Total das Receitas  7.267.837.529,99 36.339.187,65   36.339.187,65   

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN  
1 - Receita de Impostos Estaduais, deduzidas as transferências aos Municípios   

 

No caso dos Estados, segundo mandamento constitucional (EC nº 29/2000), o mínimo a ser aplicado em ações e 

serviços públicos de saúde deve ser de 12% sobre sua receita de impostos e transferências recebidas, deduzindo-se para o cálculo da 

base vinculável as transferências realizadas para os municípios.  

Reconhece-se que essa medida, de extraordinário impacto potencial na melhoria e ampliação dos serviços de saúde, 

contribui para a concretização do princípio constitucional que define a saúde como direito do cidadão e dever do Estado (CF, art.196). A 

plena aplicação desse princípio constitucional depende, também, de outros fatores, como o esforço de gestores e trabalhadores da saúde 

na organização do sistema e na oferta dos serviços de assistência à população. 
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Os recursos para as ações e serviços públicos de saúde para o exercício de 2016 somam R$ 1.163.976.401,10, como se 

pode observar na tabela 17. 

 

Tabela 17 - Programação Recursos Constitucionalmente Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Especificação Valor em R$ 

Ações e Serviços Públicos de 

Saúde 

 

Valor em R$ 

I - Receitas Resultantes de Impostos (*) 7.436.258.939,76 892.351.072,77 % 

     IR 803.690.143,07 96.442.817,17 12,0  

     IPVA 293.420.000,00 35.210.400,00 12,0  

     ITCD 58.791.083,21 7.054.929,99 12,0  

     ICMS 6.111.936.303,71 733.432.356,44 12,0  

     Fundo da Pobreza 168.421.409,77 20.210.569,17 12,0  

II - Receitas de Transferências Constitucionais(*) 2.207.131.019,88 264.855.722,39  % 

     Cota-Parte FPE 2.114.562.560,60 253.747.507,27 12,0  

     Cota-Parte IPI-Exportação 62.803.108,22 7.536.372,99 12,0  

     Cota-Parte IOF-Ouro 1.380.127,34 165.615,28 12,0  

    Compensação Financeira  28.385.223,72 3.406.226,85 12,0  

II - Receitas de Outras Receitas Correntes (*) 56.413.382,89 6.769.605,95  % 

     Multas do ITCD 2.530.191,33 303.622,96 12,0  

     Juros do ITCD 893.303,57 107.196,43 12,0  

     Multas do IPVA 9.568.610,19 1.148.233,22 12,0  

     Juros do IPVA 6.331.858,80 759.823,06 12,0  

     Multas do ICMS 20.079.541,94 2.409.545,03 12,0  

     Juros do ICMS 17.009.877,07 2.041.185,25 12,0  
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III -Total das Receitas (I+II) 9.699.803.342,52 1.163.976.401,10   

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN  

 (*) Deduzidas as Transferências Constitucionais aos Municípios   

 

A tabela 18 apresenta a programação dos recursos do Tesouro Estadual, sendo que do total da receita estimada, de R$ 

16.553.492.816,81, foram deduzidos os recursos de outras fontes (recursos próprios, recursos próprios compartilhados, recursos de 

convênios) no valor de R$ 3.771.719.782,22, obtendo-se, assim, a Receita Líquida do Tesouro, cujo valor é de R$ 12.781.773.034,59. 

Do total da Receita Líquida do Tesouro, deduzindo-se as vinculações constitucionais e legais, ou seja, os recursos com destinação 

previamente estabelecida, tais como: recursos à educação e à saúde, recursos do FETHAB, entre outros fundos, etc., obtém-se a Receita 

Disponível (não vinculada), a Fonte 100 – Recursos Ordinários do Tesouro, que está estimada em R$ 6.372.784.963,75. Os recursos 

oriundos da Fonte 100 são aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária, servindo de fonte de 

financiamento para o pagamento da dívida pública, repasse aos outros Poderes, previsão da Reserva de Contingência e para atender aos 

gastos com pessoal, manutenção e investimentos da grande maioria dos órgãos e de algumas entidades do Poder Executivo.  
 

Tabela 18 - Demonstrativo da Receita Disponível do Tesouro 

Especificação 
Orçamento 2015 Proposta 2016 Variação  

R$ % R$ % Absoluta % 

Receita Total    13.653.061.831,00  100,00      16.553.492.816,81  100,00 2.900.430.985,81 21,24 

(-) Deduções      2.838.300.457,00  20,79        3.771.719.782,22  22,79 933.419.325,22 32,89 

Recursos de Outras Fontes       2.838.300.457,00  20,79        3.771.719.782,22  22,79 933.419.325,22 32,89 

(=)  Receita Líquida do Tesouro    10.814.761.374,00  79,21      12.781.773.034,59  77,21 1.967.011.660,59 18,19 

(-) Deduções      5.894.350.747,00  43,17        6.408.988.070,84  38,72 514.637.323,84 8,73 

Educação e Ensino Superior      1.875.408.395,00  13,74        2.281.662.027,96  13,78 406.253.632,96 21,66 

Saúde      1.207.909.018,00  8,85        1.435.486.101,10  8,67 227.577.083,10 18,84 

Ciência e Tecnologia           58.653.059,00  0,43             72.678.375,30  0,44 14.025.316,30 23,91 

Fundo Estadual de Erradicação e Combate a Pobreza           59.094.228,00  0,43             74.851.892,87  0,45 15.757.664,87 26,67 

Fundos Especiais         427.071.031,00  3,13           674.920.572,47  4,08 247.849.541,47 58,03 

Contribuição para Seguridade Social - Outros Poderes         124.389.653,00  0,91           167.735.372,37  1,01 43.345.719,37 34,85 

Transferência à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC           11.334.975,00  0,08             21.645.017,58  0,13 10.310.042,58 90,96 

Transferência à Secretaria de Infraestrutura         415.493.599,00  3,04           282.714.707,35  1,71 -132.778.891,65 -31,96 
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Transferência à Secretaria das Cidades         178.068.686,00  1,30             70.678.676,84  0,43 -107.390.009,16 -60,31 

Transferência à METAMAT             5.295.164,00  0,04               5.692.697,77  0,03 397.533,77 7,51 

Transferência à Secretaria de Agricultura Familiar             1.100.714,00  0,01               1.014.462,21  0,01 -86.251,79 -7,84 

Transferência à Secretaria de Meio Ambiente           10.590.328,00  0,08             11.631.433,35  0,07 1.041.105,35 9,83 

Convênios e Transfêrencias Diretas         470.094.144,00  3,44           381.020.205,30  2,30 -89.073.938,70 -18,95 

Operações de Crédito Administração Direta      1.049.847.753,00  7,69           927.256.528,38  5,60 -122.591.224,62 -11,68 

(=) Receita Disponível do Tesouro (Fonte 100) (R$ 1,00)      4.920.410.627,00  36,04        6.372.784.963,75  38,50 1.452.374.336,75 29,52 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN 
 

 

 

 

       

          

                                

                                Tabela 19 -  Demonstrativo da Despesa por Função de Governo 

Especificação 
Orçamento de 2015 Proposta de 2016 Variação (%) 

Despesa Total Despesa Total Absoluta % 

1- Área Social 7.476.956.624,07 9.466.574.945,76 1.989.618.321,69 26,61 

Segurança Pública 1.357.420.725,68 1.967.842.580,68 610.421.855,00 44.97 

Assistência Social 13.335.256,00 33.374.981,39 20.039.725,39 150.28 

Previdência Social 2.534.487.169,54 3.152.493.073,25 618.005.903,71 24.38 

Saúde 1.255.397.911,88 1.444.633.848,28 189.235.936,40 15.07 

Trabalho 56.139.591,00 56.404.026,54 264.435,54 0.47 

Educação 1.890.865.721,08 2.313.594.429,40 422.728.708,32 22.36 

Cultura 23.310.422,30 48.002.853,61 24.692.431,31 105.93 

Direitos da Cidadania 317.441.154,59 418.566.262,79 101.125.108,20 31.86 

Desporto e Lazer 28.558.672,00 31.662.889,82 3.104.217,82 10.87 

2-Econômica e Ambiental 2.128.005.084,08 2.266.619.652,45 138.614.568,40 6,51 

Agricultura 192.437.132,92 223.868.752,58 31.431.619,66 16.33 

Ciência e Tecnologia 80.674.633,00 218.995.310,17 138.320.677,17 171.45 

Comércio e Serviços 136.564.593,00 181.496.066,15 44.931.473,15 32.90 

Energia 4.891.630,00 2.966.049,18 -1.925.580,82 -39.36 

Gestão Ambiental 128.606.495,64 140.334.671,03 11.728.175,39 9.12 

Habitação 200.534.064,17 5.756.580,00 -194.777.484,17 -97.13 
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Indústria 70.172.508,00 80.958.666,35 10.786.158,35 15.37 

Organização Agrária 13.260.644,00 16.405.680,70 3.145.036,70 23.72 

Saneamento 18.750.419,42 40.162.372,66 21.411.953,24 114.19 

Transporte 1.255.864.114,52 1.206.425.861,19 -49.438.253,30 -3.94 

Urbanismo 26.248.849,41 149.249.642,44 123.000.793,03 468.59 

3- Área Instrumental 888.068.543,48 964.435.718,45 76.367.174,97 8,60 

Administração 888.068.543,48 964.435.718,45 76.367.174,97 8.6 

4- Funções Típicas dos Poderes 1.894.712.734,08 2.453.030.218,20 558.317.484,12 29,47 

Legislativa 541.455.768,00 752.309.986,01 210.854.218,01 38.94 

Judiciária 942.031.432,72 1.194.179.418,55 252.147.985,83 26.77 

Essencial a Justiça 411.225.533,36 506.540.813,64 95.315.280,28 23.18 

5- Encargos Especiais 1.162.191.366,29 1.144.670.868,88 -17.520.497,41 -1.51 

Encargos Especiais 1.162.191.366,29 1.144.670.868,88 -17.520.497,41 -1.51 

6 - Reserva de Contingência 103.127.479,00 258.161.413,07 155.033.934,07 150.33 

Total (R$ 1,00) 13.653.061.831,00 16.553.492.816,81              2.900.430.985,84             21,24  
                                      Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN 

 

A tabela 19 aborda a classificação funcional orçamentária da despesa. Esta é composta por um rol de funções pré-

fixadas, agregando os gastos públicos por área de ação governamental. Por ser de aplicação comum e obrigatória no âmbito das três 

esferas de governo, a classificação funcional permite a consolidação nacional dos gastos públicos. As funções representam o maior nível 

de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. 

Neste instrumento, as funções estão dispostas dentro de grupos estruturais, para fins de melhor entendimento e análise, 

ressaltando que os percentuais se referem à variação de um exercício para o outro. A Área Social é a área contemplada com a maior 

destinação de recursos na proposta orçamentária de 2016,  totalizando R$ 9.466.574.945,76. Indicação clara da prioridade conferida às 

ações de educação, segurança pública, saúde, entre outras e atestando o empenho do Governo Estadual em garantir os gastos com a área 

social. A Área Econômico-Ambiental absorverá R$ 2.266.619.652,45. As Funções Típicas dos outros Poderes, englobando a judiciária, 

a legislativa e a essencial à justiça somam R$ 2.453.030.218,20 para 2016. Para a Área Instrumental do Governo (a Função 

Administração também está presente em outras áreas de Governo) foram reservados R$ 964.435.718,45. Por fim, à Função Encargos 

Especiais caberá o montante de R$ 1.144.670.868,88. Os Encargos Especiais representam uma função composta pelas operações 

especiais vinculadas a programas específicos, que se destinam à alocação de recursos para o dispêndio com a dívida pública, 

transferências constitucionais aos municípios, entre outros encargos. À Reserva de contingência serão destinados R$ 258.161.413,07. 

A seguir, é apresentada uma síntese, para o ano de 2016,  das bases estratégicas a partir das quais o Governo do Estado 

pretende dar continuidade à construção de uma sociedade economicamente mais desenvolvida e socialmente mais justa. 
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RREESSUUMMOO  DDAA  PPOOLLIITTIICCAA  SSOOCCIIAALL,,  AAMMBBIIEENNTTAALL  EE  EECCOONNÔÔMMIICCAA  DDOO  GGOOVVEERRNNOO  DDEE  MMAATTOO  GGRROOSSSSOO    

 

As ações consolidadas na proposta orçamentária anual de 2016 integram 75 programas de governo, agregados em 05 

Eixos Estratégicos  estabelecidos no PPA 2016-2019, os quais  tem como função nortear a organização e priorização de programas e 

ações governamentais em razão de resultados estratégicos comuns. 

No total, considerando-se o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, todas as fontes de recursos estão estimadas em 

R$ 16,553 bilhões, distribuídos da seguinte forma: R$ 804,361 milhões para as despesas do Poder Legislativo, incluindo Tribunal de 

Contas do Estado, R$ 1,350 bilhão para o Poder Judiciário, R$ 446,676 milhões para o Ministério Público, R$ 123,234 milhões para a 

Defensoria Pública e R$ 13,828 bilhões destinados à aplicação pelo Poder Executivo. 

Segundo a classificação por programas, são estimados cerca de R$ 13,020 bilhões, correspondente a aproximadamente 

78% do orçamento, para as despesas de natureza administrativa e operações especiais (dívida ativa, previdência, etc.), bem como reserva 

de contingência. Cabe observar que neste montante estão incluídas as despesas com pessoal ativo e encargos sociais, como por exemplo, 

aquelas que resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade, o pagamento da folha de pessoal e encargos sociais dos 

professores, profissionais da saúde, policiais e todos os demais profissionais que atendem diretamente à população. Para as ações 

finalísticas são estimados R$ 3,532 bilhões, correspondentes a aproximadamente 21% do orçamento.  

Visando ao cumprimento das metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao equilíbrio orçamentário, 

foi proposto para o exercício de 2016 a adoção de uma nova metodologia na priorização das propostas setoriais, cujo fundamento 

metodológico consiste na elaboração do Orçamento Base de Gasto (orçamento para manutenção das políticas públicas atuais no curto e 

médio prazo) e o Orçamento de Novas Iniciativas (que reflete as novas políticas públicas). Para tanto, a capacidade de financiamento 

das políticas das unidades orçamentárias decorreu da disponibilidade de recursos de acordo com as projeções das receitas. Em 

observância às determinações constitucionais e legais e visando à melhoria na qualidade do gasto público, o processo de alocação dos 

recursos pelas unidades orçamentárias atendeu aos preceitos estabelecidos na metodologia de classificação prioritária das despesas. 

Dessa forma, as despesas orçamentárias são estruturadas em três tipos: Obrigatória (decorrentes das determinações constitucionais e 

legais), Essencial (são os dispêndios relacionados ao atendimento das necessidades de manutenção e de funcionamento dos órgãos e 

entidades da administração pública, de modo a permitir-lhes o pleno funcionamento)  e Política da Unidade (são os gastos específicos 

dos órgãos, tais despesas permitem ao gestor público a flexibilização relativa quanto ao estabelecimento de seu montante e quanto à 
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oportunidade de sua execução). 

  

EEiixxoo::  VVIIVVEERR  BBEEMM  

 

Para esse eixo foram disponibilizados R$ 1,063 bilhão  e estão divididos em cinco diretrizes: Garantir a proteção social 

para promover dignidade e assegurar direitos; Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS; Reduzir a 

morbimortalidades no Estado; Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo decisivamente para que o Estado de Mato Grosso se 

torne um lugar mais seguro para se viver; Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada. 

  

DDiirreettrriizz::  GGaarraannttiirr  aa  PPrrootteeççããoo  SSoocciiaall  ppaarraa  PPrroommoovveerr  DDiiggnniiddaaddee  ee  AAsssseegguurraarr  DDiirreeiittooss..  

 

Para essa diretriz foi destinado um montante de R$ 126,993 milhões destacados em  sete programas, sendo que dois 

contam com ações prioritárias para o exercício de 2016: SASE LEGAL – Sistema de Atendimento Sócioeducativo – MT, de 

responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH e Mato Grosso Equitativo e Inclusivo, de 

responsabilidade da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS. 

O Programa SASE LEGAL – Sistema de Atendimento Socioeducativo – MT tem o objetivo de elevar a qualidade de 

atendimento do sistema sócioeducativo e possui seis ações, sendo que a ação Construção e aparelhamento das unidades de atendimento 

socioeducativas é prioritária e conta com um aporte de R$ 1, 670 milhão para a instalação de seis unidades sócioeducativas. 

Este programa também tem como meta melhorar o gerenciamento do serviço de atendimento aos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa; garantir o acesso de 1.096 adolescentes ao esporte, lazer, cultura e inicialização profissional; 

manutenção dos centros de atendimento socioeducativo; reaparelhamento e readequação de sete unidades socioeducativos. 

O Programa Mato Grosso Equitativo e Inclusivo irá desenvolver  19 ações com o intuito de reduzir a vulnerabilidade e 

o risco social no Estado de Mato Grosso e terá um aporte de R$ 35,991 milhões. Duas dessas ações são prioridades para 2016, a ação 

Ampliação e manutenção das unidades de atendimento integrado ao cidadão, com recursos de R$ 7,636 milhões para implantação e 

modernização de 7 unidades e a ação Emprega Rede que prevê o atendimento de 1.500 pessoas, com o objetivo de potencializar o 

trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva 



Página 64 de 79 

(intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do 

trabalhador. 

  

DDiirreettrriizz::  MMeellhhoorraarr  oo  AAcceessssoo  EEqquuiittaattiivvoo  ee  aa  RReessoolluuttiivviiddaaddee  ddooss  SSeerrvviiççooss  ddee  SSaaúúddee  ddoo  SSUUSS..  

                              RReedduuzziirr  aass  MMoorrbbiimmoorrttaalliiddaaddeess  nnoo  EEssttaaddoo..  

  

Para a função saúde, foram destinados R$ 1,444 bilhão de reais às ações de atenção básica, assistência hospitalar e 

ambulatorial, administração geral, vigilância epidemiológica, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, entre outras. 

 

São programas finalisticos voltados para a saúde: Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS; Gestão 

do Trabalho e Educação na Saúde; Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde. Esses programas 

são de responsabilidade do Fundo Estadual de Saúde – FES e terão um aporte de R$ 654,387 milhões de reais. 

Para o Programa Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS, serão destinados R$ 186,902 milhões de 

reais. Dentre as ações desse programa, a ação Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde é prioridade para 2016 e tem como 

objetivo ampliar a oferta de serviços de saúde na rede assistencial no Estado com a construção de nove unidades. 

Outra atuação importante é a realização do Programa Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de 

Vigilância em Saúde com o objetivo de reduzir riscos, doenças e mortalidades no Estado de Mato Grosso. Dentre as doze ações que 

fazem parte desse programa, duas são prioridades: a ação Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde, que visa 

ampliar em 72% o serviço de atenção primária à saúde e a ação Organização regionalizada da rede de atenção em saúde, cujo objetivo é 

melhorar o acesso da população à rede de serviços de atenção à saúde. 

 

DDiirreettrriizz::  AAuummeennttaarr  aa  SSeegguurraannççaa  ddooss  CCiiddaaddããooss,,  CCoonnttrriibbuuiinnddoo  DDeecciissiivvaammeennttee  ppaarraa  qquuee  oo  EEssttaaddoo  ddee  MMaattoo  GGrroossssoo  ssee  TToorrnnee  uumm  

LLuuggaarr  mmaaiiss  SSeegguurroo  ppaarraa  ssee  VViivveerr..  

 

Essa diretriz possui dois programas, Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro, de responsabilidade da Secretaria de 

Segurança Pública – SESP e DETRAN Cidadão, de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. 
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O Programa Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro terá um aporte de R$ 165,148 milhões para 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. Para o exercício de 2016, quatro ações desse programa serão prioritárias: Realização de operações policiais 

na fronteira oeste do Estado, com o objetivo de combater os crimes transfronteiriços, com ênfase nos crimes de tráfico de drogas, 

contrabando de veículos e mercadorias na fronteira oeste, com a previsão de realização de 65 operações especiais; Intensificação das 

ações operacionais integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas, com o objetivo de prevenir e reduzir a 

criminalidade com a realização de 13 mil operações;  Modernização da estrutura logística da Polícia Militar, que visa modernizar a 

estrutura física de três unidades incluindo equipamentos operacionais, de inteligência, parque tecnológico, ambientes de trabalho das 

unidades da Policia Militar; e  Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC com a meta de construir, revitalizar e 

padronizar 45 unidades da Polícia Judiciária Civil. 

Para o Programa DETRAN Cidadão, foram destinados 60,866 milhões para melhorar a qualidade da prestação dos 

serviços através da execução de dez ações. No exercício de 2016, a ação Fortalecimento do controle de processos e serviços será 

prioridade e tem como objetivo implementar ações com o intuito de fortalecer os controles dos processos e serviços. 

Também são metas para 2016: promover 16 ações de educação para o trânsito; emitir 375.677 mil documentos; 

aumentar em 51% o número de veículos licenciados; reformar e ampliar as estruturas imobiliárias, mobiliária e de equipamentos de 63 

unidades do DETRAN – MT; promover a fiscalização de trânsito; entre outras. 

DDiirreettrriizz::  PPrroommoovveerr  aass  AArrtteess,,  aa  CCuullttuurraa,,  oo  EEssppoorrttee  ee  oo  LLaazzeerr  ddee  ffoorrmmaa  DDeemmooccrrááttiiccaa  ee  DDeesscceennttrraalliizzaaddaa..    

 

Essa diretriz contempla três programas: Fortalecimento do Esporte e Lazer; Economia Criativa; e Fortalecimento da 

Política Cultural, todos de responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL.  

O apoio ao esporte é uma política pública adotada para mudar a realidade social. É um instrumento de inclusão social 

para melhorar a educação, promover a saúde e gerar emprego e renda. Assim, foi elaborado o programa finalístico denominado 

Fortalecimento do Esporte e Lazer, cujo objetivo é promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no Estado de Mato Grosso, 

assegurando a todos esse direito. Dessa forma, serão desenvolvidas ações como: Capacitação profissional na área esportiva e de lazer; 

Desenvolvimento do esporte de rendimento - Bolsa Atleta; Promoção de atividades para a pratica esportiva e de lazer; Reestruturação de 

espaços esportivos e de lazer; Construção de espaços esportivos e de lazer; Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de 
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lazer para a diversidade; Descentralização da política de esporte e lazer; e Elaboração de instrumentos de gestão da política de esportes e 

lazer.  

 Com o intuito de ampliar a democratização cultural da população do Estado de Mato Grosso, o Programa 

Fortalecimento da Política Cultural  terá um  aporte orçamentário de R$ 31,406  milhões. Dentro desse programa, a ação Gestão do 

Patrimônio Cultural é prioridade para 2016 e visa desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão, 

preservação e restauração de seis equipamentos culturais do Estado. 

Suas metas para 2016 envolvem: a revitalização da Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça; Fortalecimento do 

sistema estadual de cultura, através da institucionalização dos órgãos gestores de cultura e conselhos de cultura em 100 municípios; 

implantação de 1 biblioteca pública; dentre outras. 

O Programa Economia Criativa, com o objetivo de criar políticas, diretrizes e ações para o desenvolvimento da 

economia criativa no território mato-grossensse, terá um aporte de R$ 3,188 milhões para desenvolver as seguintes ações: Fomento ao 

empreendedorismo da Economia Criativa; Assessoramento em Economia Criativa; Articulação para o desenvolvimento da Economia 

Criativa; Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT. 

  

EEiixxoo::  EEDDUUCCAARR  PPAARRAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAARR  EE  EEMMAANNCCIIPPAARR  OO  CCIIDDAADDÃÃOO  

 

Para esse eixo foram destinados R$ 374,274 milhões e fazem parte três Diretrizes: Universalizar o Atendimento e 

Melhorar a Qualidade da Educação Básica; Reduzir o Analfabetismo; e Elevar a Capacidade Cientifica, Técnica, Tecnológica e de 

Inovação para favorecer o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.  

  

DDiirreettrriizz::  UUnniivveerrssaalliizzaarr  oo  AAtteennddiimmeennttoo  ee  MMeellhhoorraarr  aa  QQuuaalliiddaaddee  ddaa  EEdduuccaaççããoo  BBáássiiccaa..  

                                RReedduuzziirr  oo  AAnnaallffaabbeettiissmmoo..  

 

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, atua prioritariamente 

no Ensino Fundamental e Médio, competindo aos Municípios a oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.  

Entendendo ser a educação pública o caminho mais propicio para a redução das desigualdades sociais, foram alocados 

no orçamento da educação o montante de R$ 2,348 bilhões de reais. Esse montante abrange ações de manutenção da secretaria; 

pagamento de professores e outros servidores; pagamento de aposentadoria e previdência pública; bem como os programas finalísticos 
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da secretaria: Educar para Transformar e Alfabetizar para Emancipar – Muxirum da Alfabetização. 

Na Diretriz Universalizar o Atendimento e Melhorar a Qualidade da Educação Básica, encontra-se o Programa Educar 

para Transformar, que tem como objetivo ensinar com qualidade para melhorar e transformar a educação básica e aumentar a 

escolaridade da população de jovens e adultos. Para esse programa foram elaboradas onze ações, sendo que duas são prioridade de 

governo. A ação Adequação e manutenção da infraestrutura da  educação visa adequar e manter com qualidade 208 unidades escolares e 

para sua realização foi destinado o montante de R$ 96,265 milhões . Já para a ação Reestruturação da gestão pedagógica da educação 

básica, cujo objetivo é melhorar a gestão pedagógica da educação básica, foram destinados R$ 4,311 milhões. 

Também são metas físicas para 2016: fortalecer as práticas pedagógicas das temáticas das diversidades educacionais; 

disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários; oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que 

venha suprir parte de suas necessidades nutricionais; garantir acesso à escola através do transporte escolar aos alunos residentes em zona 

rural ou em áreas de difícil acesso; entre outras. 

O Programa Alfabetizar para Emancipar – Muxirum da Alfabetização tem como objetivo reduzir a taxa de 

analfabetismo do Estado de Mato Grosso, sendo alocado na Diretriz Reduzir o Analfabetismo. Esse programa terá um aporte de R$ 

20,918 milhões para o desenvolvimento de cinco ações. Dentre elas, a ação Parceria com municípios e organização da sociedade civil 

para alfabetização de jovens e adultos é prioridade para 2016 e visa firmar 20 parcerias com o intuito de mobilizar os atores sociais para 

alfabetização de jovens e adultos. 

 

DDiirreettrriizz::  EElleevvaarr  aa  CCaappaacciiddaaddee  CCiieennttííffiiccaa,,  TTééccnniiccaa,,  TTeeccnnoollóóggiiccaa  ee  ddee  IInnoovvaaççããoo  ppaarraa  FFaavvoorreecceerr  oo  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  

MMaattoo  GGrroossssoo..  

Essa Diretriz é composta por três programas, dois de responsabilidade da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Inovação – SECITECI e um de responsabilidade da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. 

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação receberá um aporte de R$ 55,648 milhões para desenvolver 

os dois programas finalisticos que são de sua responsabilidade. Para o Programa Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico e de 

Inovação serão destinados R$ 46,616 milhões para  contribuir com o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do 

Estado de Mato Grosso.  

Já o Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior, cujo objetivo é contribuir para o 



Página 68 de 79 

desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade cientifica, técnica, 

tecnológica e de inovação do Estado de Mato Grosso, possui as seguintes metas: melhoria da gestão das Escolas Técnicas Estaduais; 

oferta de 7.381 vagas para o cursos de Formação Inicial Continuada, presencial e a distância; fortalecimento do Sistema Estadual de 

Educação Profissional; supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior. Além dessas metas, esse 

programa também será responsável por melhorar, construir e manter as estruturas físicas de oito unidades de Escolas Técnicas Estaduais 

através da ação Estruturação física das ETEs, sendo prioridade para o exercício de 2016 com um aporte orçamentário de R$ 929,696 

mil. 

Para o Programa Fortalecimento do Ensino Superior no Estado de Mato Grosso, de responsabilidade da UNEMAT, 

foram destinados R$ 23,736 milhões, com o intuito de 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. Suas ações para 2016 são: Ampliação e manutenção da 

oferta de vagas nos Cursos de Graduação nas diferentes modalidades; Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas; 

expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena; Ampliação e manutenção da extensão universitária; 

Expansão e manutenção da oferta de ensino de Pós-graduação; Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil; 

Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas; Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular; 

Qualificação do quadro funcional; Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica. 

  

EEiixxoo::  CCIIDDAADDEESS  PPAARRAA  VVIIVVEERR  BBEEMM::  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEEIISS  

Para esse Eixo foram traçadas duas diretrizes: Promover Ações de Desenvolvimento Urbano; e Melhorar a Efetividade 

das Ações para Conservação Ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Com foco no atendimento 

dessas diretrizes, foram desenvolvidos os Programas Integração Metropolitana; Cidades Urbanizadas; Cidades Sustentáveis; Cidades 

Resilientes a Desastres; Defesa Ambiental e Organização das Cidades; e Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da 

Qualidade de Vida, para os quais forão destinados R$188,557 milhões de reais. 
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DDiirreettrriizz::  PPrroommoovveerr  AAççõõeess  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  UUrrbbaannoo..  

Para essa diretriz foram desenvolvidos quatro programas, sendo dois com ações prioritárias para o exercício de 2016. 

Para o Programa Cidades Urbanizadas, estão propostos R$ 101,354 milhões. Esse programa possui três ações 

prioritárias, todas de responsabilidade da Secretaria de Estado das Cidades – SECID, sendo: Finalização das obras de mobilidade urbana 

e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014 com o objetivo de concluir todos os serviços, vistorias finais, 

recebimentos definitivos, processos e prestação de contas oriundas das obras e serviços de engenharia executados para realização da 

Copa 2014 em Cuiabá e Várzea Grande; Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do veículo leve 

sobre trilhos, com o objetivo de executar 39% da obra do sistema modal de transporte entre Cuiabá e Várzea Grande e para isso terá um 

aporte orçamentário de R$ 64,131 milhões; e Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais, com o 

objetivo de apoiar os municípios na execução de projetos, construção e reformas de obras públicas, com a meta de entregar 71 

equipamentos públicos. 

Com o objetivo de melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do 

planejamento urbano e ampliação de oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e 

acessibilidade urbana, o Programa Cidades Sustentáveis tem previsão de recursos na ordem de R$ 55,028  milhões. O Governo, para o 

exercício de 2016, priorizou as ações  Execução de habitação urbana e infraestrutura, com o objetivo de  construir 700 unidades 

habitacionais e infraestrutura para a população de interesse social; e Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de 

saneamento, com o objetivo de dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento. 

Esse programa também tem como meta: ampliar a rede de água potável em 21.618 metros; construir 121 unidades 

habitacionais rurais e realizar obras de infraestrura que possibilitem o acesso à população de interesse social; Apoiar os municípios na 

distribuição de 51 unidades de bolsa material de construção; Fornecer apoio técnico à implementação e à elaboração dos Planos 

Diretores Municipais; Fornecer apoio técnico aos municípios para criação e estruturação dos Conselhos Municipais da Cidade; 

Regularização de 8.220 lotes; entre outras. 

 

DDiirreettrriizz::  MMeellhhoorraarr  aa  EEffeettiivviiddaaddee  ddaass  AAççõõeess  ppaarraa  CCoonnsseerrvvaaççããoo  AAmmbbiieennttaall,,  CCoonnttrriibbuuiinnddoo  ppaarraa  aa  mmeellhhoorriiaa  ddaa  QQuuaalliiddaaddee  ddee  VViiddaa  

ddaa  PPooppuullaaççããoo..  

Os programas finalísticos ligados a essa diretriz são: Defesa Ambiental e Organização das Cidades, de 

responsabilidade da Procuradoria Geral de Justiça; e Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida, de 

responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. 

O Programa Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida terá um aporte de R$ 25,435 

milhões. Seu objetivo é implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos 
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naturais através da implementação de 27 ações. Dentre essas, quatro são prioritárias para 2016: Gestão do sistema estadual de unidade 

de conservação, com o objetivo de gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, para atingir média efetividade por meio 

da criação, implantação e gestão das UCs; Prevenção e Combate a incêndios florestais, com a finalidade de prevenir e combater os focos 

de incêndios florestais no Estado de Mato Grosso; Implantação da política estadual de recursos hídricos, visando à implantação e 

operacionalização dos instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento, Sistema de Informação e Cobrança 

pelo usos da água; e Implantação do Sistema Estadual de REDD+, com o objetivo de regulamentar os instrumentos da Lei nº 9.878/2013 

que cria o Sistema Estadual de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação, Manejo Florestal 

Sustentável e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal – REDD+ no Estado de Mato Grosso. Essas quatro ações somam R$13,467 

milhões,  que representam  52,94% do total destinado ao programa. 

  

EEiixxoo::  EESSTTAADDOO  PPAARRCCEEIIRROO  EE  EEMMPPRREEEENNDDEEDDOORR    

Esse eixo está dividido em três diretrizes:  Promover o Desenvolvimento Econômico do Estado; Desenvolver a 

Infraestrutura Logística no Estado; e Promover o Crescimento da Agricultura de Produção Familiar, e contempla 13 programas 

finalísticos. Dentre eles se destacam os que possuem ações prioritárias para o exercício de 2016: Descubra Mato Grosso; Regularização 

Fundiária; Desenvolve Mato Grosso; Mato Grosso Pró-Estrada; Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar; e 

Comercialização dos Produtos de Agricultura Familiar. 

  

DDiirreettrriizz::  PPrroommoovveerr  oo  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  EEccoonnôômmiiccoo  ddoo  EEssttaaddoo..  

Essa diretriz possui 8 programas, sendo três de responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico – SEDEC, um do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, três do Instituto Agropecuária de Mato 

Grosso – INDEA e um do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional. 

Ao Programa Descubra Mato Grosso, de responsabilidade da SEDEC, foram destinados R$ 112,935 milhões, com o 

objetivo de desenvolver a cadeia produtiva do turismo. Esse programa possui uma ação prioritária para 2016: Implantação da 

infraestrutura básica e turística, com o objetivo de implantar treze unidades para melhorar a qualidade dos destinos turísticos de Mato 

Grosso. Além dessa, também são metas para 2016: incrementar o turismo por meio da divulgação, promoção e apoio à comercialização 

de 10 destinos turísticos do Estado, coordenar a implantação, execução e avaliação da estrutura de 15 produtos e destinos turísticos. 

Com o objetivo de desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, a fim de diversificar as 

cadeias produtivas do Estado, o Programa  Desenvolve Mato Grosso terá um aporte de R$ 71,994 milhões. Desmembrado em treze 

ações, sendo quatro de responsabilidade da SEDEC, seis do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial - FUNDEIC, um da 

Companhia Mato-grossense de Gás - MT Gás e dois da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT. Das ações de 
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responsabilidade do FUNDEIC, três são prioritárias: Promoção das atividades do Estado para atração de investimentos – INVEST MT, 

com o objetivo de divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial 

produtivo do Estado através da realização de quatro eventos, com um aporte de R$ 5,363 milhões; Promoção da diversificação dos 

setores da indústria, comércio e serviço, com a finalidade de promover a diversificação dos segmentos e a desconcentração regional das 

atividades econômicas do Estado, com um aporte de 22,720 milhões; e Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e 

incentivo de Mato Grosso, que visa implementar uma nova instituição de fomento e de investimento no Estado de Mato Grosso e, para 

tanto, contará com um orçamento de 24,586 milhões. 

O Programa Regularização Fundiária, de responsabilidade do INTERMAT, terá um aporte de 1,456 milhão para a 

realização das seguintes metas: expedição de 1.000 títulos de lotes urbanos ocupados informalmente; promoção da regularização 

ambiental de 30 assentamentos rurais; expedição de 300 títulos aos assentamentos rurais; garantia da expedição de 3.000 títulos dos 

loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT e do Programa Meu Lar; garantia da gestão do acervo fundiário promovendo a revisão 

de 2.000 títulos; fortalecimento dos assentamentos rurais do Estado de Mato Grosso através da elaboração de 12 planos de 

desenvolvimento; entre outras. Dessas metas, é prioridade para 2016 a expedição de 250 títulos de imóveis situados na áreas rurais de 

competência do Estado através da ação Regulação fundiárias de áreas rurais. 

  

DDiirreettrriizz::  DDeesseennvvoollvveerr  aa  IInnffrraaeessttrruuttuurraa  LLooggííssttiiccaa  nnoo  EEssttaaddoo..  

Essa diretriz conta com três programas. Destaca-se o Programa Mato Grosso Pró-Estradas que possui duas ações 

prioritárias e são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA. 

Com o intuito de desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos 

trechos e melhorando as condições das rodovias, o Programa Mato Grosso Pró-Estradas contará com um aporte orçamentário de R$ 

1,071 bilhão para desenvolver doze ações. 

Para o exercício de 2016, duas são prioritárias: Construção de obras de artes especiais e correntes com a construção de 

2.540,45 metros de ponte, cuja finalidade é permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d’água, reduzindo pontos de 

estrangulamento da malha viária; e Pavimentação de rodovias, com a meta de pavimentar 201,89 quilômetros da malha viária com vistas 

a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado. 

Alem dessas, também são metas para 2016: aquisição de 30 patrulhas mecanizadas para fornecer condições para os 

trabalhos nas estradas; construção de 1.104 metros de ponte de madeira; restauração de 389,64 quilômetros de rodovias pavimentadas; 

elaboração de 26 projetos de infraestrutura de transporte rodoviário; reforma de 540 metros de ponte de madeira; manutenção de 6.980 

quilômetros de rodovias não pavimentadas; conservação de 1.390,90 quilômetros de rodovias pavimentadas; pavimentação de 438,80 

quilômetros de rodovias de acesso às sedes municipais; entre outras. 
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DDiirreettrriizz::  PPrroommoovveerr  oo  CCrreesscciimmeennttoo  ddaa  AAggrriiccuullttuurraa  ddee  PPrroodduuççããoo  FFaammiilliiaarr..  

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF é responsável pelos dois programas que 

compõem essa diretriz. O Programa Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar terá um aporte de 20,714 milhões, 

para promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar. Para tanto, serão desenvolvidas dezesseis ações, sendo que 

duas são prioritárias: A ação Promoção da cadeia produtiva da piscicultura na agricultura familiar, com a meta de assistir 270 

agricultores familiares para fomentar a produção de peixes; e a ação Promoção da cadeia produtiva do leite na agricultura familiar, que 

visa fomentar a produção de leite através da assistência a 9.600 agricultores familiares. 

Além dessas ações prioritárias, também serão desenvolvidas as seguintes ações: Manutenção do Sistema Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional; Promoção da atividade florestal de produção familiar; Promoção da cadeia produtiva da horticultura 

na agricultura familiar; Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar; Elaboração do Plano Estadual de 

Economia Solidária no Estado de Mato Grosso; Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso; 

Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional; Implantação do planejamento estratégico da EMPAER-MT; 

Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural; Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT; 

Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT; Pesquisa tecnológica para a agricultura familiar; Fomento para a aquisição de insumos 

para a agricultura familiar; e Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT. 

O Programa Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar, com um aporte de R$ 648,361 mil, tem como 

objetivo ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor. São metas desse programa: apoiar a 

revitalização de duas feiras livres; incentivar a agroindústria familiar e comunitária; instrumentalizar a Central de Comercialização; 

implementar o banco de dados com informações sobre o mercado de produtos da agricultura familiar. 

Além dessas metas, é prioridade para 2016 firmar 30 novos contratos para ampliar a comercialização dos produtos da 

agricultura de produção familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar e no Programa Aquisição de Alimentos. 

  

EEiixxoo::  GGEESSTTÃÃOO  EEFFIICCIIEENNTTEE,,  TTRRAANNSSPPAARREENNTTEE  EE  IINNTTEEGGRRAADDAA  
Nesse eixo encontramos quatro diretrizes: Elevar o Desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na Prestação de Serviços 

Essenciais ao Cidadão; Dar Sustentabilidade Fiscal às Políticas Públicas, Contribuindo para o Desenvolvimento Socioeconômico do 

Estado; Promover com Rigor o Enfrentamento à Corrupção; e Assegurar um Governo Transparente e Acessível para o Cidadão.    

  

DDiirreettrriizz::  EElleevvaarr  oo  DDeesseemmppeennhhoo  ddooss  óórrggããooss  ee  EEnnttiiddaaddeess  ddoo  GGoovveerrnnoo  EEssttaadduuaall  nnaa  PPrreessttaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  EEsssseenncciiaaiiss  aaoo  CCiiddaaddããoo..  

No rol de programas que fazem parte dessa diretriz, foi priorizado para o exercício de 2016 duas ações nos Programas 

Gestão de Pessoas para Resultados e Planejar para Transformar. 
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Para o Programa Gestão de Pessoas para Resultados, de responsabilidade do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de 

Pessoal do Estado de Mato Grosso,  foram alocados R$ 8,421 milhões para elevar o desempenho do agente Público na prestação de 

serviços ao cidadão. Dentre as dez ações que fazem parte desse programa, é prioridade a Ação de Reformulação do Sistema de 

Avaliação de Desempenho de Agentes Públicos, com o objetivo de desenvolver mecanismos para avaliação do desempenho de agentes e 

gestores públicos com foco em metas e resultados. 

Com o objetivo de elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos 

cidadãos, o Programa 0Planejar para Transformar, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento –SEPLAN, terá um 

aporte orçamentário de R$ 4,498 milhões. Serão desenvolvidas treze ações, entre elas: Elaboração de estudos socioeconômicos, 

geográficos e cartográficos; Organização dos estudos, publicações e acervo bibliográfico da SEPLAN; Reestruturação das ferramentas 

de gestão da informação no Poder Executivo Estadual; Coordenação dos processos de elaboração e execução do orçamento do Estado; 

Implementação de práticas de excelência em gestão no âmbito da SEPLAN; Implementação do modelo de excelência em gestão no 

Estado de Mato Grosso; Implantação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de políticas públicas; Reestruturação do processo de 

formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas; Implantação de ações que visem ao desenvolvimento do Consórcio 

Brasil Central; Gestão do sistema de Convênios do Estado de Mato Grosso. 

As ações Implementação do Modelo de Gestão para Resultados e Implantação do Programa de Eficiência do Gasto 

Público são prioritárias e visam desenvolver a capacidade de gerenciamento por resultados e desempenho dos programas e ações 

governamentais; e desenvolver a eficiência alocativa do gasto público estadual, fomentando a melhoria gradativa e contínua dos serviços 

prestados à população, respectivamente. 

 

DDiirreettrriizz::  DDaarr  SSuusstteennttaabbiilliiddaaddee  FFiissccaall  ààss  PPoollííttiiccaa  PPúúbblliiccaass,,  CCoonnttrriibbuuiinnddoo  ppaarraa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSoocciiooeeccoonnôômmiiccoo  ddoo  EEssttaaddoo..  

Estão alocados nessa diretriz programas de responsabilidade do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do 

Estado - MT SAÚDE, MT Participações e Projetos S.A – MT PAR, Mato Grosso Previdência – MTPREV  e Secretaria de Estado de 

Fazenda – SEFAZ. Também fazem parte dessa diretriz dois programas padronizados, que correspondem a programações semelhantes 

realizadas pelos diversos Órgãos e Entidades,  Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna e Serviço da Dívida Externa. 

Para o exercício de 2016, a SEFAZ será responsável pelo Programa Modernização da Administração Fazendária a fim 

de promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas, contando com um orçamento de R$ 77,565 milhões, desenvolvendo 

diversas ações. Destaca-se a ação Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional, que tem como meta incrementar em 

1,5 o índice do ICMS arrecadado em relação ao PIB tributário e, para tanto, receberá um aporte orçamentário de R$ 2,523 milhões. 
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DDiirreettrriizz::  PPrroommoovveerr  ccoomm  RRiiggoorr  oo  EEnnffrreennttaammeennttoo  àà  CCoorrrruuppççããoo..  

O Gabinete de Combate à Corrupção receberá um aporte orçamentário de R$ 1,308 milhão para enfrentar com rigor a 

corrupção na administração pública estadual,  através do Programa Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção. 

Esse programa será implementado através de oito ações, sendo a ação Elaboração da Política Estadual de 

Transparência e  Combate à Corrupção prioritária para 2016 e visa elaborar e implementar a política estadual de transparência e combate 

a corrupção. Além dessa, também serão implementadas as seguintes ações: Implementação da legislação na área da transparência e 

combate à corrupção; Realização e participação de eventos de educação e conscientização para prevenção e combate à corrupção; 

Realização da semana internacional de combate à corrupção; Realização de eventos para a promoção da ética; Realização de pesquisa de 

percepção da corrupção; Ampliação da Participação e Controle Social; e Implantação da lei de acesso à informação – LAI. 

Os valores previstos para o PLOA 2016 e que constam neste relatório – RESUMO DA POLÍTICA SOCIAL E 

ECONÔMICA DO GOVERNO DE MATO GROSSO – têm como fonte os relatórios: Demonstrativo da despesa por programa de 

governo; Demonstrativo da despesa por função de governo e Demonstrativo da despesa por órgão.   
 

 

 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DISCRIMINADAS DOS FUNDOS 

(Lei  Nº 10.311, de 14/09/2015, Art.11, VI) 
Fundo: FESP - Fundo Estadual de Segurança Pública 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 
 Serviços relativos ao trânsito - recursos 

destinados ao FESP 

217.158.832,06 - 217.158.832,06 

Créditos outorgados às concessionárias de 

energia  

117.258.130,11 - 117.258.130,11 
TACIN 26.657.086,66 - 26.657.086,66 

Convênios Federais - Capital 21.859.055,91 - 21.859.055,91 

Demais restituições 13.238.400,77 - 13.238.400,77 
TASEG 10.934.944,01 - 10.934.944,01 

Recursos destinados ao FESP 5.083.012,57 - 5.083.012,57 
Multas de Trânsito 2.589.244,31 - 2.589.244,31 

Multas sobre Taxas de Segurança Pública 664.330,86 - 664.330,86 

Juros de Mora sobre Taxa de Segurança 

Pública 

645.836,76 - 645.836,76 
Convênios Federais - Corrente 450.081,00 - 450.081,00 

Demais Naturezas  104.433,96 - 104.433,96 

 Total (R$ 1,00) 416.643.388,98 - 416.643.388,98 
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Fundo: Fundo Estadual sobre Drogas 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Recursos destinados ao FUNESD 130,80 - 130,80 

 Total (R$ 1,00) 130,80 - 130,80 

 
Fundo: FUNPEN - Fundo Penitenciário de Mato Grosso 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Recursos destinados ao FUNPEN 46.055,78 - 46.055,78 

Total (R$ 1,00) 46.055,78 - 46.055,78 

 
Fundo: Fundo de Apoio ao Judiciário 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Recursos destinados ao FUNAJURIS 118.866.540,35 - 118.866.540,35 

Custas processuais da Justiça Estadual 63.419.679,77 - 63.419.679,77 
Serviços de depósitos judiciais 32.235.984,20 - 32.235.984,20 

Receita de aplicação financeira 29.770.090,78 - 29.770.090,78 
Outras Receitas Diversas - Demais Poderes 2.834.955,34 - 2.834.955,34 

Demais Naturezas 265.509,92 - 265.509,92 

Total (R$ 1,00) 247.392.760,36 - 247.392.760,36 

 
Fundo: Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 
Emolumentos e custas processuais 

administrativas 

110,33 - 110,33 

Ônus de sucumbência de ações judiciais 10.259.065,84 - 10.259.065,84 

Emissão de certidões e emolumentos 257.454,36 - 257.454,36 

Total (R$ 1,00) 10.516.630,53 - 10.516.630,53 

 

Fundo: Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Serviços de inscrição de concursos públicos 244.717,69 - 244.717,69 

Diversas remunerações depósitos não 

vinculados 95.792,33 - 95.792,33 

Multas e juros contratuais 28.191,65 - 28.191,65 

Permissão de direitos de uso de bens públicos 12.816,66 - 12.816,66 
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Demais Naturezas  29.245,78 - 29.245,78 

 Total (R$ 1,00) 410.764,11 - 410.764,11 

 
Fundo: Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Contribuição sobre incentivos concedidos - 

PRODEIC 

21.281.154,32 6.384.346,30 14.896.808,02 

Cota parte da contribuição sobre a receita de 

concursos e prognósticos 
3.493.078,01 - 3.493.078,01 

Contribuição sobre incentivos concedidos - 

PRODEI 

72.831,49 - 72.831,49 

 Total (R$ 1,00) 24.847.063,82 6.384.346,30 18.462.717,52 

 
Fundo: FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Receita proveniente de consignatárias 9.753.059,37 - 9.753.059,37 
Receita da Indústria, editoral e gráfica - intra-

orçamentária 

6.654.615,83 - 6.654.615,83 

Receita da Indústria, editoral e gráfica 3.441.191,86 - 3.441.191,86 
Serviços de inscrição de concursos públicos 2.485.143,31 - 2.485.143,31 

Recursos provenientes de desconto de faltas 

injustificada de servidores 804.113,33 - 804.113,33 

Demais Naturezas  25.263,31 - 25.263,31 

 Total (R$ 1,00) 23.163.387,01 - 23.163.387,01 

 
Fundo: Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 
Contribuição sobre incentivos comerciais, 

minerais e industriais concedidos 91.591.594,20 27.477.478,26 64.114.115,93 

Demais Naturezas  645.894,19 193.768,26 505.983,00 

Amortização de empréstimos do FUNDEIC 2.553.918,97 766.175,69 1.787.743,28 

 Total (R$ 1,00) 94.791.407,37 28.437.422,21 66.407.842,21 
 

 

   

Fundo: FUNDESTEC - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural, Desportivo e Tecnológico 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Outras Taxas pelo Poder de Polícia 3.078.612,71 - 3.078.612,71 
Outras Taxas pela Prestação de Serviços 17.103.316,40 - 17.103.316,40 

Outras Contribuições Econômicas 15.147.203,78 - 15.147.203,78 
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 Total (R$ 1,00) 35.329.132,89 - 35.329.132,89 

 
Fundo: FUNGEFAZ - Fundo de Gestão Fazendária 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Recursos provenientes das concessionárias de 

comunicação 

253.495.392,50 - 253.495.392,50 
Recursos destinados ao FUNGEFAZ 177.063.176,01 - 177.063.176,01 

Taxa sobre serviços estaduais 55.467.053,00 - 55.467.053,00 

Demais Naturezas 787.870,34 - 787.870,34 

Total (R$ 1,00) 486.813.491,85 - 486.813.491,85 

 
Fundo: FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 
Adicional de ICMS 21.221.097,63 6.366.329,29 14.854.768,34 

Transferências - Administração Federal 1.816.920,00 - 1.816.920,00 

Total (R$ 1,00) 23.038.017,63 6.366.329,29 16.671.688,34 

 

Fundo: FIA - Fundo da Infância e Adolescência 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Rendas Eventuais - recursos diretamente 

arrecadados 
54.084,83 - 54.084,83 

Total (R$ 1,00) 54.084,83 - 54.084,83 

 

 

 
Fundo: FUPIS - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Contribuição ao FUPIS - Cota Parte Estado 12.800.249,14 - 12.800.249,14 
Contribuição ao FUPIS - Cota Parte 

Municípios 

4.266.749,25 - 4.266.749,25 

Total (R$ 1,00) 17.066.998,39 - 17.066.998,39 
    

Fundo: FUNDECON - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 
Multas decorrentes da aplicação da legislação 

da defesa do consumidor 

4.683.917,22 - 4.683.917,22 

Demais Naturezas 1.764,44 - 1.764,44 

Total (R$ 1,00) 4.685.681,66 - 4.685.681,66 
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Fundo: Fundo de Fomento à Cultura 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 
Contribuição ao Fundo Estadual de Fomento à 

Cultura 

13.963.404,00 - 13.963.404,00 

 Total (R$ 1,00) 13.963.404,00 - 13.963.404,00 
 

 

 

 

 

 

 

   

Fundo: Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 
Multa aplicada pelo TCE 870.736,83 - 870.736,83 

Receita Fundo de Investimento 695.541,19 - 695.541,19 
Demais Naturezas 469.330,21 - 469.330,21 

Fundo de Investimento - Renda Variável 244.391,78 - 244.391,78 

 Total (R$ 1,00) 2.280.000,01 - 2.280.000,01 

 
Fundo: FETHAB - Fundo Estadual de Transporte e Habitação 

Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Municípios Desvinculação Valor Líquido 
FETHAB Combustíveis 369.952.015,05 111.910.484,55 146.131.045,94 111.910.484,55 

FETHAB Combustíveis 158.550.863,59 47.961.636,24 62.627.591,12 47.961.636,24 

FETHAB Algodão 6.722.495,37 2.033.554,85 2.655.385,67 2.033.554,85 
FETHAB Algodão 2.881.069,44 871.523,51 1.138.022,43 871.523,51 

FETHAB Soja 172.946.375,79 52.316.278,68 68.313.818,44 52.316.278,68 
FETHAB Soja 74.119.875,34 22.421.262,29 29.277.350,76 22.421.262,29 

FETHAB Gado 53.613.757,99 16.218.161,79 21.177.434,41 16.218.161,79 

FETHAB Gado 22.977.324,85 6.950.640,77 9.076.043,32 6.950.640,77 
FETHAB Madeira 11.362.545,69 3.437.170,07 4.488.205,55 3.437.170,07 

FETHAB Madeira 4.869.662,44 1.473.072,89 1.923.516,66 1.473.072,89 

Total (R$ 1,00) 877.995.985,56 265.593.785,63 346.808.414,30 265.593.785,63 

 

Fundo: FUNPREV - Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso 
Nome Resumido da Natureza Valor Bruto Desvinculação Valor Líquido 

Cobertura do Déficit Previdenciário 729.475.090,67 - 729.475.090,67 

Contribuição Patronal Regime Próprio de Previdência 702.131.230,56 - 702.131.230,56 

Contribuição Servidor Ativo Civil 351.065.615,29 - 351.065.615,29 

Contribuição Patronal Servidor Militar 138.763.452,48 - 138.763.452,48 

Contribuição Patronal Inativo Civil 93.705.371,84 - 93.705.371,84 
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Contribuição Servidor Ativo Militar 69.381.726,24 - 69.381.726,24 

Contribuição Servidor Inativo Civil 52.992.159,55 - 52.992.159,55 

Demais Naturezas 118.100.044,01 - 118.100.044,01 

 Total (R$ 1,00) 2.255.614.690,64 - 2.255.614.690,64 

1. Quadros contemplam as receitas discriminadas dos Fundos Especiais, exceto os de natureza constitucional vinculados à educação e saúde. 

 

 

 


