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Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Deputados.

É com grande satisfação que, na abertura dos trabalhos legislativos, encaminhamos a essa Casa
de Leis a Mensagem do Poder Executivo de 2016, apresentando uma síntese das realizações do
Governo do Estado de Mato Grosso de 2015 para a concretização de suas políticas públicas.
Neste documento apresentamos os produtos e serviços entregues à população mato-grossense no
primeiro ano da atual gestão, organizados em torno dos cinco eixos fundamentais que pautam a
agenda estratégica do Governo de Mato Grosso em prol da eficiência, atração de investimentos,
competitividade e desenvolvimento humano e social de nossa população, a saber:
1. Viver bem;
2. Educar para transformar e emancipar o cidadão;
3. Cidades para viver bem: municípios sustentáveis;
4. Estado parceiro e empreendedor;
5. Gestão eficiente, transparente e integrada.
Agradecemos a Vossas Excelências pelo apoio e parceria durante o primeiro ano de trabalho,
quando tivemos a oportunidade de nesta Casa apreciar e dialogar em torno de 50 proposições
legislativas de autoria do Poder Executivo, relevantes para o novo modelo de gestão do Estado
de Mato Grosso. A principal delas foi a aprovação da nova estrutura administrativa, um marco
legal que possibilitou o desenvolvimento de diversas ações que aprimoraram o atendimento da
execução das políticas públicas dos eixos supracitados.
Continuamos contando com o apoio dos Poderes constituídos de Mato Grosso e com a confiança de
nosso povo para prosseguirmos na efetivação das transformações de que o Estado ainda necessita.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado de Mato Grosso
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Propiciar condições para que os cidadãos mato-grossenses possam viver e organizar suas vidas com
dignidade e qualidade. Esta é a razão mais simples, que justifica todo esforço coletivo empenhado
pelo Estado e sociedade.
A experiência da vida humana é a riqueza mais importante de que se pode usufruir e, ao mesmo
tempo, a maior conquista que se pode obter. Assim, pensar e estruturar a ação do Governo do
Estado à luz dessa premissa é o desafio que determina não apenas revisar as políticas públicas, mas
submetê-las todas ao seu sentido mais relevante.
O que se pretende, sobretudo, é que o Estado possa servir à valorização da vida das pessoas que nele
experienciam o seu cotidiano, provendo maior qualidade e conforto a essa experiência.
Na organização da ação governamental, esse objetivo primordial está declarado no eixo de políticas
públicas denominado Viver Bem. Sob esse eixo se orientam as ações das áreas de Segurança,
Trânsito, Saúde, Trabalho e Assistência Social, Justiça e Direitos Humanos, Cultura, Esporte e Lazer.
Entretanto, esse conjunto temático não esgota as condições essenciais para que a vida possa ter a
qualidade almejada, mas apresenta os requisitos essenciais, em torno dos quais se oferece o suporte
mínimo, a partir do qual as demais conquistas podem ser alcançadas.
Para cumprir essa tarefa, o Governo do Estado procurou reestruturar a organização interna das
secretarias, quando necessário, reposicionar institucionalmente algumas unidades administrativas,
investir na melhoria da infraestrutura operacional e, com isso, obter como resultados a expansão e a
melhoria dos serviços diretamente prestados aos cidadãos.
Dessa forma, são apresentadas a seguir as ações realizadas no âmbito das secretarias de Estado
agregadas sob o eixo estratégico Viver Bem.

1.1 Segurança Pública

A nova gestão da Secretaria de Estado de Segurança Pública, alinhada ao modelo de Gestão por
Resultados, iniciou em 2015 a construção e implantação do Pacto pela Segurança, com três diretrizes:
integração, regionalização e gestão eficiente, que perpassam transversalmente as grandes linhas de
atuação: Repressão Qualificada, Prevenção Qualificada e Gestão por Resultados.
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A nova política da Sesp prevê uma atuação estratégica de forma integrada entre as Forças
Policiais, Ministério Público e o Judiciário. Nas operações, as forças da Polícia Militar, Polícia
Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros e Politec trabalharão em conjunto com as instituições
parceiras, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e iniciativas municipais (guardas
municipais e agentes municipais). A proposta é fazer com que essas instituições trabalhem de
maneira integrada, tanto na fase de planejamento das operações quanto em sua execução.
Todas as ações de combate à criminalidade devem ser subsidiadas por informações
consistentes e seguras. Para que isso seja possível, o fortalecimento da atividade de
inteligência é fundamental para o êxito dessas operações. A identificação das Zonas
Quentes da Criminalidade, a estratificação dos variados crimes, em especial homicídios
dolosos, roubos e furtos, a antecipação da atuação de grupos criminosos e as informações
da análise criminal e estatística em tempo hábil são de extrema importância para o alcance
de resultados positivos e o sucesso da Política Pública de Segurança.
Dentro desse contexto, no ano de 2015, a Sesp ampliou de maneira significativa os investimentos
na área de Inteligência, criando a Escola Superior de Inteligência, fomentando a capacitação
do efetivo, a aquisição de equipamentos e o fortalecimento dos setores que geram informações.
A Escola Superior de Inteligência já capacitou 300 profissionais com cursos de Operações e
Análise de Inteligência, além de promover seminários e palestras.
Para garantir segurança no Estado, que possui dimensões continentais e peculiaridades regionais
que merecem tratamento diferenciado, foi necessário adotar uma forma de atuação regionalizada.
O Estado foi dividido em 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), permitindo que
o planejamento e a gestão atendam às necessidades e características de cada região. Essa
iniciativa possibilitou a atuação das Forças Policiais de maneira mais sofisticada e inteligente.
Para enfrentar o problema da pulverização de informações, distribuídas em vários bancos de dados
que não se comunicavam, e tornar a administração mais eficiente, foi criado, por meio do Decreto
nº 184, de 08 de julho de 2015, o Sistema Integrado de Registro de Ocorrências Policiais (SROP).
Esse Sistema tem por objetivo manter base de conhecimento sobre a criminalidade, subsidiando
a tomada de decisões em ações estratégicas, gerenciais e operacionais; objetivando facilitar
o planejamento e execução das ações nas 15 Regiões Integradas de Segurança Pública, que
demandam a estratificação de informações criminais mediante estatísticas, georreferenciamento
e análise criminal.
As ações repressivas são iniciadas com o acompanhamento do comportamento criminal em
todas as RISPs. O monitoramento em tempo real, quando detecta situações de risco, alerta
seus coordenadores e os subsidia com informações que nortearão a proposta de atuação,
por meio de ações integradas para o alcance das metas preestabelecidas.
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As ações preventivas estabelecem uma integração de todas as iniciativas voltadas à prevenção
primária do crime, acolhendo todos os projetos sociais da Polícia Militar, Polícia Judiciária
Civil e Corpo de Bombeiros, como, por exemplo: a) Rede Cidadã, ação conjunta com a
Seduc, que atende crianças e adolescentes de 10 a 17 anos em situação de risco social em
atividades esportivas, culturais e de capacitação; b) Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência – Proerd, que atende crianças em idade escolar objetivando a
prevenção ao uso de drogas; c) Bombeiros do Futuro, que atende crianças e adolescentes
de 11 a 16 anos, contribuindo para o desenvolvimento físico, mental e social, bem como
incentivando a cultura da paz e da prevenção a acidentes e sinistros; d) De Cara Limpa Contra
as Drogas, que atende aos jovens de diversas faixas etárias e inclui atividades preventivas
nas escolas, universidades, igrejas, clubes sociais, associações comunitárias e famílias em
situações de risco, objetivando conscientizar a juventude dos malefícios provocados pelas
drogas para o próprio indivíduo, para a família e para a sociedade. Dentro dessa vertente,
há também projetos sociais encabeçados por outras pastas e municípios, no sentido de criar
uma sinergia entre as inúmeras frentes de atuação. A ideia é manter redes de proteção para
resgatar ou impedir que crianças e adolescentes sejam cooptados pelo crime.
A Gestão por Resultados tem um viés realizador, pois converte intenções e estratégias em
resultados palpáveis, que são gerenciados, monitorados e avaliados sistematicamente em
tempo real. Foi dividida em duas formas de atuação: Gestão Administrativa Eficiente e
Gestão dos Índices de Criminalidade.
A Gestão Administrativa Eficiente é pautada na melhoria dos sistemas, no redesenho e
normatização dos fluxos, processos e metodologias, buscando agilidade e celeridade nas
entregas. Em consonância com a nova política de austeridade e gestão eficiente de recursos,
a Secretaria de Segurança Pública conseguiu economizar, em 2015, R$ 3,45 milhões com
a reavaliação de contratos.
Apesar dos altos índices de criminalidade enfrentados pela sociedade mato-grossense,
verificou-se que, nos últimos anos, os investimentos em Segurança Pública foram reduzidos,
sofrendo uma queda gradual até o ano de 2014 (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Programação e execução orçamentária - Sesp período 2011 a 2016 (orçado, exceto
pessoal e fontes de convênios).
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Fonte: Sistema Fiplan-MT, em 19/10/2015.
(*) Orçamento Inicial: Valor disponibilizado para elaboração do PTA/LOA.
(**) Orçamento Atualizado: Dotação orçamentária após realização de Créditos Adicionais (anulações/suplementações).

Entendendo que o aumento da resolutividade do Sistema Estadual de Segurança necessita de
investimentos em reestruturação das instituições, melhoria e capacitação das Polícias Militar,
Civil, Bombeiros e Perícia Técnica, segundo os novos modelos de atuação científica, inteligente
e voltada para resultados, já a partir do ano de 2015 e para o PPA 2016-2019, realizou-se a
recomposição dos recursos para a área de Segurança Pública.
A Gestão dos Índices de Criminalidade é realizada a partir de levantamento estatístico
da criminalidade (considerando os diferentes tipos de crimes), de análise e diagnóstico da
atuação da Segurança. Com base nessas informações, são pactuadas as metas para redução
de crimes e também monitorada trimestralmente a produtividade das instituições. Para garantir
o monitoramento e melhorar a integração, foi desenvolvido um Sistema de Monitoramento
Criminal e Gestão Estratégica de Ações Integradas.
Instrumentalizar a Perícia Técnica para melhorar a qualidade das provas é imprescindível para
o sucesso da investigação criminal e, por conseguinte, contribui para a atuação do Ministério
Público e a eficácia da Justiça Criminal. Nesse sentido, a Sesp implantou o Banco de Dados de
Perfis Genéticos (Codis), um sistema de base de dados nacionais, estaduais e locais, desenvolvido
e administrado pelo FBI, sendo utilizado em mais de 30 países. Nele estão contidos perfis de
DNA de criminosos condenados e detidos, com amostras biológicas coletadas em cenas de
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crime. A partir daí, pode-se encontrar perfis idênticos entre as evidências de DNA de diferentes
crimes e identificar reincidentes.
No tocante ao combate à corrupção, em março de 2015 foi criado o Comitê Interinstitucional
de Recuperação de Ativos (Cira), tendo o objetivo de recuperar valores desviados do erário pela
corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O Cira participou ativamente das operações
Sodoma, BB Pag e Karcharias, deflagradas ao longo do ano. O Comitê tem trabalhado de forma
intensa no Laboratório da Lavagem de Dinheiro para fazer o desenho patrimonial da corrupção e
subsidiar as futuras responsabilizações. É composto por representantes da Sefaz, Sesp, PGE e MP.
Houve um incremento substancial no quadro de pessoal da Segurança Pública. Em 2015,
foram nomeados 1.940 Policiais Militares, 590 Policiais Civis (438 Investigadores e 152
Escrivães), 447 Bombeiros, 10 Peritos e 4 Médicos Legistas. Para 2016, está prevista a posse
de mais 449 Investigadores, 35 Escrivães e 115 Bombeiros. O crescimento das despesas com
pessoal demonstra o esforço do governo em aumentar o efetivo da Segurança Pública, conforme
apresentado abaixo (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Despesas de Pessoal da Sesp – período 2011-2015
DESPESA COM PESSOAL SESP

Exercício
2011
2012
2013
1.366.677.667,05

2014
2015

1.041.388.953,58

838.214.565,96

876.084.882,92

729.355.325,69

Fonte: Sistema Fiplan-MT – em 06/01/2016.
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A distribuição do efetivo passou a atender critérios técnicos, isto é, de acordo com o mapa da
criminalidade, direcionando as ações a regiões mais perigosas. Essas decisões são pautadas
por relatórios da inteligência policial. Sendo assim, as Forças da Segurança Pública atuam nas
cidades e nos bairros identificados como zonas quentes (de maiores incidências criminais).
No primeiro ano de mandato, o governo estadual ampliou os investimentos em insumos e
equipamentos necessários ao bom desenvolvimento das ações das Forças de Segurança, dentre
os quais citamos a aquisição de:
- 200 viaturas e padronização internacional da frota;
- 914 pistolas, 65 metralhadoras, 100 carabinas, 2.522 coletes e diversos tipos de munições;
- 02 caminhonetes Pajero Dakar e 06 Triton;
- 25 veículos Fiat Uno;
- 01 caminhão para o abastecimento de aeronave;
- 04 veículos Palio Weekend;
- 01 caminhão auto-tanque;
- 05 veículos auto-bomba florestal;
- 50 rádios portáteis, 42 equipamentos de proteção respiratória, 11 desencarceradores.
A nova forma de gestão implantada na Segurança Pública em Mato Grosso sinaliza para
uma melhor integração, intensivo investimento na qualidade da informação e na inteligência,
implantação de todos os momentos do ciclo de gestão (planejamento, execução, monitoramento,
avaliação e revisão), foco em resultados e na satisfação do cidadão.
Na construção dessa nova perspectiva já é visível a melhoria da gestão, estruturação e organização
das forças da Segurança Pública no Estado. A melhoria nos processos e atividades de rotina já
começa a apresentar os primeiros sinais. Abaixo, algumas das realizações da Sesp em 2015:
• O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso realizou 10.943 vistorias, analisou
8.187 processos, emitiu 6.336 Alvarás de Segurança, atendeu a 49.211 ocorrências, além de
ter sido acionado em 851 Intervenções Ambientais (combate à incêndios florestais);
• A Perícia Técnica (Politec) melhorou sua eficácia, com o aumento do percentual de laudos
concluídos em relação às solicitações de perícias (foram solicitadas, em 2015, 59.238 perícias
e foram concluídos/ emitidos 58.162 laudos – percentual de atendimento de 98%, sendo que
em 2014 o percentual foi de 97%);
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• Operação Sicários (do latim sicarius, “homem da adaga” – assassino que mata em troca de
recompensa), realizada pela Política Judiciária Civil (PJC), com a finalidade de concluir 200
inquéritos policiais de crimes dolosos contra a vida;
• Operação Actio Auctoritatis (ação de autoridade), realizada pela PJC e PM, que objetivou
intensificar as investigações de crimes de roubo e tráfico de drogas. Aumentou em 10% o
número de instauração de inquéritos policiais e a conclusão dos procedimentos referente a estes
crimes;
• Operação Sorriso (realizada no município), que contou com a participação da PJC, PM, PRF,
Rotam, GOE, Agentes Prisionais, Poder Judiciário e Ministério Público, e resultou em várias
prisões, apreensão de 100 quilos de droga, mapeamento de mais de 35 “bocas de fumo” e
pedidos de 100 mandados de buscas e apreensões;
• Operação Sodoma, que apurou crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, deflagrada pela
Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) com apoio da PJC, da área de Inteligência da Sesp,
do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e do Centro Integrado de Operação Aéreas
(Ciopaer);
• Operação Synergon (significa sinergia, integração), refletindo a atuação integrada entre as
Forças Policiais: teve o objetivo de reprimir o tráfico doméstico e foi realizada de forma integrada
pela PJC e PM;
• Operação Impacto, que teve o papel de fazer o confronto ostensivo à criminalidade nos
primeiros cem dias de governo. Foi subdividida em três outras operações paralelas: Start,
Inopinada e Asfixia;
• Operação Start, que marcou a presença das Forças Policiais do Estado nas ruas das principais
cidades. Três vezes ao dia, em horários e locais não especificados, inúmeras blitze foram
montadas e os policiais ficaram prontos para agir em qualquer situação que se apresentasse;
• Operação Inopinada, realizada durante as blitze e montadas, sem aviso prévio e a qualquer
hora do dia. Os policiais realizaram abordagens, busca e checagem de veículos. Nessa fase, os
resultados foram imediatos, qualquer irregularidade foi imediatamente encontrada e sanada;
• Operação Asfixia, na qual a Equipe de Inteligência realizou o mapeamento das principais
áreas de criminalidade das cidades de Mato Grosso e as Forças Policiais do Estado (Polícia
Militar, Polícia Civil, Rotam, Bope e GOE), em operações integradas, atuaram no combate aos
focos de criminalidade;
•

Operação Precisão, na qual, baseada em mapeamento das áreas mais perigosas e na

identificação dos principais “chefes do crime” nas cinco maiores cidades do Estado, após a
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emissão de mandados de busca e apreensão e de prisão, as Forças Policiais atuaram de
forma integrada;
• Operação Interior Seguro, na qual as Forças Policiais de Cuiabá e Várzea Grande
deslocaram-se para Rondonópolis e Sinop e intensificaram as ações previstas pela Operação
Asfixia nessas cidades;
• Operação Enem, realizada pela PM, com o objetivo de garantir sigilo e segurança dos materiais
dos exames.
No contexto da Segurança Pública no estado de Mato Grosso, podemos observar a tendência de
redução efetiva nas taxas de homicídios, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 3 – Homicídio doloso total de Mato Grosso - 2004 a 2015* - Taxa por 100 mil habitantes.
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Fonte: Relatório SINESP/Seção de Estatística - PJC.

*Dados não consolidados passíveis de alteração

As taxas de homicídios ainda estão longe do satisfatório, mas já sinalizam a tendência
de queda e a expectativa de declínio para os próximos anos, decorrente de um conjunto
de fatores, como investimentos, comprometimento, mudança na estratégia da ação
policial, coordenação das atividades de forma integrada, aumento do número de operações
subsidiadas com informações de inteligência e gestão voltada para resultados.

18

MENSAGEM DO GOVERNADOR - 2016

1.2 Política Estadual de Trânsito

A Política Estadual de Trânsito é alinhada à Política Nacional de Trânsito e à toda a legislação
da área, tendo como marco relevante o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O Departamento
Estadual de Trânsito (Detran-MT) é o órgão responsável, em articulação e integração com
órgãos municipais, pela gestão do trânsito no território mato-grossense. Por essa razão, tem
como missão promover um trânsito seguro e humanizado, visando à valorização da vida.
Sua atuação em 2015 teve foco no resgate da credibilidade da instituição junto à sociedade,
com a melhoria na prestação dos serviços ofertados. Para isso, reestruturou espaço físico e
processos, reduziu a burocracia e restabeleceu o diálogo e a valorização dos seus servidores.
Seguindo as orientações estratégicas de eficiência e economicidade no gasto público, foi
realizada uma força-tarefa para a análise dos contratos em vigor, promovendo a readequação
financeira, nos casos necessários. Depois de auditar todos os contratos vigentes foi gerada
uma economia significativa aos cofres públicos, cumprindo a meta de melhoria no controle
das atividades finalísticas, estabelecida pelo Governo Estadual.
Pode ser citada como exemplo dessa ação a aquisição de lacres para afixação nas placas de
identificação veicular, cuja unidade, desde o ano de 2008, custava à autarquia a quantia
de R$ 20,50. Pela atual gestão, o mesmo produto foi adquirido pelo valor unitário de R$
0,62, evitando nesse caso, um prejuízo anual ao erário de aproximadamente R$ 7 milhões.
Outra ação importante foi a mudança no sistema operacional do Detran-MT, após a implantação
de instrumentos de segurança e controle no Sistema DetranNet. Foram implantados filtros
de segurança em relação às atribuições de funções e acesso, e limitações de funções a
servidores ocupantes de cargos previstos na Lei Complementar Estadual nº 505/2013.
Também houve aumento de receita arrecadada pela autarquia, com a renegociação do
percentual de repasse oriundo do contrato de registro das alienações dos veículos, fixando
pelo acerto negociado que, a partir de julho de 2015, o índice passasse de 30% para 50%
do valor arrecadado pelos serviços prestados, o que incrementou a receita em R$ 3,6
milhões em 2015, podendo ultrapassar R$ 8 milhões em 2016.
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Foram realizadas ações de prensagem e de leilões, que resultaram na retirada de mais
de 14.500 veículos apreendidos nos pátios mantidos pelo Detran-MT, gerando expressiva
economia de recursos, ingresso de recursos adicionais em razão da melhor destinação, bem
como externalidades na área ambiental e sanitária.
Com base em visitas técnicas realizadas em 2015, foi elaborado o “Plano Estratégico de
Reestruturação a Médio e Longo Prazo”, que já possibilitou melhorias em infraestrutura de
06 (seis) unidades do Detran-MT. Nos próximos meses, com a conclusão dos respectivos
processos e procedimentos licitatórios, há a previsão de atendimento a mais 12 (doze)
unidades, propiciando melhorias na infraestrutura predial e oferta de condições adequadas
de trabalho aos servidores, bem como de qualidade de atendimento aos usuários.
No Detran-MT foi adotada como diretriz a realização do emplacamento de veículos novos
na própria concessionária revendedora (no caso daquelas devidamente credenciadas), o
que acaba oportunizando um imediato benefício em favor do usuário, que não dispende de
tempo adicional com procedimentos de natureza burocrática.
Outra medida relevante, com efeitos imediatos em favor do cidadão, foi o incremento no
número de fiscalizações aos Centros de Formação de Condutores - CFCs, Despachantes,
Fabricantes de Placas Veiculares, Médicos e Psicólogos que prestam serviços na área do
Trânsito, na qualidade de credenciados do Detran-MT. Com mais de 400 procedimentos de
fiscalização, visando proteger os cidadãos, foram identificados casos que resultaram em
descredenciamento e encaminhamento para averiguação de irregularidades, algumas das
quais resultaram em processos judiciais, inclusive.
Em 2015, também foi reestruturado o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/MT), a partir
de critérios eminentemente técnicos. O Cetran/MT, órgão normativo, consultivo, deliberativo
e coordenador máximo do Sistema Estadual de Trânsito, tem desempenhado importante
papel social, não apenas ao analisar e julgar os recursos interpostos contra as decisões
das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari´s) e dos órgãos executivos de
Trânsito, mas também, por instruir e inspecionar os processos de municipalização do
trânsito, possibilitando a integração de vários municípios ao Sistema Nacional de Trânsito.
No âmbito da Educação para o Trânsito, foram realizadas campanhas educativas e de
sensibilização, que contaram com a participação de mais de 130 mil pessoas, atendendo as
12 regiões de planejamento do Estado e 51 municípios.
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1.3 Saúde

Em 2015, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) dedicou-se ao redirecionamento de sua
gestão estratégica, instaurando o processo de elaboração do Plano Estadual de Saúde (PES)
2016-2019, cujo documento subsidiou a elaboração do Plano Plurianual da pasta, fixando os
seguintes objetivos estratégicos para os próximos quatro anos: Melhorar o Acesso Equitativo
e a Resolutividade dos Serviços de Saúde do SUS-MT e Reduzir as Morbimortalidades no
estado de Mato Grosso.
Esses objetivos foram traçados tendo em vista o crescimento da taxa de mortalidade geral,
que alcançou o índice de 6,49 óbitos por 1.000 habitantes, em 2012. Dentre as causas
dos óbitos registrados, destacam-se: as doenças crônico-degenerativas - que compreendem
as doenças do aparelho circulatório (124,57 óbitos por 100.000 habitantes/ano) e as
doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (33,81 óbitos por 100.000 habitantes/
ano) - as causas externas (98,92 óbitos por 100.000 habitantes/ano), as neoplasias (72,84
óbitos por 100.000 habitantes/ano), as doenças do aparelho respiratório (48,55 óbitos
por 100.000 habitantes/ano) e as doenças infecciosas e parasitárias (21,71 óbitos por
100.000 habitantes/ano).
Esses índices sinalizam que os riscos à saúde da população são oriundos tanto de doenças
características dos padrões de vida da modernidade quanto da exposição a condições precárias
de vida. Tal cenário tende ao aprofundamento, dado que a dinâmica demográfica em Mato
Grosso caracteriza-se por uma população em processo avançado de envelhecimento (35 idosos
para 100 indivíduos com idade inferior a 15 anos em 2015), mas carente de serviços e ações
voltadas para a qualidade de vida em todos os seus ciclos para ambos os sexos.
O quadro a seguir apresenta a evolução das causas de internações hospitalares, entre 2010
e 2015, no estado de Mato Grosso.
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Quadro 1 – Taxa de incidência por 100.000 habitantes/ano das principais causas de morbidade em
Mato Grosso – 2010 a 2015

Capítulo CID-10
XV. Gravidez parto e
puerpério
XIX. Lesões enven e alg out
conseq causas externas
X. Doenças do aparelho
respiratório
XI. Doenças do aparelho
digestivo
IX. Doenças do aparelho
circulatório
XIV. Doenças do aparelho
geniturinário
I. Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
IV. Doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas
XVI. Algumas afec originadas
no período perinatal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1267,86

1265,47

1253,57

1267,77

1298,9

1118,79

559,54

608,49

691,54

794,88

802,21

628,66

872,12

792,89

701,43

714,96

682,12

515,35

569,40

551,96

586,03

553,84

533,41

435,06

496,91

484,37

469,48

449,82

440,46

349,07

480,96

458,85

481,39

429,77

423,65

345,09

723,03
251,19

498,61
262,29

555,76
320,89

473,80
311,64

439,47
333,59

313,03
290,24

151,75

146,88

134,68

123,72

120,05

92,69

87,47

94,05

91,70

98,86

96,29

92,51

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); 1980, 1991, 2000 e 2010: IBGE
- Censos Demográficos; 2011-2012: IBGE - Estimativas populacionais enviadas para o TCU, estratificadas por idade e
sexo pelo MS/SGEP/Datasus; IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de
Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade
para o período 2000-2030.

Como se verifica, a primeira causa das internações refere-se ao grupo “Gravidez, partos
e puerpério”, indicando desde a assistência segura ao parto até aqueles casos relativos
a abortos ou outras complicações, do que decorre assegurar a adequada organização e
funcionamento da rede materno-infantil no estado.
No segundo grupo surgem as lesões resultantes de traumatismos, envenenamento,
queimaduras, intoxicações por drogas, dentre outras, que incluem os ferimentos causados
por armas de fogo e/ou armas brancas. É preocupante verificar que esse índice assume um
comportamento crescente, ainda que tenha havido redução em 2015, demandando atenção
da Segurança Pública.
É relevante destacar que as indicações de taxas das principais causas de morbimortalidades
sofreram redução no ano de 2015, evidenciando os esforços que vêm sendo implementados
pela parceria entre os três níveis de governo na melhoria da Saúde Pública em Mato Grosso.
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Observa-se uma queda progressiva dos índices das doenças infecciosas e parasitárias, que
em 2010 representavam a segunda causa de morbidade, evidenciando um comportamento
positivo. O mesmo movimento se verifica também nas doenças do aparelho digestivo e nas
resultantes de afecções do aparelho circulatório.
Os desafios ainda são imensos e, por isso, são de suma importância as diretrizes estratégicas
constantes no Plano Estadual de Saúde 2016-2019. A Secretaria de Estado de Saúde já
vem implementando ações que contribuem para a mudança do cenário atual.
Houve o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), como preconiza o SUS, por
meio do processo de revisão dos critérios de distribuição de recursos aos municípios. Desse
modo, foram adotados parâmetros que atendem melhor ao princípio da equidade, pois
diferenciam a proporção de valores distribuídos, considerando o tamanho da população
residente e classificações socioeconômicas que beneficiam os municípios mais vulneráveis.
Em 2016, dando efetividade a tais mudanças, o total de repasses previsto para a Atenção
Primária à Saúde terá um aumento de aproximadamente 163% em relação ao ano de 2015,
chegando ao valor estimado de R$ 64,7 milhões. Essa ação ocorreu com o encaminhamento
da Mensagem nº 53 de 2015 a essa Casa Legislativa, que revogou a Lei nº 9.870/2012.
Essa iniciativa transformou-se na Lei nº 10.335/2015 e permitiu que o Estado dobrasse o
repasse de recursos da Atenção Básica, o que auxiliou na recomposição de recursos para o
desenvolvimento de ações de saúde nos municípios.
Um dos principais resultados do incremento de valores transferidos aos municípios foi a
ampliação na quantidade de equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal no estado, que
1

no ano de 2015 totalizaram 1.125 , com incremento de 14 equipes de Saúde da Família e
outras 13 equipes de Saúde Bucal.
A Vigilância em Saúde investiu R$ 1,9 milhão na compra de 24 veículos e equipamentos
de Informática, que atenderão às equipes do nível central e dos escritórios regionais para
o fortalecimento das ações da Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Para
2016, também serão intensificadas as atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.
Serão repassados em torno de R$ 20,1 milhões para os 141 municípios, que aplicarão os
recursos nas ações de vigilância e controle do vetor, abrangendo as aquisições de veículos
automotores (fumacê), inseticidas, equipamentos e campanhas de mobilização da população.

1

MS/SAS/DAB em Novembro de 2015.
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No âmbito da Secretaria de Saúde houve a preocupação em interligar as unidades de
regulação no Estado, pela implantação do Sisreg III, com a utilização de versão informatizada
do Sistema Nacional de Regulação, que visa agilizar o gerenciamento dos serviços de saúde,
promover a humanização dos processos de trabalho e implantar os fluxos de referência
e contrarreferência, racionalizando o uso dos recursos públicos sem perder de vista a
eficácia do cuidado e a efetividade dos serviços. Além do software, foram implementadas
melhorias no mobiliário, na infraestrutura, instalações elétricas e hidráulicas nos prédios
onde funcionam as unidades, como também o treinamento das equipes.
O Sisreg III – Módulo Ambulatorial já está implantado nos 16 Escritórios Regionais de
Saúde, no Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade – Cermac e nos
Hospitais Regionais de Cáceres, Sorriso e no Metropolitano. Para o Módulo Hospitalar, foi
realizada a capacitação e configuração para os operadores no Hospital Metropolitano de
Várzea Grande, com previsão de conclusão de configuração até março de 2016.
Nas demais unidades desconcentradas, a saber: Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino
Correa (Cridac), Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), Centro
Integrado de Assistência Psicossocial (Ciaps) e Hemocentro, a implantação do Sisreg III Módulo Ambulatorial está em fase de conclusão, com previsão de funcionamento para o 1°
semestre de 2016. Vale destacar que, para a reestruturação dos complexos reguladores, há
previsão de investimentos de aproximadamente R$ 14 milhões no projeto, em parceria entre
os governos estadual e federal.
O Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac), apesar das dificuldades de
funcionamento, realizou assistência às pessoas com deficiência nas áreas de Reabilitação
2

Física, Auditiva e Intelectual. Em 2015, foram realizados 96.000 procedimentos, que
abrangem atividades como: consultas e exames especializados, atendimento psicossocial,
procedimentos fisioterapêuticos, concessão de órteses e próteses. É destaque a entrega de
2.062 próteses auditivas, 180 próteses ortopédicas, 134 próteses mamárias, 274 órteses,
317 meios auxiliares de locomoção (muletas, andadores) e 190 cadeiras de rodas e de
banho.
As demais unidades e centros de reabilitação presentes em 134 municípios realizaram
aproximadamente 500.000 procedimentos. Os recursos financeiros aplicados na área foram
de R$ 1,8 milhão em 2015.

2
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SES/Cridac dezembro de 2015.
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O Cridac tem como desafio melhorar sua estrutura física, logística e humana para reordenar
e proporcionar maior efetividade aos serviços de rede de reabilitação à pessoa com
deficiência. Nesse sentido, em 2016, prevê-se a construção da nova sede no Complexo
Cidade da Saúde. A obra será a primeira etapa para reestruturação do espaço do antigo
Hospital Central, que futuramente também abrigará outras unidades de saúde. O prédio
passará por reformas, reaparelhamento e construção de quatro piscinas para tratamentos
de pacientes em reabilitação. O empreendimento está estimado em R$ 6,5 milhões e será
feito em parceria com a sociedade civil.
3

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou 35.880 atendimentos no
ano de 2015. Nesse quantitativo estão inclusas as emergências clínicas, psiquiátricas,
ginecológicas, traumas e violência, que representam 43,1% das ocorrências, as orientações
médicas por telefone, 33,8%, e assistência às vítimas de acidentes de trânsito, que
representa 23,1% do total de atendimentos.
Ainda são destaques as obras da nova central de regulação do Samu, a ampliação da central
operacional e a reforma do centro de material esterilizado. Internamente, foi iniciada a gestão
de controle na manutenção dos veículos de urgência e emergência, a sistematização da
assepsia dos veículos e a criação de rotinas e protocolos para atendimentos pré-hospitalares.
A melhoria das performances foi obtida mediante a redução do tempo de resposta dos
atendimentos com a reativação das “motolâncias” e com a redução dos trotes telefônicos
em cerca de 5%, com o uso do aparelho Bina. A aplicação financeira para realização das
atividades do Samu foi de aproximadamente R$ 6,1 milhões em 2015.
Há também a expectativa de que os municípios de Sinop, Barra do Garças e Cáceres sejam
credenciados para oferecer os serviços do Samu, ampliando as bases descentralizadas de
atendimento para 19 unidades em 2016.
Respondendo à necessidade da oferta de serviços de média e alta complexidade, o estado de
Mato Grosso mantém uma política que combina a contratação de serviços da rede privada
com uma rede própria de hospitais regionais, composta por sete unidades hospitalares, em
Alta Floresta, Sorriso, Colíder, Cáceres, Rondonópolis, Várzea Grande e Sinop.
Para a expansão dessa rede, o Governo do Estado investirá R$ 206,9 milhões na construção
de novos estabelecimentos de saúde, sendo R$ 76,9 milhões para a construção do novo
Pronto Socorro de Cuiabá, dos quais R$ 10 milhões já foram repassados em 2015.

3

SES/SAMU novembro de 2015.
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O Hospital Júlio Müller irá receber do Estado um aporte de recursos no valor de R$ 90
milhões para construção de sua nova sede. Para o interior do estado, serão destinados
recursos na ordem de R$ 20 milhões para a construção de hospital na região de Porto Alegre
do Norte e R$ 20 milhões para equipar com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o
hospital de Tangará da Serra.
Das ações desenvolvidas, ressalta-se o fortalecimento das Regiões de Saúde cuja
descentralização da gestão dos hospitais regionais e de referência regional está sendo
realizada pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde. Já foram repassados R$ 10,2 milhões
aos consórcios e em 2016 ainda serão investidos mais R$ 12,7 milhões para manutenção
dos hospitais de Água Boa, Diamantino, Peixoto de Azevedo e Barra do Bugres.
A política de saúde pública é complementada pela estruturação da Vigilância Sanitária,
bem como pela atuação de uma Central de Regulação, que busca equilibrar a demanda dos
serviços à necessidade de sua disponibilização pelos agentes públicos ou privados.
Finalmente, mais leitos foram cadastrados no SUS, nas modalidades cirúrgica, UTI, clínica
e pediátrica. No ano de 2015, foram credenciados 125 novos leitos, de modo que a oferta
chega a 5.263 unidades, representando uma ampliação de 2,43% em comparação ao ano
de 2014.
A atualização da Portaria nº 225/2004/GAB/SES e a publicação da Relação Estadual de
Medicamentos Essenciais (Resme) trouxeram melhorias à gestão da assistência farmacêutica.
Essas foram medidas importantes para o planejamento das ações futuras no que se relaciona
à seleção e dispensação de medicamentos, bem como para a organização do setor no âmbito
estadual.
As estratégias executadas foram direcionadas ao uso racional de medicamentos, a utilização
de remédios seguros e eficazes por parte dos usuários e para a eficiência dos recursos
disponíveis. Vale ressaltar que a Resme subsidia a elaboração das Relações Municipais
de Medicamentos (Renume) que também orientam o processo organizativo da assistência
farmacêutica no âmbito municipal.
Em 2015, o Estado de Mato Grosso ampliou a disponibilidade de medicamentos de alto
custo, armazenando em seu estoque 80% dos itens disponibilizados pelo SUS - o melhor
resultado dos últimos três anos. Isso só foi possível após a regularização de pagamentos
atrasados e à maior agilidade dos processos licitatórios de aquisição dos componentes
demandados, regulando o problema de desabastecimento de alguns itens especializados.
Foram aplicados, aproximadamente, R$ 26,7 milhões para organização da gestão da
assistência farmacêutica e aquisição dos medicamentos e insumos de alto custo.
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Além das medidas voltadas para a racionalização dos recursos e organização da
assistência farmacêutica no que se refere ao seu componente especializado, em 2015,
foi efetivada a regularização dos repasses estaduais aos municípios para financiamento
de medicamentos e insumos de saúde compreendidos pelo componente básico. O
cofinanciamento estadual para a assistência básica de fármacos foi de aproximadamente
R$ 8 milhões.
Por sua vez, o Hemocentro conseguiu captar 51.440 doadores para atender à necessidade
do Banco de Sangue do Estado. Cresceu ainda, de forma significativa, o número de
doadores de medula óssea cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários
de Medula Óssea (Redome), que passou de 2.108 em 2014, para 7.495 cadastros
em 2015. Isso representa uma ampliação superior a 250%. O quantitativo de doações
de sangue também aumentou em 13,7% em relação ao período de 2014, registrando
4

14.754 doações em 2015, uma evolução ocasionada pelas diversas campanhas que
incentivaram a doação de sangue pela população e seu cadastramento como doadores
de medula óssea.
Ainda no que se refere à questão da hemoterapia, houve a elaboração do Plano Diretor
Estadual de Sangue 2016-2019, prevendo importantes mudanças já para este ano:
•

Transformar as unidades de coleta e transfusão (UCT’s) de Rondonópolis e Sinop em

Hemocentros Regionais;
• Transformar a unidade de coleta e transfusão de Jaciara em Agência Transfusional;
• Instalar novas Agências Transfusionais no Estado;
• Melhorar o parque tecnológico da Hemorrede;
• Investir em educação continuada;
• Qualificar a produção, armazenamento, distribuição e controle de qualidade dos
hemocomponentes;
• Ampliar o número de doadores de sangue e de medula óssea.
Dentre os desafios que restam a enfrentar no campo da saúde pública, há a necessidade de
ampliar a oferta de procedimentos de média a alta complexidade, inclusive com o aumento
do número de estabelecimentos com capacidade técnica para a oferta dos mesmos, de
modo a ampliar e descentralizar a oferta de leitos, assegurando a sustentabilidade das

4

Idem.
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unidades hospitalares para garantir os profissionais e infraestrutura adequada à manutenção
dos leitos, especialmente, as UTIs. Do mesmo modo, requerem-se melhorias no sistema de
monitoramento e avaliação desses serviços especializados, ampliando seu quantitativo.

1.4 Trabalho e Assistência Social

No âmbito da Assistência Social, o desafio transformador nas políticas sociais em Mato
Grosso consiste em romper com o modelo de atenção social caracterizado pela cultura da
benesse e do favor, mediante intermediação de interesses do cidadão, que predominava
como premissa na administração estadual.
Com o conceito de que se vive sob um Estado de Direito, compreende-se que a pessoa
acessa direitos de cidadania por seu próprio protagonismo, enquanto compete ao poder
público zelar em prover-lhe a Assistência Social como ferramenta para assegurar o usufruto
de tais direitos.
Para a adoção dessa concepção, foi necessário estimular uma transformação na cultura
organizacional da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), evidenciando
em todas as ações a mudança na percepção acerca do lugar do cidadão na sociedade.
Dessa forma, a atuação da Secretaria passou a dedicar-se à prestação, direta ou não, dos
serviços essenciais, sob os quais se asseguram os direitos, o bem-estar e a proteção social
do cidadão.
Do mesmo modo, investiu-se em um maior estreitamento das relações entre o Governo
do Estado e os municípios mato-grossenses, valorizando o Sistema Único da Assistência
Social (Suas). O cofinanciamento dos serviços socioassistenciais foi realizado de forma mais
enfática, assegurando recursos em favor dos fundos municipais de assistência social por
transferência direta e automática, ao invés dos repasses conveniais, eliminando entraves
burocráticos, preservando tanto a agilidade processual quanto a relevância da própria
prestação dos serviços.
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No âmbito das políticas voltadas à proteção de crianças e adolescentes, são destaques as
negociações para implantação de quatro novas unidades de acolhimento nos municípios de
Nortelândia, Chapada dos Guimarães, Cláudia e Porto Alegre do Norte, com o objetivo de
dispor de novas 40 vagas, tendo como referência as demandas de vinte municípios.
Essas unidades receberão crianças, adolescentes e jovens, de 0 a 18 anos, em atendimento
similar àquele prestado pelo Lar da Criança, com equipe multiprofissional, com formação na
área do Serviço Social, Saúde ou Psicologia, de modo preponderante.
Para a efetivação dessa ação, o Estado contou com a parceria do Governo Federal, que
contribuiu mensalmente com R$ 10 mil mensais, conforme Resoluções do Conselho Nacional
de Assistência Social nº 31 e nº 32/2013, sendo de responsabilidade do Governo Estadual
o complemento dos dispêndios, prevendo para 2016 a destinação de R$ 760 mil para a
gestão do serviço regionalizado de Proteção Social Especial e outro R$ 1,6 milhão para a
manutenção dos serviços com material de consumo e demais insumos.
No que se refere ao enfrentamento do trabalho infantil, foram realizadas audiências de
mobilização dos atores socioeconômicos em seis municípios polo (Rondonópolis, Barra do
Garças, Pontes e Lacerda, Alta Floresta, Cáceres e Cuiabá), de modo a estender o alcance
a representantes de cerca de 80% da população do estado. O intuito foi elaborar uma
estratégia de erradicação do trabalho infantil até o final do ano de 2016, e também induzir
à retomada da Agenda Estadual pelo Trabalho Decente.
O Governo do Estado buscou também responder ao problema da inexistência documental
de uma parcela dos cidadãos, condição mínima para assegurar o exercício dos direitos de
cidadania assegurados pela lei, razão pela qual foram realizados 31 mil atendimentos em
ações integradas de cidadania, em quarenta municípios.
Na perspectiva da superação da pobreza, os municípios foram estimulados a ampliar suas
capacidades operacionais e técnicas para a manutenção do Cadastro Único das Políticas
Sociais, visando a manutenção de informações fidedignas. Utilizando-se das informações
disponíveis nesse cadastro, a Setas elaborou uma estratégia, denominada Emprega Rede,
que possibilita a integração da proteção social ao fomento da capacitação para o trabalho.
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1.5 Justiça e Direitos Humanos

Respeitar a diversidade e os direitos humanos é requisito básico para o exercício de uma
sociedade democrática, igualitária, inclusiva e cidadã. Em que pese o estado de Mato
Grosso apresentar expressivo crescimento econômico, ainda há muito o que avançar para
a promoção do desenvolvimento humano e social, inclusão e garantia de direitos.
Faz-se necessário implementar estratégias para reduzir violações de várias ordens tais como
discriminação, intolerância, preconceito e exclusão. Assim, são premissas imprescindíveis
para caminharmos em direção de uma sociedade mais justa e emancipatória: melhorar a
vida das pessoas assegurando o respeito à diversidade e aos direitos humanos dos diferentes
grupos e segmentos sociais, fortalecer e potencializar os segmentos marginalizados e
empoderar as minorias.
Nessa direção e visando gerir as políticas de defesa do consumidor, o sistema penitenciário,
o sistema socioeducativo, a política sobre drogas e a política estadual de preservação da
justiça, proteção e promoção dos direitos e liberdades do cidadão, dos direitos políticos e
das garantias constitucionais, a área de Justiça e Direitos Humanos registra importantes
avanços em 2015.
Na área de Justiça, uma das mais importantes ações realizadas foi a assinatura de Termo
de Cooperação entre o Tribunal de Justiça, Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência
Social (Setas), Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) para implantação do Sistema
de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia Sinase e Sipia Conselho Tutelar – CT)
no estado de Mato Grosso.
O Sipia é um sistema nacional de registro e acompanhamento, que promove a integração de
todos os operadores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) da criança e do adolescente,
fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse sistema tem dados
agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base única para
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formulação de políticas públicas no setor. Vale destacar que Mato Grosso foi o primeiro
estado da Federação a aderir ao Sipia, o que evidencia seu protagonismo nessa área.
No estado de Mato Grosso, a política de atendimento ao adolescente em conflito com a
lei tem se modernizado com o objetivo de criar ações mais eficazes, que tenham como
meta atingir o pressuposto da valorização do ser humano em medida socioeducativa no
contexto familiar e social. Assim, foram realizados esforços para melhorar o Sistema
Socioeducativo.

As ações foram direcionadas para preparar os adolescentes para o mercado de trabalho
por meio de cursos profissionalizantes. Ademais, objetivando garantir o direito à Educação
foi oferecido o ensino regular, de modo que os adolescentes prossigam seus estudos.
O quadro a seguir evidencia, por centro de atendimento socioeducativo, a situação de
desenvolvimento de ações relativas à Educação.
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Quadro 2: Situação das ações educacionais por Centro de Atendimento Socioeducativo

CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO - CASE

Nº ADOLESCENTES QUE
INGRESSARAM NA
EDUCAÇÃO BÁSICA OU
PARTICIPARAM DO ENEM

Centro de Atendimento Socioeducativo

278

de Internação Provisória Masculina de

Nº ADOLESCENTES QUE
PARTICIPARAM DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS
08 Oﬁcina de Desenho
Contemporâneo

Cuiabá
Centro de Atendimento Socioeducativo

84, destes 12 ﬁzeram o ENEM

de Internação de Cuiabá

16 Curso de Operador de
Microcomputador;
11 Oﬁcina de Desenho
Contemporâneo

Centro de Atendimento Socioeducativo

13

de Internação Provisória e Internação

02 Curso de Auxiliar Administrativo;
09 Curso de Bolsas Artesanais

Feminina de Cuiabá
Centro de Atendimento Socioeducativo

60

07 Curso de Informática Básica

36

25 Curso de Pintura em Tecido

113, destes 01 fez o ENEM

25 Curso de Ajudante de Obras;

de Cáceres
Centro de Atendimento Socioeducativo
de Barra do Garças
Centro de Atendimento Socioeducativo
de Rondonópolis

30 Oﬁcina de Música de Origem
Afrobrasileira;
09 Curso de Pintura em Telhas;
10 famílias também participaram

Centro de Atendimento Socioeducativo 61, destes 03 ﬁzeram o ENEM

0

de Sinop
Centro de Atendimento Socioeducativo

21

0

666

152

de Lucas do Rio Verde (Início do
atendimento em julho/2015)
TOTAL
Fonte: Gerências das Unidades Socioeducativas/Sejudh.

No que diz respeito às internações de crianças e adolescentes nas unidades socioeducativas,
por decisões judiciais, o quadro a seguir registra um universo de 730, das quais para 50
delas, ocorreram mais de uma internação.
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Quadro 3: Reentradas no Sistema Socieducativo de Mato Grosso - 2015
UNIDADE

TOTAL DE
ADOLESCENTES
ATENDIDOS

ADOLESCENTES
ATENDIDOS - 2ª
ENTRADA

%

SINOP*

81

13

16%

RONDONÓPOLIS INT. PROVISÓRIA

86

7

8%

RONDONÓPOLIS INTERNAÇÃO

33

0

0%

CUIABÁ INT. MASCULINA

82

4

5%

CUIABÁ INT. PROV. MASCULINA

273

23

8%

CACERES INT. PROVISÓRIA

46

2

4%

CACERES INTERNAÇÃO

23

0

0%

BARRA DO GARÇAS INTERNAÇÃO

24

0

0%

PROVISORIA

36

1

3%

CUIABÁ INT. PROV. FEMININA

26

0

0%

CUIABÁ INTERNAÇÃO FEMININA

13

0

0%

723

50

7%

BARRA DO GARÇAS INT.

TOTAL

Fonte: SIPIA/SINASE/NGER/SEJUDH.
*Sinop unidade que atende medida provisória porém, atende adolescentes em medidas de internação.

Visando ampliar o atendimento a adolescentes em conflito com a lei, foi realizada a
preparação para a implantação e contratação de funcionários do Centro de Atendimento
Socioeducativo (Case) de Lucas do Rio Verde, cujo imóvel está em fase de adaptação para
instalação de itens de segurança. Foi publicado o Edital para reforma do Complexo Pomeri
e assinado o Termo de Cooperação para instalação da semiliberdade na cidade de Sinop.
Para responder à necessidade da capital, foi reformada uma área para funcionar como Centro
de Atendimento Socioeducativo (Case) de internação provisória e internação feminina na área
do Pomeri. As instalações possibilitam o fluxo ordenado de pessoas e veículos, mantendo
espaço para portaria e revista, salas para administração, coordenação e equipe técnica,
para atendimento individual e em grupo, alojamento, vestuário, mini-auditório, refeitório,
cozinha, banheiros coletivos com separação individual, espaço externo para atividades
recreativas e esportivas, laboratório de informática e cinco quartos com capacidade para
atendimento de até 20 adolescentes.
No tocante ao Sistema Prisional, uma iniciativa de grande relevância consiste na implantação
da Audiência de Custódia, mediante a qual o cidadão apreendido pelas unidades policiais
deve ser apresentado ao Juiz de Direito em, no máximo, 24 horas após a apreensão, a fim
de evitar prisões desnecessárias ou até mesmo arbitrariedades pelo aparato policial.
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Desde a implantação, até 8 de dezembro de 2015, 878 pessoas haviam sido apreendidas,
mas destas, apenas 302 deram entrada no Sistema Penitenciário, o que representa a
salvaguarda do direito de liberdade das pessoas, bem como tem forte impacto na diminuição
dos custos operacionais, antes pressionados por prisões desnecessárias. Mato Grosso é o
5º estado brasileiro a implantar a Audiência de Custódia, que consiste em uma evolução do
Sistema Prisional no país.
Houve, ainda, a expansão do uso de tornozeleiras – de 350 para mais de 2.000, assegurando
o direito daqueles que estão sob regime de restrição penal, impactando também na gestão
das unidades penitenciárias, que sofrem menor sobrecarga de custodiados, além da
economicidade geral do Sistema Penitenciário.
Igualmente cumpre ressaltar o esforço para a revitalização da Unidade Agrícola de Palmeiras,
mediante a assinatura do Termo de Cooperação “Emprego Verde”, com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Da mesma forma, a Sejudh está trabalhando no sentido
de obter novas parcerias para a reativação da Colônia Agrícola, com a perspectiva de que a
unidade atinja condições de autossustentabilidade, em função do trabalho dos reeducandos
e da produção agrícola comercializável.
Do mesmo modo, houve a expansão de cursos para recuperandos e recuperandas, assistidos
pela Fundação Nova Chance. Nos cursos de qualificação profissional vinculados ao Pronatec,
404 recuperandos já chegaram à conclusão e outros 333 seguem cursando. Na educação
formal, em Cuiabá, há 86 recuperandos, em regime aberto, matriculados na Educação
Fundamental ou no Ensino Médio.
Quanto ao trabalho, a Nova Chance viabilizou a contratação de 406 recuperandos, sendo 328
em fase de cumprimento de regime fechado e outros 78 cumprindo pena em regime aberto.
A construção das unidades de Sapezal e Porto Alegre do Norte, já licitadas, e o início da
obra da unidade de jovens e adultos de Várzea Grande, possibilitarão ampliar em quase 2
mil vagas o Sistema Penitenciário.
No campo da Saúde Penitenciária, é importante frisar as assinaturas de convênios para
instalação do Projeto de Saúde e a intensificação das ações de combate à tuberculose nas
unidades penitenciárias. Identicamente merecem destaque a estruturação da Diretoria de
Inteligência Penitenciária, o fortalecimento da Corregedoria da Sejudh e da atuação das
Ouvidorias e a parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários (Seaf), para implementação de contratação de empresas que utilizam alimentos
provenientes da Agricultura Familiar na alimentação do Sistema Penitenciário.
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Na implementação das políticas para a garantia dos direitos humanos, a Superintendência
de Políticas para Mulheres, oriunda da Setas, foi recepcionada pela Sejudh, reforçando
a noção de que se trata de políticas de afirmação e de exercício de direitos inerentes às
cidadãs brasileiras.
Alinhado a esse conceito, é importante destacar que, sob coordenação do Conselho de
Direitos da Mulher, houve a formulação do Plano Estadual de Políticas para Mulheres. Esse
plano visa apoiar, legitimar ações e enfrentar posicionamentos de intolerância, apresentando
o conjunto das Políticas Públicas de Gênero no âmbito estadual. É considerado um marco
no processo de consolidação e amadurecimento das políticas para as mulheres e fruto
de diálogo permanente entre governo e sociedade civil, o que reforça o princípio de que,
em um Estado plenamente democrático, a condição da participação social, sobretudo das
mulheres, é constitutiva de todas as fases do ciclo das políticas públicas.
A mesma dinâmica foi usada com o Plano Estadual de Direitos Humanos e da Terra,
elaborado sob coordenação do Conselho de Direitos da Pessoa Humana, também acolhido
pela Sejudh. Esse Plano contribui para o fortalecimento dos direitos humanos e para a
valorização das pessoas em situação de vulnerabilidade, na medida em que assimila os
avanços conquistados nos últimos anos, tanto nas políticas de erradicação da miséria e da
fome, quanto na preocupação com o direito à moradia e à saúde, com o objetivo de garantir
o respeito à dignidade humana.
Em relação às ações realizadas para a Defesa do Consumidor, foram mediados e solucionados
80% dos conflitos decorrentes das relações de consumo que ingressaram no sistema. Esse
alto índice de resolução entre os contenciosos, em conjunto com ações de inovação –
como a Campanha de Combate ao Superendividamento e as parcerias estabelecidas com
a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e o Ministério Público, foram foco da atuação da
Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon em 2015.
Também foram realizados mutirões, instalação de unidades municipais, ações educativas
em escolas e estabelecimento de novos convênios, tal qual a instalação da unidade do
Procon no Espaço Cidadão da AL-MT e no Várzea Grande Shopping.
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1.6 Cultura

O ano de 2015 marcou um importante momento para a Política da Cultura no Estado de
Mato Grosso, com a proposição de um novo Marco Legal para a revisão e reestruturação
do Sistema Estadual de Cultura.
Foram encaminhados a esta Casa Legislativa quatro projetos de lei, redefinindo as
legislações do Sistema Estadual da Cultura, do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, do
Plano Estadual de Cultura e do Conselho Estadual da Cultura do Estado de Mato Grosso.
Esse conjunto de proposições legislativas cria um Marco Legal para a Cultura e lança as
bases para o futuro desenvolvimento do setor.
O produto final dessas proposições recebeu também contribuições decorrentes de
participação social, o Ciclo de Diálogos da Cultura e a Consulta Eletrônica Digital pelo
site www.participacaosocial.gov.br. O Ciclo de Diálogos consistiu em audiências públicas
realizadas em diferentes regiões do Estado (Nova Xavantina, Sorriso, Cáceres, Campo
Novo do Parecis, Rondonópolis e Cuiabá). Nesses encontros, a equipe da Secretaria de
Estado de Cultura apresentou à sociedade, as minutas de lei mencionadas e dialogou
diretamente com os gestores públicos, sociedade civil e classe artística de cada região
quanto à realidade e às perspectivas da Política Cultural do Estado de Mato Grosso.
Essa ação possibilitou a construção convergente dos anseios da sociedade em geral e dos
segmentos culturais, resultando em uma legislação de Estado para a Cultura de Mato
Grosso; estabelecendo mecanismos de utilização e exigindo dos sucessivos governos uma
ação contínua, configurando assim, uma Política de Estado, que agora será apreciada e
aprimorada nesta Casa Legislativa.
Nessa nova concepção, a modernização institucional atinge o Conselho Estadual de
Política Cultural, reformulando seu funcionamento com mecanismos claros, públicos e
democráticos. Composto de 16 membros titulares (metade representando a sociedade civil
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e a outra metade representando o poder público), o Conselho deverá fiscalizar, de modo
mais eficiente, a aplicação dos recursos dos Programas de Apoio à Cultura do Estado.
O Plano Estadual da Cultura estabelece a formulação da política estadual para os próximos
10 anos, constituindo-se também como instrumento de gestão, na medida em que o poder
público assume a responsabilidade de implantar políticas culturais de médio e longo
prazo, estabelecendo princípios e iniciativas que ultrapassem os limites de uma única
gestão de governo.
Esse marco legal garante também o financiamento ao Fundo Estadual de Política Cultural,
que passa a ter dotação orçamentária definida por percentuais mínimos de repasse da
Receita Tributária Líquida (RTL): 0,3% em 2017, 0,4% em 2018 e 0,5% a partir do
exercício de 2019. Esse suporte financeiro torna possível a concretização da missão de
transformar, profissionalizar os serviços e atendimentos a serem ofertados pela área de
Cultura.
Com a Reforma Administrativa, tornou-se também necessário redimensionar os recursos
humanos, estrutura física, equipamentos e adequação na estrutura funcional da Secretaria
de Estado de Cultura (SEC). Para dar suporte às mudanças que se delineavam, optou-se
pela implantação de um Escritório Setorial de Gestão de Projetos, o qual compatibiliza as
demandas da política cultural implantadas com a possibilidade de financiamento público
e privado.
Esse núcleo específico, dedicado ao desenvolvimento de projetos e à captação de recursos
públicos ou privados, nacionais ou internacionais, atua alinhado à estratégia formulada
pela Seplan em anos anteriores. Essa medida resultou na elaboração de seis projetos
a serem negociados com o BNDES, Ministério da Cultura, Banco do Brasil e Agência
Nacional do Cinema (Ancine), cujos êxitos, se efetivados, resultarão em investimentos
superiores a R$ 10 milhões pelos parceiros e mais R$ 2,7 milhões pelo governo estadual,
como mostra o quadro a seguir:
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Quadro 4 – Projetos elaborados para captação de recursos de outras fontes
Nº

NOME DO

FONTE DE

VALOR

VALOR A SER

VALOR DA

PROJETO

CAPTAÇÃO

TOTAL DO

FINANCIADO

PROJETO

(R$)

CONTRAPARTIDA

(R$)
1

RESTAURAÇÃO E

Banco Nacional

APARELHAMENTO

de

DO

GRANDE

HOTEL

(R$)

5.000.000,00

4.000.000,00

1.000.000,00

625.000,00

500.000,00

125.000,00

250.000,00

200.000,00

50.000,00

730.000,00

700.000,00

30.000,00

Banco do Brasil

2.000.000,00

2.000.000,00

ANCINE

4.500.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

13.105.000,00

10.400.000,00

2.705.000,00

Desenvolvimento
Econômico e
Social (BNDES)

2

REAPARELHAMENTO

E

Ministério da
Cultura (MINC)

MODERNIZAÇÃO
DO

MUSEU

HISTÓRICO

DO

ESTADO DE MATO
GROSSO
3

IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA

Ministério da
Cultura (MINC)

ESTADUAL

DE

MUSEUS DE MATO
GROSSO
4

MATO

GROSSO

CRIATIVO

Ministério da
Cultura (MINC)

(Incubadoras)
5

QUILOMBOLANDO
IDEIAS

6

AUDIOVISUAL

TOTAL GERAL
Fonte: Secretaria Estadual de Cultura
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Da mesma forma, está em discussão a proposta de alteração da Lei de Tombamento e Registro de
Bens do Patrimônio Material e Imaterial da Cultura Mato-grossense (Lei nº 9.107/2009), com a
proposta de criação de um Conselho Consultivo acerca do tema.
Na Secretaria de Cultura (SEC) foi adotada a estratégia de utilização de Organizações Sociais
(OS) para prestação de serviços de gestão e manutenção das unidades de serviço, mediante a
regência de contratos de gestão. No início de 2015, esses contratos foram analisados quanto
aos seus aspectos financeiros, contábeis e de conformidade legal. Os contratos são mantidos
com as seguintes organizações: a Associação Orquestra do Estado de Mato Grosso, o Instituto
Ecossistemas e Populações Tradicionais, a Associação Cultural Cena Onze e a Associação Casa de
Guimarães. Sob gestão de tais organizações, os Museus Histórico, de Artes, de Arte Sacra e PréHistórico receberam a visita de aproximadamente 27 mil pessoas no ano de 2015.
No que diz respeito à Preservação do Patrimônio Cultural, foi realizado um levantamento de bens
materiais e imateriais tombados no Estado, chegando ao número de 105 unidades materiais e
outras 5 unidades imateriais, sendo que 18 unidades receberam visitas para averiguação de seu
estado de preservação.
Para o Fomento de Projetos Culturais, 12 editais foram publicados, prevendo a destinação de
aproximadamente R$ 3,5 milhões para Literatura, Grafite, Música, Artes Cênicas, Artes Visuais,
Audiovisual, Culturas Populares e Tradicionais, Territórios Culturais e Economia Criativa. Ao todo,
foram aprovados 88 projetos, que estão em fase de contratação.
Outra iniciativa que vale destaque foi a realização da 25ª Edição do Salão Jovem Arte MatoGrossense, após um lapso de 08 anos, resgatando a valorização da notória importância social,
histórica, artística e educacional ao Patrimônio e à Memória Cultural de Mato Grosso e do Brasil.
Para a sua realização foi lançado, no dia 02/09/2015, o Edital de Seleção nº 002/2015, cujo
objetivo foi o chamamento de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, interessadas na
celebração de convênio, tendo por objeto a organização, administração e gerenciamento desse
evento, com o intuito de promover e fomentar expressões culturais relacionadas às artes visuais,
como forma de apoio e incentivo à produção independente de artistas locais e regionais.
Dentre os produtos esperados, estão: o incentivo público governamental ao desenvolvimento das
artes visuais no estado, o resgate da memória histórico-cultural, o destaque e reconhecimento dos
artistas locais, a apropriação dos novos artistas pelo canal criado - Salão Jovem Arte.
Outra ação desenvolvida visa estimular a captação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)
da Ancine para o fomento da produção de audiovisuais no estado, em que, se aprovado, implicará
no investimento de R$ 1,5 milhão do governo estadual mais R$ 3 milhões do governo federal. Além
disso, com recursos próprios, a SEC anunciou, mediante Edital já publicado, dispor de R$ 500 mil para
incentivo a 10 projetos audiovisuais com patrocínios a serem disponibilizados em 2016.
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Em termos de eventos recorrentes no campo da Cultura, a SEC fez-se representar e apoiou os
seguintes acontecimentos durante o ano de 2015:
• VII Encontro Indígena, em fevereiro, com a participação de representantes de 42 etnias indígenas;
• Cavalhada de Poconé, em junho, com a participação de mais de 10 mil pessoas;
• Festa do Congo, de Vila Bela, em julho;
• Arena Cultural, de Lucas do Rio Verde, em julho;
• Circuito Cultural Silva Freire, em Cuiabá, no decorrer do mês de setembro;
• 15 eventos do Integrar Rua do Rasqueado, em Cuiabá, realizados em polos fixos na Praça
Caetano Albuquerque, Palco Cultural do CPA II, Palco do bairro Pedra 90 e do Parque Cuiabá,
entre setembro e dezembro;
• X Mostra de Dança de Mato Grosso, realizada em outubro, em Cuiabá;
• Festival do Japão, realizado no mês de outubro, em Cuiabá.
Aproveitando a disponibilidade de instalações de alta qualidade e o caráter multiuso da Arena
Pantanal, construída em função da Copa de 2014, o Governo do Estado formulou um conjunto de
iniciativas, que resultaram na realização de cinco edições do Vem pra Arena.
As atividades consistiram em exposições fotográficas, apresentações de hip-hop, siriri, cururu,
espetáculos teatrais ou circenses, além de shows com cantores regionais, bandas ou conjuntos de
tradições culturais, bem como apresentação da Orquestra Sinfônica ou de cantores nacionalmente
conhecidos. A gastronomia regional também não deixou de compor o cenário das muitas atividades,
das quais participaram mais de 120 mil pessoas, no total.
Ainda como fomento às atividades culturais no estado, foi recepcionada a Exposição Itinerante da 31ª
Bienal de São Paulo – “Como (...) coisas que não existem”, no Palácio da Instrução, em Cuiabá, de 3 de
novembro a 6 de dezembro de 2015. A exposição itinerante trouxe, além de 49 obras e o repertório de
16 artistas selecionados pela Curadoria, a realização de encontros com educadores da Rede Pública de
Ensino de Cuiabá e Várzea Grande, além de debates, oficinas e encontros sobre Arte Contemporânea
com artistas e o público mato-grossense.
A prática teatral foi valorizada com a promoção do Circuito de Festivais de Teatro, onde mais de 30
grupos regionais, nacionais e internacionais fizeram-se representar nos municípios de Primavera do
Leste, Campo Novo do Parecis, Alta Floresta e Cuiabá, com a realização de mais de 80 espetáculos
abertos para o público, entre novembro e dezembro de 2015.
Outro destaque no fomento à Cultura foi a inauguração da Galeria de Artes Lava Pés, no mês de outubro de
2015, com a exposição “Dalva de Barros 80 Anos”, que permanecerá em cartaz até 26 de fevereiro de 2016.
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Em 2015, também foi mantida a realização de megaespectáculos de Arte Cênica, como o Auto da
Paixão de Cristo, promovido pela Setas.
Por outro lado, com apoio das tecnologias de informação, a SEC está desenvolvendo o cadastramento
de interessados em informações setoriais no Estado, por meio do Login Cultura e de uma ferramenta
de mapeamento cultural.
Aproveitando das disponibilidades tecnológicas geradas pelo uso dos softwares livres, teve início
um trabalho visando informatizar os acervos das bibliotecas públicas no estado, processo que
alcança 25 unidades neste momento, desde o início do segundo semestre de 2015.
Acerca da difusão do hábito de leitura, entre os meses de setembro e dezembro de 2015, mediante
o projeto de Biblioteca Itinerante, foram visitados alguns bairros dos municípios do Vale do Rio
Cuiabá. Um ônibus-biblioteca transporta um acervo, acompanhado por uma equipe da Secretaria
de Cultura. A ação é desenvolvida de forma articulada com escolas públicas que são visitadas,
onde atividades de incentivo à leitura são promovidas.
Buscando criar novas condições para promover e desenvolver espaços de inovação e expansão
da criatividade local e fonte de oportunidades de geração de ocupações produtivas e de renda,
sustentabilidade e desconcentração dos fluxos de formação, produção e difusão das distintas
linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais, que potencializam, principalmente, a
realidade de Povos Tradicionais e Comunidades Rurais; o governo ressignificou a política de
Arranjos Produtivos Locais e concebeu ações de incentivo à Economia Criativa.
Nesse sentido, o Governo do Estado lançou, em setembro de 2015, o Programa de Desenvolvimento
da Economia Criativa, com a participação de 5 secretarias estaduais: a SEC, a Sedec, a Seduc,
a Seciteci e a Setas, contando com apoio técnico do Sebrae. Esse programa prevê a instalação
de um Centro de Economia Criativa, que atenderá artistas, produtores, técnicos, empreendedores
e empreendimentos criativos, cooperativas e associações que atuem no segmento criativo,
oferecendo espaços, produtos e serviços, tais como: espaço de coworking, para realização de
trabalho colaborativo e interativo e para formação de redes de cooperação; consultoria e assessorias
especializadas; ateliê livre de criação; mentoria, incubação e aceleração de negócios; espaço de
promoção, marketing e comercialização de produtos criativos e artesanato; central de informação
cultural, artística, turística e de negócios criativos.
Para 2016, estão previstos recursos na ordem de R$ 760 mil do Ministério da Cultura, que
viabilizarão o fortalecimento do Programa Estadual e de implantação do Centro de Economia
Criativa.

MENSAGEM DO GOVERNADOR - 2016

41

1.7 Esporte e Lazer

Na área de Esporte e Lazer, 2015 foi marcado por um conjunto de realizações e também muitos
desafios. A saúde e a expectativa de vida dos mato-grossenses dependem, em grande medida,
de hábitos saudáveis dos cidadãos que se tornam ainda melhores quando atividades físicas e de
lazer são inclusas em seu cotidiano. Assim, para estimular uma vida longa e saudável, é preciso
implementar estratégias e ações que promovam práticas esportivas e de entretenimento para a
população do Estado.
A seguir são apresentadas algumas iniciativas nesse sentido, disponibilizadas à população matogrossense nesse ano:
• Jogos Paralímpicos Escolares: Na área de atuação de Políticas Públicas de Esporte e Lazer
para as pessoas com deficiência, destaca-se a participação de Mato Grosso nas “Paralímpiadas
Escolares Nacional 2015”, realizadas em Natal-RN, em novembro de 2015. Considerado o maior
evento paradesportivo escolar do mundo, visa estimular a prática esportiva entre as pessoas com
deficiência física. A equipe de Mato Grosso foi composta por 27 membros, sendo 14 atletas
juvenis nas modalidades de judô (3), natação (2), tênis de mesa (1), além de uma equipe de
goalball (4 jogadores) e outra de atletismo (4 atletas). O staff também contou com médicos,
enfermeiros, dirigente, chefe de delegação e técnicos para todos os atletas. Com essa participação,
avança-se na perspectiva de realizar os Jogos Escolares Paralímpicos e ações de paradesporto no
estado (com atletas de todas as idades) neste ano de 2016.
• Jogos Indígenas Mato-grossenses: Com o apoio do Estado, foi realizado em novembro
de 2015 o “9º Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Parecis” e os “Jogos Interculturais
Indígenas de Mato Grosso”, em Campo Novo do Parecis. O evento buscou propiciar o lazer e
a integração entre os povos e faz parte das diretrizes do Governo do Estado de implementação
de Políticas para as Minorias (índios, idosos, deficientes físicos, público LGBT e negros). Os
jogos envolveram 610 índios atletas de 14 etnias de diferentes lugares de Mato Grosso e do
Brasil, como os Paresi Halitis (tribo da região de Campo Novo), Xavantes (Barra do Garças),
Pataxós (Porto Seguro – BA) e Bakairis (Nobres). As modalidades desenvolvidas foram: arco e
flecha, corrida de toras, arremesso de lanças, jikunahati (cabeçabol), tidimore e futebol.
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Além dos jogos, foram realizadas apresentações culturais das etnias indígenas, como danças,
pintura corporal, artesanato, exposição fotográfica, exposição etnográfica e exibição de vídeos.
• Campeonato Brasileiro de Futebol Americano: Esse foi um feito inédito para o Estado de Mato
Grosso, pois foi a primeira vez que a Arena Pantanal recebeu um jogo de futebol americano. O
evento teve a participação de dois gigantes que participaram da final da Conferência Centro Sul
do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano: o Cuiabá Arsenal e o Coritiba Crocodiles. O
evento foi considerado um sucesso, com a participação de aproximadamente 14 mil pessoas,
um recorde para o esporte no Brasil.
• Jogos da Terceira Idade: Por meio de convênio realizado com a Prefeitura Municipal de Cuiabá,
o Estado promoveu, no mês de dezembro de 2015, o “1° Festival de Práticas Esportivas e de
Lazer da Pessoa Idosa do Vale do Rio Cuiabá”. O evento foi realizado no Sesi Park, na capital,
e reuniu 1.720 idosos dos 13 municípios que compõem o Vale do Rio Cuiabá. Participaram
do acontecimento idosos dos Centros de Convivência dos municípios envolvidos na ação.
Foram realizadas várias atividades recreativas, esportivas e de lazer, dentre elas: bocha, jogos
de cartas, xadrez, dama, bozó, peteca, bola ao cesto e vôlei adaptado. O evento teve por
objetivo a realização de práticas esportivas e de lazer voltadas ao exercício da cidadania das
pessoas idosas, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do Esporte, do Lazer e,
para a integração dos praticantes, na socialização, no surgimento de novas amizades, novos
laços sociais, na promoção da saúde, novos desafios e aprendizagens. A iniciativa é uma das
prioridades da atual gestão do Governo do Estado, que tem como proposta incluir segmentos da
sociedade, até então, deixados em segundo plano.
• Entrega de Kits Esportivos: O Governo de Mato Grosso entregou kits de materiais esportivos
a 67 municípios, no mês de dezembro de 2015, no auditório do Ginásio Aecim Tocantins, em
Cuiabá. Os kits eram compostos por materiais como redes e bolas de handebol, basquete, futsal,
vôlei e futebol de campo. Cada kit – ao custo unitário de R$ 3 mil reais – tem o objetivo de
incentivar os projetos e práticas esportivas nos municípios de Mato Grosso.
• Jogos Escolares e Estudantis: Os Jogos Escolares, Estudantil e Estadual, realizados durante
todo o ano de 2015, incentivaram a prática esportiva entre mais de 10 mil estudantes e
adolescentes e envolveram 95% dos 141 municípios de Mato Grosso. Uma grande estrutura
mobilizou professores, técnicos, árbitros, estudantes e secretarias municipais de esportes
durante as 10 Etapas Regionais realizadas, que selecionaram os melhores atletas para disputar
a Etapa Estadual. Os jogos foram realizados em parceria entre o Governo do Estado, Prefeituras
Municipais e Federações de Futsal, Basquete, Vôlei, Handebol, Futebol e Atletismo.
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2.1 Educação

A rede estadual de ensino responde por metade das matrículas da Educação Básica em Mato
Grosso, oferecendo um serviço que chega a 412 mil alunos, por meio de 753 escolas e cerca
de 18,5 mil professores. A Educação responde por um dos maiores orçamentos do Estado, de
aproximadamente 1,9 bilhão.
O atual governo tem na Educação enormes desafios, todos convergindo para a necessidade urgente
de melhorar a qualidade do ensino, especialmente o Ensino Médio. A melhoria na Educação
Básica é um desafio complexo, que requer tempo e persistência para ser enfrentado.
Em 2015, a maior preocupação do governo foi encaminhar as soluções adequadas e mobilizar
esforços na direção certa. De forma muito apropriada, a Seduc definiu que seu foco de atuação é a
aprendizagem, sem descuidar da necessidade de assegurar a universalidade do atendimento. Isto
é, a meta deste governo é que todas as crianças e jovens estejam na escola, concluam o ensino
na idade adequada e aprendam o esperado para cada etapa escolar.
Cabe ressaltar que o maior dos desafios é garantir aos alunos o pleno direito à aprendizagem,
sem o qual a educação não se concretiza em sua plenitude, comprometendo o futuro de nossas
crianças e reduzindo as possibilidades do desenvolvimento econômico e social.
Uma das primeiras medidas do Governo do Estado foi a adequação da infraestrutura escolar.
Num diagnóstico preliminar, realizado entre janeiro e maio de 2015, foi constatado que 122
escolas necessitavam de intervenção imediata, dada a precariedade em que se encontravam. Ao
longo do ano, foram investidos na rede, entre construções e reformas, cerca de 41,7 milhões de
reais, sendo R$ 21,5 milhões de recursos do Estado e R$ 20,2 milhões provenientes do governo
federal. Com esses recursos, foram construídas 6 novas escolas (R$ 18,92 milhões), 2 novos
Centros de Formação Profissional – CEFAPROS (R$ 4 milhões), 4 laboratórios (R$ 1,97 milhões)
e 3 quadras esportivas (R$ 3 milhões). Em reformas de maior impacto foram aplicados R$ 8,5
milhões, beneficiando 8 escolas. Além disso, foram realizadas operações de reforma, manutenção
e climatização em 167 unidades de todas as regiões do estado, ao custo de R$ 5,22 milhões.
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Quadro 5 – Obras na rede física da SEDUC.
Itens
Reforma

Quant.

Municípios

8

Barra do

Escolas

Governo do

Governo

Estado - R$

Federal - R$

9.981,81

6.019.619,65

2.475.000,00

8.494.619,65

13.595,60

6.603.693,91

12.325.528,68

18.929.222,59

2.387,60

1.614.373,00

2.445.714,55

4.060.087,55

1.520,28

545.061,96

1.429.422,28

1.974.484,24

2.584,68

1.492.552,28

1.529.985,00

3.022.537,28

5.222.274,22

0

5.222.274,22

m

2

TOTAL - R$

Bugres,
Denise,
Mirassol
D'Oeste, Rio
Branco, Salto
do Céu, São
Félix do
Araguaia,
Sorriso e
Tangará da
Serra

Construção

6

Escolas

Barra do
Bugres, São
José do
Xingu,
Cuiabá,
Acorizal,
Lucas do Rio
Verde, Terra
Nova do
Norte

Construção

2

CEFAPROs
Construção

Rondonópolis
4

Laboratórios
Construção /

Confresa e

Jaciara, Sinop
e Sorriso

3

Lucas do Rio

Reforma

Verde, Nova

Quadras

Mutum e
Matupá

Reformas,

167

Mato Grosso

Manutenções

- Todas as

e

Regiões

Climatização
Fonte: SEDUC, 2015.
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Esse esforço de adequação da rede física será intensificado em 2016, com a previsão de aplicação
de R$ 61,2 milhões de recursos próprios e outros R$ 67,5 milhões em recursos federais. Ou seja,
se confirmados os repasses federais, poderão ser investidos até R$ 128,7 milhões na rede física
no próximo ano, três vezes o valor investido em 2015.
Nesse sentido, a adequação e manutenção da infraestrutura da Educação encontra-se definida
como prioridade do Executivo estadual para 2016.
Para melhorar a qualidade do ensino, o governo priorizou algumas linhas de ação: aperfeiçoamento
da formação inicial e continuada dos professores, mediante parcerias e articulação com instituições
de ensino superior; fortalecimento da gestão escolar, priorizando a formação (escola de diretores)
e os critérios de escolha do diretor; e valorização dos profissionais da Educação, assegurando
ganhos reais de salários, políticas de formação e incentivos por mérito.
No que se refere à remuneração, em 2015 foram concedidos 12,2% de aumento aos profissionais
da Educação (sendo 6% de aumento real). Será mantida a política de ganhos reais preconizada
em Lei, dentro das possibilidades orçamentárias do Estado. Cabe registrar que Mato Grosso já
possui a terceira melhor remuneração inicial do professor, atrás apenas do Distrito Federal e do
Mato Grosso do Sul.
Este governo aposta que um dos caminhos para melhorar a Educação passa pela gestão escolar,
razão pela qual a reestruturação da Gestão Pedagógica da Educação Básica é também uma das
prioridades para 2016.
Assim, será implementada uma política de formação para diretor, que inclui formação continuada e
formação básica em gestão escolar. Será estabelecido que, para ser candidato a diretor, o professor
deverá antes cumprir as exigências básicas de formação. Além disso, serão adotadas políticas
que incentivem a gestão escolar a se orientar pela busca de resultados, sobretudo em termos de
aprendizagem (proficiência) e fluxo escolar (conclusão na idade certa), parâmetros utilizados na
composição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Ainda na melhoria da gestão
escolar, o papel das Assessorias Pedagógicas está sendo redesenhado, de forma a se concentrar
no aperfeiçoamento da prática pedagógica, não em tarefas administrativas, como ocorre hoje. A
gestão escolar para resultados será uma das marcas deste governo na área da Educação e será
conduzida em parceria com instituições de referência em gestão escolar.
O Governo de Mato Grosso optou por manter e valorizar os Ciclos de Formação Humana como
metodologia de organização do ensino, instituída em 2000. Essa decisão foi tomada após a
realização do trabalho de uma comissão representativa da área da Educação (UFMT, Unemat,
Undime, CEE e Sintep), cujo relatório final foi apresentado em novembro de 2015. Essa forma de
organização do ensino é a que melhor atende ao propósito de assegurar os direitos de aprendizagem,
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mas, por outro lado, exige maior esforço em termos de formação e dedicação do professor e da
equipe gestora da escola, para que possa ser compreendida e adequadamente posta em prática
(um dos desafios a serem propostos para os programas de formação).
Outra iniciativa tomada para melhorar a qualidade da Educação foi a contratação de avaliações
em grande escala, prática já adotada em alguns estados (como MG, PE, SP e RJ). Para tanto,
foi firmada parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – Caed,
vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF/MG, instituição de referência em
avaliação educacional. Essas avaliações terão início em 2016 e serão utilizadas no planejamento
das escolas, dos professores, das aulas e também dos alunos, além de subsidiar o processo de
formação continuada dos profissionais da educação. Dessa forma, políticas e práticas educacionais
serão fundamentadas em diagnósticos minuciosos dos problemas a serem enfrentados. Uma das
iniciativas em andamento são os Laboratórios de Aprendizagem, que serão utilizados no apoio
ao aluno com defasagem de aprendizado. Será implementado, ainda como parte do projeto de
avaliação, o Prêmio de Gestão Escolar, como elemento indutor e multiplicador de boas práticas e
resultados educacionais.
A erradicação do analfabetismo é outra preocupação fundamental deste governo, também inserida
como prioridade para 2016. Segundo a PNAD/IBGE de 2014, existem em Mato Grosso cerca
de 180 mil pessoas analfabetas de 15 anos ou mais, o que representa 7,3% da população. É
inaceitável conviver com índices tão elevados de analfabetismo em pleno século XXI. A meta deste
governo é reduzir esse índice para 6,5% até 2019. Para isso, foi firmada parceria com a Unesco,
instituição de referência internacional, bem como também serão mobilizadas as prefeituras
municipais, instituições de ensino e entidades da sociedade civil.
A Seduc vem apostando em parcerias como estratégia fundamental para mudar o patamar da
Educação em Mato Grosso. Além da Unesco e da UFJF, já mencionadas, foi realizada parceria
com a Ampa (Associação dos Produtores de Algodão), por meio da qual serão produzidos 800
mil uniformes para estudantes da rede estadual, a um custo 70% inferior aos valores usualmente
praticados. Graças a essa parceria, o custo dos uniformes cairá de R$ 14,00 por peça para
R$ 4,00 por peça, um benefício relevante para os alunos pertencentes a famílias de menor
renda. Outra parceria importante foi a estabelecida com a Controladoria Geral da União (CGU),
o Ministério Público Federal (MPF) e a Justiça Federal, para levar a 100 mil alunos conteúdos
de Ética e Cidadania, com o objetivo de estimular os futuros cidadãos a se envolverem com as
questões sociais e proporcionar uma formação crítica, com consciência de seus direitos e deveres.
Para executar essa parceria serão investidos R$ 500 mil, destinados pelo MPF e Justiça Federal,
advindos da Operação Ararath, que investiga um esquema de desvio de dinheiro público em Mato
Grosso. Os recursos serão aplicados na produção de kits pedagógicos, desenvolvidos pela CGU, em
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parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e o Instituto Maurício de Sousa,
para atender professores e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino.
A melhoria da Educação requer empenho não só do governo e das escolas, mas de toda a
sociedade, especialmente das famílias. Alunos motivados, apoiados por suas famílias, professores
capacitados e também motivados e uma gestão escolar criativa, motivadora e eficiente, são as
bases para um salto de qualidade na nossa Educação.

2.2 Ciência, Tecnologia
e Inovação

Mato Grosso ostenta índices de desenvolvimento econômico semelhantes aos padrões dos países
mais desenvolvidos. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, o estado se transformou no
primeiro produtor de soja, algodão e milho do país. Também possui o maior rebanho bovino e
ocupa posição de destaque no ranking das exportações brasileiras. Mas, por outro lado, ainda tem
uma representatividade discreta na competência científica e tecnológica do Brasil, comparável aos
padrões de países com baixos índices de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico.
Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, como órgão da
Administração Direta Estadual, tem a missão de elevar a capacidade científica, tecnológica e de
inovação em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Estado.
Para tanto, se propôs a liderar as iniciativas relativas ao estabelecimento de uma Agenda Estratégica
de Ciência, Tecnologia e Inovação – AECT&I, no estado de Mato Grosso, de forma a envolver todos
os segmentos da sociedade, como entidades públicas e privadas, entre elas as acadêmicas e as do
setor produtivo.
A elaboração da AECT&I foi iniciada em março de 2015, com a participação de cerca de 90
representantes dos entes públicos e privados, com suporte metodológico do Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos (CGEE/MCTI), e com a produção de um amplo diagnóstico da área, que foi
consolidado nos cadernos de CT&I. O objetivo da AECT&I é o de definir diretrizes estratégicas
e ações como política de estado para os próximos doze anos de forma a subsidiar as políticas
públicas a serem implementadas pelo governo na área de CT&I.
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Todos os esforços da Seciteci em 2015 foram no sentido de lançar as bases para uma mudança
de patamar da Ciência, da Tecnologia e da Inovação em nosso estado, buscando reduzir o hiato
entre Mato Grosso e os centros mais desenvolvidos. Para isso, foram desenvolvidas várias iniciativas
importantes:
• Recomposição e revisão do quadro de servidores, buscando um perfil técnico mais adequado para
as atividades da secretaria;
• Participação e colaboração financeira (R$ 425.000,00 – Seciteci e R$ 100.000,00 – Fapemat)
para a realização da 25ª Conferência da Anprotec – Associação Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores – com o tema “Ambientes de inovação mais sustentáveis: o
empreendedor como protagonista da nova economia”, que contou com a participação de cerca de
670 participantes de 25 estados brasileiros e 16 países, com destaque para os representantes do
Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul);
• Realização da 12ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e VII Mostra Estadual
de CT&I, no período de 6 a 8 de outubro de 2015, com a participação de 100 escolas estaduais,
municipais e particulares, somando 12.000 participantes, em parceria com diferentes instituições
(Unemat, IFMT, UFMT, Polícia Militar, Senai, Seduc), contando com atrações como a palestra do 1º
astronauta brasileiro Marcos Pontes e de docentes de instituições públicas de ensino, Grupo “Ciência
em Show”, Planetário Digital e exposição de 57 trabalhos científicos;
• Consolidação das ações para a implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, projeto lançado
durante a 25ª Conferência Anprotec Cuiabá 2015, com o repasse do terreno para o Estado, assinatura
de protocolos de intenção com a Google Inc. para implantação da primeira edificação do Parque
e para o desenvolvimento de programas e projetos de estímulo ao empreendedorismo, acesso a
informações e inovação. A célula inicial de operação do Parque Tecnológico irá funcionar inicialmente
na Arena Pantanal;
• Viabilização de convênio com a Fapemat para implantação do Centro de Inovação, com a finalidade
de formalização de entidades responsáveis pela gestão da inovação e imobiliária. Foram realizados
estudos técnicos para obtenção das licenças ambientais e projetos de engenharia para implantação
da infraestrutura básica e viária e do Centro de Inovação, a estruturação da equipe, criação de
redes temáticas e de programa de estímulo a startups, apoio e realização de eventos de tecnologia,
inovação, empreendedorismo e negócios;
• Elaboração dos Cadernos de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso, que consistem
em um diagnóstico elaborado em cinco eixos: O Sistema Estadual de CT&I; Inovação nas ICTs e nas
Empresas; Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas; Educação Superior e Pósgraduação; Educação Profissional, considerando o cenário internacional, nacional e regional sobre cada
um dos eixos, a partir de dados oficiais de órgãos governamentais, estudos técnicos e científicos;
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• Revitalização dos Catis – Centros de Acesso à Tecnologia para Inclusão Social, como uma ferramenta
de inclusão digital, presentes em 112 municípios. Em 2015, foi elaborado material informativo para
as instituições cooperadas e sociedade, atualizada a situação de cada Catis, com monitoramento
de suas ações, visando garantir o cumprimento do objetivo do programa e possível ampliação
do atendimento. Nesse sentido, foi ofertado, em conjunto com o Sebrae, o Curso “Crescendo e
Empreendendo” para o despertar do empreendedorismo em jovens entre 14 a 23 anos, tendo sido
realizado em 10 municípios, com 43 turmas, totalizando 1075 jovens capacitados. Até 2016, os
141 municípios serão alcançados, com kits dotados de equipamentos e internet, que permitem a
sua utilização pela comunidade em geral e estudantes;
• Desenvolvimento de ações de apoio à gestão financeira e acompanhamento técnico dos convênios
celebrados com a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep (Empresa Pública Brasileira de Fomento
à Ciência, Tecnologia e Inovação), intitulados: “Rede de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia
do Estado de Mato Grosso – RBBIO – Fase II”, desenvolvido pela Unemat, e “Centro Interdisciplinar de
Estudos em Biocombustíveis no Estado de Mato Grosso”, desenvolvido pela Unemat e UFMT;
• Criação do Núcleo Estadual de Educação a Distância de Mato Grosso – NEEAD, em parceria com o
Instituto de Computação da UFMT, com a revitalização do estúdio de EAD da Seciteci, que atenderá a
todas as instâncias do Governo de Mato Grosso, para ações no âmbito da EAD e de gestão;
• Ampliação das Escolas Técnicas Estaduais – ETEs que passarão de 9 para 16 nos próximos 3 anos. Já
foram publicados editais de licitação para a construção das ETEs de Cuiabá e Cáceres e para a conclusão
das ETEs de Água Boa, Campo Verde, Primavera do Leste e Juara;
• As ETEs ofertaram, em 2015, 129 turmas de Cursos Técnicos, em diferentes cursos, contemplando
um total de 3.440 alunos. Os cursos técnicos com maior demanda são os de Agropecuária, Segurança
do Trabalho, Enfermagem e Edificações. Também foram atendidos 2.103 alunos em Cursos de Formação
Inicial e Continuada – FIC, por meio do Pronatec. Com o início do funcionamento da Escola Técnica
Estadual de Cuiabá, em novembro de 2015, foram ofertados 7 Cursos Técnicos, na modalidade EJA, e 3
Cursos de Formação Inicial e Continuada (parceria Escola de Saúde Pública de MT e Seciteci).
Para o exercício de 2016, a implantação do Parque Tecnológico do Estado e a estruturação física das ETEs,
com previsão de reestruturação de 8 unidades, serão prioridades de governo, a fim de dar continuidade
às ações já realizadas em 2015.
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3

CIDADES PARA VIVER BEM:
MUN ICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

CIDADES

NICÍPIOS

SUSTEN
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Viver bem em municípios sustentáveis está relacionado diretamente com o conceito de
habitabilidade, conectando-se às necessidades da coletividade. Por essa razão, agrega às
demandas por oferta de habitação, a garantia da regularidade fundiária e urbanística, existência
de saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte e serviços públicos, trabalho e lazer
de qualidade.
Assim, este eixo é composto pelas diretrizes de atuação ligadas à promoção do desenvolvimento
urbano e à melhoria da efetividade das ações para a conservação ambiental.
No ano de 2015, na área do desenvolvimento urbano, o Governo de Mato Grosso promoveu a
retomada de diversas obras que deveriam ter sido realizadas para a Copa do Mundo de 2014,
incluindo várias ações com impacto na mobilidade urbana. Também foram realizadas ações na
área do planejamento urbano, bem como a entrega de habitações e infraestrutura em diversos
municípios do Estado.

3.1 Promoção do
Desenvolvimento Urbano

3.1.1 Obras da Copa
Em 2015, o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado das Cidades
(Secid) promoveu o levantamento de todas as pendências dos contratos das chamadas
Obras da Copa, incluindo apontamentos oriundos de relatórios de órgãos de controle. Foram
encontradas 144 pendências, que resultaram em medidas corretivas, possibilitando que 11
obras fossem retomadas.
Entre elas, destacam-se a retomada da obra de reforma e ampliação do Aeroporto Marechal Rondon
e a construção do Centro Oficial de Treinamento – COT UFMT. Contratos pendentes relacionados à
Arena Pantanal foram retomados, envolvendo TI & telecomunicações e mobiliários.
Ao todo, o Governo investiu R$ 72 milhões em 2015 para dar andamento às Obras da Copa.
Nesse sentido, também foram investidos R$ 4 milhões ao longo de 2015 para manter a Arena
Pantanal em perfeito estado de funcionamento. Isso possibilitou a organização de diversos eventos,
tais como o Vem pra Arena e eventos esportivos, entre outros. Os diversos espaços e salas da
Arena foram ocupados por setores do Governo, como a Defesa Civil, gerando economia com a
locação de prédios.
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3.1.2 Mobilidade Urbana
Para melhorar a mobilidade e a acessibilidade de pessoas e bens, com rapidez e segurança, na
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, o Governo de Mato Grosso retomou os contratos de
Gerenciamento das Obras das Travessias Urbanas de Cuiabá e de Várzea Grande, possibilitando a
continuidade de 10 obras (conforme Quadro 6).

Quadro 6 - Obras de mobilidade urbana
Obras de Mobilidade Urbana – SECID
Reforço estrutural e adequação viária do entorno - Viaduto SEFAZ
Duplicação Rodovia Mario Andreazza e Construção da Ciclovia
Retaludamento do Morro do Despraiado
Retomadas de obras do entorno da Arena Pantanal (Lotes I e II)
Restauração de ruas diversas no entorno da Arena Pantanal - Lote I
Retomada da obra de implantação da Av. Parque Barbado
Retomada da obra de duplicação da Estrada da Guarita
Retomada da obra de construção da Trincheira Santa Isabel - Verdão
Retomada da obra da Trincheira Santa Rosa
Retomada da obra do Complexo Viário do Tijucal
Fonte: SECID, 2015.

3.1.3 VLT
O Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT foi uma das obras da Copa que mais gerou expectativas na
população mato-grossense e que ainda não foi concluída. Para dar andamento à sua construção,
foi contratada uma empresa especializada em projetos modais de transporte para realizar um
levantamento do passivo da obra. Esse levantamento fornecerá um diagnóstico preciso da atual
situação dessa obra, o que possibilitará um melhor planejamento para a execução das próximas
etapas e o pagamento mais justo por elas. Esse levantamento também subsidiará um plano de
utilização do modal com dimensionamento de tarifas e estudos de viabilidade.

54

MENSAGEM DO GOVERNADOR - 2016

3.1.4 Equipamentos Urbanos
Os equipamentos urbanos e comunitários geram importantes impactos positivos na qualidade
de vida da população de uma cidade. Por isso, o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio
da Secid, em parceria com os municípios, realizou a construção ou reforma de 16 equipamentos
urbanos em diversas cidades do interior do estado. Entre essas obras podemos destacar a
construção da Casa do Índio e do Galpão de Estrutura Mista, a construção de praça e urbanização
da praia de Nortefly em Nortelândia e a construção de calçadas e avenidas em Comodoro. Ao
todo foram investidos mais de R$ 4 milhões em obras e equipamentos urbanos no interior do
estado, como se observa no Quadro 7.
Quadro 7 - Equipamentos Urbanos
Obra Realizada

Município

Construção de galpão de estrutura mista

Marcelândia

Construção da Casa do Índio no perímetro urbano

Marcelândia

Reforma e melhorias na Escola Municipal Nilza de Oliveira
Pipino

Vera

Implantação de iluminação pública na Av. Adelino José
Zamo

Campos de Júlio

Construção da cobertura da Feira do Produtor da Vila Alta

Tangará da Serra

Construção de pista de caminhada

Novo Horizonte do Norte

Construção de praça

Nortelândia

Urbanização da praia de Norteﬂy e Implantação de fonte
ﬂutuante luminosa

Nortelândia

Construção de passeio público em concreto (Calçada
Ecológica) na Av. Comendador José Pedro Dias

Tabaporã

Construção de pista de caminhada

Feliz Natal

Construção de calçadas

São José dos Quatro Marcos

Revitalização, reforma, iluminação e urbanização da Praça

Pontes e Lacerda

Ginásio Bezerrão
Construção de Centro de Reabilitação

Comodoro

Implantação e construção de calçadas e avenidas

Comodoro

Iluminação do Mini Estádio "Rogério Jesus de Arruda" no
centro da Cidade

Nossa Senhora do Livramento

Construção da estrutura ﬁxa de painéis gigantes com
iluminação, ilustrativos dos cinco atrativos turísticos de
Barra do Garças (Rio Araguaia, Parque da Serra Azul,
Parque das Águas Quentes, Porto do Baé e Serra do
Roncador)

Barra do Garças

Fonte: SECID, 2015.
MENSAGEM DO GOVERNADOR - 2016

55

3.1.5 Planejamento Urbano
O planejamento urbano busca melhorar a qualidade de vida da população por meio do
desenvolvimento organizado das cidades, permeando desde a ocupação do espaço conforme seus
usos, até a elaboração de políticas que disciplinem a estética, a segurança, os transportes e o
meio ambiente. Dessa maneira, em 2015, a Secretaria de Estado das Cidades instituiu um grupo
de trabalho para elaborar a proposta da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano - Pedu, que
será encaminhada para a apreciação dessa Casa em 2016, como uma importante ferramenta para
o planejamento urbano no Estado.
Contribuindo para a implementação da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC, a
Agência Metropolitana – Agem/VRC elaborou o Termo de Referência para a contratação de consultoria
especializada para a elaboração de um Plano Diretor Integrado – PDDI/VRC dos municípios que
compõem essa região, um importante instrumento de planejamento urbano integrado.
Além disso, a Secid presta continuamente orientações técnicas para a implantação de Conselhos
Municipais das Cidades. Esses conselhos buscam facilitar a integração entre as políticas setoriais de
desenvolvimento urbano nas três esferas de governo e facilitam o acesso dos municípios aos recursos
para o desenvolvimento urbano. Em 2015, a Secid prestou orientação técnica para 8 municípios
(Juara, Juína, Itiquira, Tapurah, Ipiranga do Norte, Alta Floresta, Marcelândia e Nova Ubiratã).
Da mesma forma, foram promovidas ações da 1ª etapa do Programa de Apoio à Regularização
Fundiária Urbana nos municípios de Cuiabá, São José dos Quatro Marcos e Barra do Bugres. Essa
etapa consistiu na mobilização comunitária, identificação das lideranças locais e levantamento
das necessidades.
Em relação aos planos diretores municipais, a Secid realizou fóruns orientativos para a elaboração
dos planos em 18 municípios: Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Confresa, Vila Rica,
Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Santa Terezinha, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova
Dourada, Novo Santo Antônio, Alto da Boa Vista, Rondonópolis, Itiquira, Cáceres, Barra do Garças,
Pontal do Araguaia, Luciara e São Félix do Araguaia.
3.1.6 Habitação
O governo vem trabalhando para reduzir o déficit habitacional do Estado, promovendo habitação
digna para as famílias mais carentes. A projeção do déficit habitacional nas regiões de planejamento
de Mato Grosso para 2017 é da ordem de 113.125, segundo o Ministério das Cidades. Ao todo,
em parceria com o Governo Federal, foram investidos mais de R$ 121 milhões na construção
de habitações, sendo 1.885 casas pelo Programa Minha Casa Minha Vida e 639 pelo Programa
Nacional de Habitação Urbana (Quadro 8).

56

MENSAGEM DO GOVERNADOR - 2016

Quadro 8 - Número de habitações construídas por município em 2015.

Município

Casas Construídas

Programa Minha Casa Minha Vida
Diamantino

165

Rondonópolis

1720
PNHU

Alto Paraguai

38

Apiacás

40

Arenápolis

40

Carlinda

38

Castanheira

39

Cotriguaçu

35

Diamantino

32

Juruena

40

Nova Bandeirantes

39

Nova Canaã do Norte

10

Nova Olímpia

40

Paranaíta

37

Ribeirãozinho

37

Santo Afonso

40

José dos Quatro Marcos

38

Tabaporã

37

Tapurah

32

Torixoréu

27

Total

2524

Fonte: SECID, 2015.
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3.1.7 Perspectivas para 2016
Em 2016, o Governo de Mato Grosso se compromete com a continuidade das obras que não foram
concluídas a tempo para a Copa do Mundo de 2014, uma vez que as ações de finalização das
obras de mobilidade e desenvolvimento do VLT foram definidas como prioritárias.
Para a finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana foram garantidos R$ 6 milhões
na Lei Orçamentária Anual 2016 e para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos foi realizado
o aporte orçamentário de R$ 64 milhões para este ano.
A Secretaria de Estado das Cidades prevê a entrega de 71 obras que já estão em andamento em
diversos municípios do estado. O investimento será de R$ 15 milhões em diferentes projetos,
incluindo construções e reformas. Por fim, no próximo ano, o Governo do Estado prevê a retomada
das obras do Hospital Central, depois de mais de vinte anos paralisadas. Foram firmadas parcerias
com a sociedade civil para garantir a construção da primeira parte da obra, orçada em R$ 6,5
milhões. O local abrigará o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa (Cridac).

3.2 Meio Ambiente

3.2.1 Melhoria da Efetividade das Ações para a Conservação Ambiental
Na área ambiental, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
buscou contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a formação de uma cultura social
voltada à conservação ambiental, por meio de ações, medidas e tarefas diversificadas. A Sema
tem se dedicado a alcançar excelência, melhorar os indicadores de desenvolvimento, focar no
cidadão, melhorar os serviços prestados e modernizar os processos.
A seguir, são apresentadas as ações de maior impacto, entregues e realizadas pela Sema em 2015:
3.2.2 Gestão Ambiental
Em 2015, a Sema deu início ao desenvolvimento do Sistema Integrado da Gestão Ambiental de
Mato Grosso, que consiste na integração e informatização de todos os processos ligados à gestão
ambiental, sendo que a primeira etapa é a informatização do licenciamento.
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Essa iniciativa faz parte do projeto Mato Grosso Sustentável, no qual o Governo do Estado deu a
contrapartida em investimentos que somam R$ 2,42 milhões para a contratação de uma empresa
especializada para fazer o mapeamento e a reengenharia dos processos que serão informatizados,
aquisição de softwares, licenças, estações de trabalho e storages. Este sistema vai tornar muito mais
rápidos, simples e acessíveis os processos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Nesse sentido, a Sema implantou um escritório de gerenciamento de projetos, com o intuito de
aumentar a eficiência na execução dos projetos que movimentam grande volume de recursos,
alcançando resultados e entregando benefícios à sociedade. Ao todo, 30 projetos estão em andamento,
somando mais de R$ 50 milhões de recursos captados junto ao Governo Federal e Fundo Amazônia.
Também com financiamento do Fundo Amazônia, com o objetivo de descentralizar e desconcentrar
a gestão ambiental, a Sema reformou as Unidades Regionais de Alta Floresta e Sinop, além da
construção de quatro novas unidades em Guarantã do Norte, Tangará da Serra, Vila Rica e Juara.
3.2.3 Unidades de Conservação
Mato Grosso possui 104 Unidades de Conservação – UCs em seu território. Dessas, 46 são de
responsabilidade e gestão do Estado. Em 2015, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizou
o georreferenciamento, demarcação e sinalização da área de nove unidades de conservação do
Bioma Amazônia. Assim, foram estruturadas e instrumentalizadas duas unidades operacionais
para prevenção às queimadas, formação de brigadistas municipais e agentes para atuação em
sete destas unidades.
3.2.4 Educação Ambiental
Nessa área, destacam-se as ações do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar
– PEAAF. O objetivo do programa é fazer com que jovens e mulheres do campo permaneçam no
campo, por meio de cursos de capacitação voltados à conservação da biodiversidade, regularização
ambiental, desenvolvimento rural sustentável, agroecologia, comunicação e mobilização social.
Ao todo, foram ministradas aulas a respeito de 15 temas, ao longo de nove meses, para 180
moradoras de assentamentos, comunidades tradicionais e quilombolas mato-grossenses. Até o
momento, foram formados 149 Agentes Populares de Educação Ambiental na Agricultura Familiar
do PEAAF, para atuar com a Educação Ambiental em suas comunidades.
As atividades de Educação Ambiental da Sema atingiram diretamente mais de 10 mil pessoas,
em ações como Palestras Educativas, Audiências Públicas, Projeto MT sem Fumaça, Formação de
Monitores Ambientais para os Parques Urbanos e a campanha da Piracema.
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3.2.5 Resíduos Sólidos
Com o aumento do consumo de bens e serviços pela população, a produção de resíduos também
tem crescido muito nas grandes cidades. Por isso, nos últimos anos, a gestão dos resíduos
sólidos se tornou assunto urgente no contexto nacional.
O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, está
desenvolvendo o Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, em 10 polos regionais, e o
Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, de alcance estadual. Esses
planos constituem instrumentos que permitem ao Estado e municípios implementar condições
que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.
Para essas ações, foram investidos R$ 10 milhões do Ministério do Meio Ambiente e R$ 900
mil como contrapartida do Estado.
3.2.6 Licenciamento Ambiental
O licenciamento ambiental das atividades econômicas do Estado é uma das principais
funções da Sema. No ano de 2015, a Secretaria conseguiu aprimorar esse processo com a
espacialização de todos os desmatamentos autorizados pela Superintendência de Infraestrutura,
Mineração, Indústria e Serviços – Suimis, contribuindo para o maior controle e diferenciação do
desmatamento controlado para o desmatamento ilegal.
A publicação da Portaria nº 389/2015 deixou claros os prazos dos processos, que agora
são de 6 meses para a análise de licenciamento ambiental e de 12 meses para EIA/Rima
(Estudo e Relatório de Impacto Ambiental).
3.2.7 Recursos Hídricos
A Sema iniciou a implantação dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado, que permitem
a gestão descentralizada, participativa e compartilhada das águas. Em 2015, 60% do
Comitê da Bacia do Rio Jauru foram implantados e para 2016 está prevista a implantação
na Bacia do Médio Teles Pires.
3.2.8 Perspectivas para 2016
Em 2016, o principal desafio para a área ambiental é a continuidade da descentralização,
com o fortalecimento institucional de 40 prefeituras, para possibilitar que assumam o processo
de licenciamento ambiental e outros serviços de baixo impacto. Esses municípios receberão
recursos do Fundo Amazônia para construção e reforma de sedes de Secretarias Municipais de
Meio Ambiente.
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Ao mesmo tempo, é uma prioridade a implantação do Sistema Estadual de REDD+. O Sistema
consiste no estabelecimento de parâmetros e indicadores de comprovação de resultados, que
orientem a compensação por resultados no combate ao desmatamento e à degradação florestal
e na promoção do aumento de cobertura florestal.
As ações para gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, prevenção e combate a
incêndios florestais, e implantação de recursos hídricos também foram definidas como prioritárias
em 2016, razão pela qual concentram, conjuntamente, a alocação de R$ 13,9 milhões de
recursos orçamentários, conforme a projeção da LOA 2016.
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4.1 Construção do Desenvolvimento
com Parceria e Iniciativa

O desafio de prosseguir alcançando êxito no desenvolvimento econômico, alicerce para as condições
dignas de vida da população, no decorrer do ano de 2015, foi bastante evidente.
Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, o Brasil experimentou em 2015 um período
de forte retração econômica, sobretudo decorrente de três principais fatores:
• a redução dos preços de diversos produtos que o país comercializa no mercado internacional;
• a interrupção do fluxo de obras e de pagamentos, decorrente de investigações em irregularidades
envolvendo as principais construtoras do país, que se estima tenha reduzido o PIB entre 1,5% a
2,5%; e
• a prolongada crise hídrica, cujas consequências econômicas estão, de um lado, no aumento dos
preços dos produtos alimentícios e, de outro, na menor produção de energia pelas hidroelétricas
(demandando a utilização de energia de origem térmica, com custos muito mais elevados), dois
vetores com impactos diretos na elevação dos índices de preços no mercado interno.
Duas principais consequências foram sentidas, produzindo impactos, também de natureza
recessiva, sobre a atividade econômica:
• a imposição de restrições orçamentárias à União, dado que a retração da atividade econômica
afetou a base de arrecadação tributária, produzindo, em consequência, um ajuste fiscal, cuja face
mais perceptível num primeiro momento é a redução do investimento público pelo Poder Executivo,
para minimizar gastos discricionários, enquanto o Congresso discute medidas legislativas de
elevação de receitas públicas;
• a elevação súbita das taxas de desemprego, que estavam nos menores patamares da história
no final de 2014 (em torno de 5%), mas que elevaram-se a quase 9% no final de 2015,
principalmente no setor industrial, mas também alcançando o setor de serviços, em que os preços
obtiveram elevados ganhos nos anos precedentes, com o forte crescimento do mercado interno.
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Para a trajetória do emprego no Brasil, deve-se destacar que o índice ainda é relativamente baixo,
mas sua elevação tão rápida produz, de um lado, incertezas nas famílias e, em decorrência, uma
atitude de inibição no consumo doméstico e, de outro lado, um movimento de interrupção ou até
inversão na expansão da massa salarial, com menores remunerações pagas aos trabalhadores.
Apesar do cenário adverso, o estado de Mato Grosso continuou em seu ciclo de expansão econômica,
com desempenho positivo do PIB estadual, mesmo quando os preços de parte expressiva de sua
produção sofreram quedas no mercado internacional.
Parte disso se pode explicar pela elevação do preço do dólar no mercado interno, que compensou
quase integralmente, em moeda nacional, a queda verificada nos preços dos produtos agropecuários
no mercado internacional. Dados do Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária,
1

de 03 de novembro de 2015 , informam a evolução do Valor Bruto da Produção em 2015 vis-avis 2014:
Quadro 9 - Evolução do Valor Bruto da Produção em 2015.
Valor Bruto da Produção

2014

2015

Evolução

Soja

21,66

23,50

8,49%

Algodão

4,45

4,29

-3,60%

Milho

4,19

5,37

28,16%

Gado Bovino

8,91

7,94

-10,89%

43,96

46,16

5,00%

Agropecuária Total
Fonte: IMEA - MT - (Valores em R$ Bilhões)

Por outro lado, um ciclo de investimentos em obras de energia, como aquelas da fase conclusiva
da hidroelétrica Teles Pires, ou de logística de transportes, tanto nacionais, como as realizadas na
BR-163, quanto estaduais, financiadas por recursos de crédito obtidos junto ao BNDES, propiciou
que, no Estado, a economia prosseguisse em crescimento.
Por sua vez, ainda que de forma projetada, a extrapolação de dados mediante modelo baseado
em série histórica de evolução do ICMS permite antever o PIB estadual, aproximando-se de R$ 97
bilhões, contra um PIB de R$ 92 bilhões no ano de 2014, com um incremento nominal de cerca
2

de 6% no decorrer de 2015 .
O estado de Mato Grosso ressente-se, entretanto, do ponto de vista de seu desenvolvimento
econômico, de uma maior estrutura logística capaz de suportar o volume de sua produção
agropecuária atual e as projeções de seu acentuado crescimento.

1http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos/R405_2015_11_03_BM%20Conjuntura%20Economica.pdf
2
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Modelo econométrico elaborado por Edmar Augusto Vieira, da SEPLAN, com dados para o ICMS obtidos entre 2002 e 2014.
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Isso diz respeito, de um lado, à armazenagem da produção, que depende fundamentalmente de
investimentos da iniciativa privada, mas também da estrutura de escoamento das safras, setor em
que a intervenção governamental é absolutamente requerida, ainda que atuando em associação com
a iniciativa privada.
O modelo predominante, concentrado sobre o modal rodoviário, evidenciou-se inapropriado na
medida em que os investimentos no decorrer dos anos não tiveram a velocidade necessária para
atender ao vasto território do Estado com malha asfáltica, também porque os custos de manutenção
desse modal são bastante elevados, dada a frequência com que esta é requerida.
Estudos da CNT - Confederação Nacional dos Transportes informam que o custo do frete da tonelada
dos produtos agropecuários é elevadíssimo no Brasil, em especial sobre aqueles produtos de menor
valor agregado, como o milho e a soja, duas das principais commodities produzidas pelo Estado de
Mato Grosso. No caso do milho, o frete pode representar até 50% do custo final do produto e no
3

caso da soja, até 23% .
A distância dos principais centros de concentração populacional ou do litoral para viabilizar a
exportação pelos portos é um componente do custo que não pode ser alterado. Entretanto, as poucas
opções de escoamento, a concentração no modal rodoviário e a baixa qualidade das poucas vias
disponíveis podem ser objetos de intervenção para aumentar a competitividade e a economicidade
da produção estadual.
Isso evidencia, portanto, que não se pode prescindir da estruturação da malha rodoviária, porque,
de um lado, o modal rodoviário requer um volume mais baixo de investimentos iniciais, o qual pode
ser arcado pelo Governo Estadual, e, de outro, não se trata de fornecer infraestrutura apenas para a
produção agropecuária, mas também para a integração e circulação dos cidadãos.
As opções pelas ferrovias ainda carecem de efetivação, exceto pelo ramal recentemente inaugurado
no sul do estado, alcançando Rondonópolis. Apesar disso, sua expansão é necessária, merecendo
pressão política para que as rotas previstas pelo Governo Federal, mas de grande interesse da
iniciativa privada, para o norte do Estado, como a Ferrovia de Integração do Centro Oeste, tornem-se
realidade o mais brevemente possível.
Do mesmo modo, o aproveitamento das opções de hidrovias, articuladas conjuntamente com os
estados de Tocantins e Pará, precisam ser valorizadas, sendo já, por iniciativa de algumas empresas,
uma opção de uso crescente e de impactos importantes na economicidade e na competitividade da
produção do estado, com vistas à comercialização no mercado internacional.

3CNT. Economia em Foco - 22.06.2015 - Entraves Logísticos ao Escoamento da Safra de Soja e Milho no Brasil.
http://www.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Economia%20em%20foco/ECONOMIA_EM_FOCO_22_Junho.pdf.
Acesso em 10 dez 2015.
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O Governo do Estado manteve-se atento à conjuntura presente e tomou atitudes para alavancar o
crescimento econômico presente e futuro de Mato Grosso, atuando em várias frentes:
4.1.1 Investimentos em Obras Rodoviárias
Para a melhoria das condições logísticas no Estado foi implementado o Programa Pró-Estradas, que
contempla ações de construção, recuperação e manutenção das rodovias mato-grossenses.
4.1.1.1 Construção de Novas Pavimentações
No Pró-Estradas – Construção, foram realizadas ou estão em fase conclusiva um conjunto de novas
obras de pavimentação das rodovias estaduais, conforme revelam dados fornecidos pela Sinfra, com
registros de dezembro de 2015.
É importante informar que parte desse conjunto também representa demanda oriunda de projetos
elaborados com o objetivo de dinamizar a atividade turística do Estado, sendo financiada por recursos
do BNDES no âmbito do Prodestur.
Quadro 10 - Obras de construção de novas pavimentações.
PRÓ ESTRADAS - CONSTRUÇÃO
RODOVIA

TRECHO

CIDADE

EXTENSÃO
(KM)

MT 326

Entroncamento MT- 411 – Nova
Nazaré

COCALINHO

36,00

36,00

100,00

MT 020

KM 236,25 – KM 270,00

CANARANA

33,75

33,75

100,00

MT 220

KM 55 – Rio dos Peixes, Est.
2650+0,00 – Est. 5128+12,073

TABAPORÃ

47,48

37,70

79,40

MT 242

Anel Viário de Sorriso (entre MT242 e BR-163)

SORRISO

9,98

9,38

94,00

MT 225

Trecho: Vera - Limite Município
de Feliz Natal

VERA

23,35

3,80

16,27

43,00

10,00

23,26

MT 486

Trecho: Vila União – Primavera do PRIMAVERA DO
Leste
LESTE

Fonte: SINFRA, 2015.
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EXTENSÃO A % CONCLUÍDO
INAUGURAR

4.1.1.2 Obras de Recuperação de Pavimentos
Além das obras acima citadas, com o Pró-Estradas Reconstrução, também foi iniciada a recuperação
das seguintes rodovias:
Quadro 11 - Obras de recuperação de pavimentos.
PRÓ ESTRADAS - RECONSTRUÇÃO
Trecho

MT

Cidade

%

Extensão
(Km)

Extensão a
inaugurar

CONCLUÍDO

MT 060

Entº BR-070 - Nossa Senhora do
Livramento/ Poconé

POCONÉ

76,20

76,20

100,00

MT 251

Entº MT-351 (A) – Chapada dos
Guimarães (do trevo de acesso
ao Lago Manso, MT-351, ao
Balneário Mutuca)

CUIABÁ

44,36

10,00

22,54

Fonte: SINFRA, 2015.

4.1.1.3 Ordens de Serviço
Também foram realizados os trâmites de ordem burocrática que resultaram na emissão de ordens
de serviço para outro lote de intervenções, detalhadas a seguir:
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Quadro 12 - Rodovias com ordens de serviço emitidas.
RODOVIA

TRECHO

EXTENSÃO
(KM)

DATA ORDEM DE
SERVIÇO

MT-010

Entroncamento BR-364 – São José do Rio Claro

99,20

18/09/2015

MT-060

Entroncamento BR-070 – Nossa Senhora do

76,20

01/10/2015

142,85

04/03/2015

Livramento – Poconé
MT-130

Entroncamento BR-070 (B) Primavera do Leste Entroncamento MT-020 (Paranatinga)

MT-140

Entroncamento BR-163 (Sinop) - Santa Carmem

31,00

03/11/2015

MT-170

Novo Mundo - Brasnorte - km 150

150,00

01/10/2015

MT-248/175

Entroncamento BR-174 (Cacho) – Jauru, subtrecho

67,99

22/05/2015

62,37

05/05/2015

137,00

22/09/2015

59,00

03/11/2015

44,36

27/05/2015

111,20

05/05/2015

Araputanga - Jauru (Lote 2)
MT-175

Lote 1, Rodovia MT-175/248, Trecho: Entroncamento
BR-174 (Cacho) - Jauru

MT-249

Nova Mutum - Entroncamento MT-010 Entroncamento MT-235

MT-251

Chapada dos Guimarães / Entroncamento MT-140
(Gardez)

MT-251

Cuiabá - Chapada dos Guimarães, subtrechos:
Entroncamento MT-351 (A) - Chapada dos Guimarães

MT-320

Entroncamento BR-163 (B) Nova Santa Helena –
Entroncamento MT-325 (Alta Floresta), divididos em
2 Lotes, sendo para o Lote 02 (Segmento 02):Trevo
de Acesso a Nova Canaã do Norte – Entroncamento
MT-325 (Alta Floresta)

Fonte: SINFRA, 2015.

4.1.1.4 Intervenções no Vale do Rio Cuiabá
Há um grande conjunto de obras já em andamento com projetos prontos para as licitações ou, ainda,
em fase de planejamento, que representam intervenções nos municípios do Vale do Rio Cuiabá, com
previsão de execução até 2018, envolvendo recursos estimados em aproximadamente R$ 1 bilhão.
São quatro obras de duplicação, 12 de construção (pavimentação), 11 de reconstrução do asfalto
deteriorado e 39 obras especiais (pontes de concreto, viadutos e trincheiras), conforme descritas no
quadro abaixo:
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Quadro 13 - Previsão de intervenções em rodovias no Vale do Rio Cuiabá.
RODOVIA

TRECHO

EXT.

INTERVENÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL

(km)
MT-241

Entroncamento BR-163

57

Construção

EM ANDAMENTO

(Nobres) / Marzagão;

INÍCIO /
REINÍCIO TÉRMINO
2015
2016

subtrecho Entroncamento
BR-163 (Nobres) / km 57
MT-060

Entroncamento BR-070 /

76,2

Restauração

EM ANDAMENTO

Nossa Senhora do

2015
2016

Livramento / Poconé
MT-251

Cuiabá / Chapada dos

44,36

Restauração

EM ANDAMENTO

Guimarães; subtrecho

2015 - DEZ
2016

Entroncamento MT-351 (A)
/ Chapada dos Guimarães
Anel Viário

MT-010

Contorno Norte

Trevo da Guia / Acorizal -

52,7

52

Construção

Restauração

PROJETO A LICITAR/

2016 - DEZ

L.I. PARCIAL

2018

A INICIAR

2015 - JUL

Fase 1 (52 km)
MT-010

Trevo da Guia / Rodoanel

2016
4,63

Duplicação

A INICIAR

JUL 2016 - DEZ
2017

MT-020

Entroncamento MT-251 /

23

Construção

A INICIAR

km 23
MT-020

Entroncamento MT-251 /

2017
22,9

Construção

A INICIAR

Água Fria / Lago de Manso
MT-030

Av. dos Trabalhadores

Entroncamento MT-251

JUL 2016 - DEZ
2017

15,5

Duplicação

PROJETO A LICITAR

(Cuiabá / Contorno Norte)
MT-030

JUL 2016 - DEZ

2017 - DEZ
2018

30

Construção

PROJETO A LICITAR

(Contorno Norte) /

2017 - DEZ
2018

Chapada
MT-040

km 05 (Pq. Cuiabá) / km

23,16

Duplicação

EM ANDAMENTO

28,16 (Sto. Antonio de

2015 - DEZ
2017

Leverger)
MT-251

Trevo do Bradesco /
Entroncamento MT-351

12,2

Restauração

A INICIAR

2016 - DEZ
2016

(Acesso usina do Manso pista dupla)
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RODOVIA

TRECHO

EXT.

INTERVENÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL

(km)
MT-251

Entroncamento MT-010 /

3,6

Duplicação

EM ANDAMENTO

Fundação Bradesco
MT-251

Chapada dos Guimarães /

Trevo de Manso / Manso

2015 - DEZ
2017

59

Reconstrução

EM ANDAMENTO

Gardez
MT-351

INÍCIO /
REINÍCIO TÉRMINO

2015 - DEZ
2016

29,3

Reconstrução

A INICIAR

2016 - DEZ
2016

MT-402

Cuiabá / Coxipó do Ouro

31

Construção

PROJETO A LICITAR

2016 - DEZ
2018

MT-140

Entroncamento BR-070

10

Reconstrução

PROJETO A LICITAR

(Campo Verde) /

2018 - DEZ
2018

Entroncamento MT-251 /
Nova Brasilândia,
subtrecho Est. 3800 a
4800
MT-140

Entroncamento BR-070

27

Construção

A INICIAR

(Campo Verde) /

2016 - DEZ
2018

Entroncamento MT-251 /
Nova Brasilândia,
subtrecho Est. 2400 a
3800
MT-246

Entroncamento BR-

34,6

Reconstrução

A INICIAR

163/364 (Trevo Jangada) /

2016 - DEZ
2016

Barra do Bugres, subtrecho
Entroncamento BR163/364 / PCA Rio
Currupira
MT-351

Entroncamento MT-407 /

1,83

Reconstrução

OBRA A LICITAR

Capão Grande (Várzea

2016 - DEZ
2016

Grande)
MT-050

Acesso Pai André / Praia

3,75

Reconstrução

OBRA A LICITAR

Grande (Várzea Grande)
MT-050

Entroncamento MT-407 /
Acesso Pai André
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2016 - DEZ
2016

3,34

Reconstrução

OBRA A LICITAR

2016 - DEZ
2016

RODOVIA

TRECHO

EXT.

INTERVENÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL

(km)
MT-040/270

Fátima / Entroncamento

21,3

Construção

A INICIAR

MT-456 (Mimoso),

INÍCIO /
REINÍCIO TÉRMINO
2017 - DEZ
2018

subtrecho Entroncamento
MT-140 / Entroncamento
MT-456
MT-040

Porto de Fora / Mimoso /

21,06

Construção

EM ANDAMENTO

Entroncamento MT-270,

2015 - DEZ
2016

subtrecho km 21,3 / km
40,36
MT-040

Mimoso / Entroncamento

21,04

Construção

MT-270, subtrecho km

REVISÃO DE

2016 - DEZ

PROJETO

2017

REVISÃO DE

2016 - DEZ

PROJETO

2017

EM ANDAMENTO

2015 - JUL

40,36 / km 60,40
MT-040

Porto de Fora / Mimoso /

17

Construção

Entroncamento MT-270,
subtrecho km 60,40 / km
77,40
MT401/MT-

Entroncamento MT-010,

010

Distrito de Nossa Senhora

5,6

Construção

2016

da Guia - Aguaçú
MT-402

Fábrica Votorantim -

10

Construção

PROJETO A LICITAR

Distrito do Aguaçú
Região 1 - Rio Pari

2018
-

Ponte de

A INICIAR

Concreto
MT-010 /

Trincheira da Guia

-

Trincheira

A INICIAR

Vazante 1 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 2 (Poconé / Porto

Vazante 3 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

EM ANDAMENTO

Vazante 4 (Poconé / Porto
Jofre)

2015 - MAR
2016

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2017 - DEZ
2018

Jofre)
MT-060

2016 - JUL
2017

MT-251
MT-060

2016 - DEZ

2016 - DEZ
2017

-

Pontes Mistas

EM ANDAMENTO

2015 - MAR
2016
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RODOVIA

TRECHO

EXT.

INTERVENÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL

(km)
MT-060

Vazante 5 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

EM ANDAMENTO

Jofre)
MT-060

Vazante 6 (Poconé / Porto

Vazante 7 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

EM ANDAMENTO

Vazante 8 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 9 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 10 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 11 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 12 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 13 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 14 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 15 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 16 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 17 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 18 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 19 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 20 (Poconé / Porto
Jofre)
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2016 - DEZ
2017

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2015 - MAR
2016

Jofre)
MT-060

2015 - MAR
2016

Jofre)
MT-060

INÍCIO /
REINÍCIO TÉRMINO

2016 - DEZ
2017

-

Pontes Mistas

A INICIAR

2016 - DEZ
2017

RODOVIA

EXT.

TRECHO

INTERVENÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL

(km)
MT-060

Vazante 21 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

EM ANDAMENTO

Jofre)
MT-060

Vazante 22 (Poconé / Porto

Vazante 23 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

EM ANDAMENTO

Vazante 24 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 25 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

EM ANDAMENTO

Vazante 26 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 27 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 28 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 29 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 30 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Vazante 31 (Poconé / Porto

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Viaduto MT-251 / MT-010

2016 - DEZ
2017

-

Pontes Mistas

A INICIAR

Jofre)
MT- 251

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2015 - MAR
2016

Jofre)
MT-060

2016 - DEZ
2017

Jofre)
MT-060

2015 - MAR
2016

Jofre)
MT-060

2015 - MAR
2016

Jofre)
MT-060

INÍCIO /
REINÍCIO TÉRMINO

2016 - DEZ
2017

-

Viaduto

A INICIAR

2017 - DEZ
2018

MT-251

Viaduto MT-251 / MT-010

-

Viaduto

A INICIAR

2017 - DEZ
2018

MT- 351

Várzea Grande - Pirizal

-

Ponte de

A INICIAR

Concreto
MT-400

Cuiabá - Distrito da Guia

-

Ponte de

2018
A INICIAR

Concreto
Av. Univers.

Entroncamento Av. Beira

-

Rio (Proj) - Novo Campus

Ponte de

JUL 2016 - DEZ

JUL 2016 - DEZ
2018

A INICIAR

Concreto

JUL 2016 - DEZ
2018

da UFMT/IFMT - Várzea
Grande
MT-010

Acorizal / Rosário - Acorizal
/ Jangada - Fase 2 (60,4 km)

60,4

Restauração

A INICIAR

JUL 2016 - DEZ
2016

Fonte: SINFRA, 2015.
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Nessa perspectiva, no exercício de 2016, as ações de construção de obras especiais e correntes
e de pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais, do Programa Pró-Estradas, serão
prioridades de governo, razão pela qual há previsão do montante de R$ 565,4 milhões para
investimentos a serem realizados nessas obras, visando a entrega de 2.540,45 metros de pontes
construídas e 438,80 quilômetros de trechos de ligação pavimentados, conforme dados do
Orçamento Anual de 2016.
4.1.2 Reformulação das Políticas de Incentivos Fiscais
Em 2015, foram realizadas ações de elaboração de novos marcos normativos, com benefícios
extensivos a todos os competidores em cada segmento, de descredenciamento de empresas
habilitadas inadequadamente; e de ampliação das ações da agência estadual de fomento econômico
- MT Fomento.
Em 2016, a promoção das atividades produtivas do Estado e o desenvolvimento de um novo modelo
de fomento, financiamento e incentivo se apresentam como prioridade para o Governo de Mato Grosso.
Sob liderança da Sedec e da Sefaz, o governo estadual deu início a um processo de construção
coletiva de uma política para a Reforma Tributária no Estado que possa, ao mesmo tempo, favorecer
a dinamização dos empreendimentos instalados em Mato Grosso, mas também da produção e
comercialização de bens e serviços, bem como de melhoria na qualidade da tributação, tendo em
vista a justiça fiscal, e o melhor atendimento à população consumidora.
Alinhado aos movimentos nacionais de racionalização da burocracia para abertura e fechamento
de empresas, em especial as micro e pequenas, a Sedec, junto com a Jucemat, está efetivando
encaminhamentos de adequação à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios (RedeSim), mediante os procedimentos necessários à formalização das
iniciativas que ganharão agilidade.
4.1.3 Ampliação das Habilitações para Acesso aos Créditos do FCO (Sudeco)
O Estado contribui, por meio do trabalho da Sedec, com a divulgação das linhas de financiamento
e condições de habilitação para o acesso aos créditos do FCO - Fundo Constitucional do Centro
Oeste, sob alçada da Sudeco - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, vinculada ao
Ministério da Integração Nacional, do Governo Federal.
Participando do processo de aprovação de projetos para a efetivação dos créditos, a Sedec influi
diretamente nas condições de financiamento dos empreendimentos econômicos instalados no Estado.
Conforme dados obtidos nos relatórios de gestão da Sudeco, entre 2011 e 2013, por exemplo, o
saldo da carteira de financiamentos disponibilizados no estado de Mato Grosso cresceu cerca de
26,5% (dados de 31 de dezembro de cada ano), com evidente incremento em favor dos menores
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empreendimentos, cuja expansão foi de 41% no período, contra 15% de expansão direcionada aos
empreendimentos de grande porte. Ao final daquele ciclo, a carteira tinha um saldo superior a R$ 6
bilhões de reais.
Evidencia-se, portanto, que, nos anos recentes, trata-se de financiamento em condições bastante
vantajosas, com consequente incremento das condições de competitividade dos empreendimentos
beneficiados, além do fato de que o volume de créditos disponibilizados cresceu bastante nos anos
recentes, num movimento que tende à continuidade.
4.1.4 Regulamentação no Estado do Estatuto da Micro e Pequena Empresa
Foi realizada a discussão da reformulação do marco normativo relativo às micro e pequenas empresas,
com elevação das faixas de faturamento de enquadramento, bem como pela regulamentação do
Simples, no que se refere às compras governamentais, garantindo direcionamento de parte das
aquisições às MPE, conforme prevê a Lei Complementar nº 123/2006. Este trabalho scontou com
sugestões dos seguintes segmentos: Grupo de Trabalho da Câmara Setorial Temática de Tributos
da Assembleia Legislativa; Sebrae/MT, Sefaz, Sema, Seges, Seplan, Seciteci, PGE, Casa Civil e MT
Fomento, que estudaram a legislação federal e analisaram leis semelhantes em vigor em outras
unidades da Federação.
O resultado desse trabalho consolidou-se na Mensagem nº 81/2015, que “Institui no âmbito
do Estado de Mato Grosso, o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do
Microempreendedor Individual e dá outras providências”, encaminhada a essa Casa.
Dentre os principais objetivos dessa iniciativa destaca-se a busca por maior competitividade das
microempresas e empresas de pequeno porte locais, como estratégia de geração de emprego,
distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade, incentivo à inovação e fortalecimento
da economia, com benefícios diretos para toda a sociedade.
4.1.5 Defesa Sanitária - Indea
Destacam-se as iniciativas de revisão dos sistemas de cadastramento de informações de defesa
animal (Sindesa), de trânsito animal (na internet), e de controle de propriedades produtoras de
soja e algodão, além de reforma nos laboratórios de saúde animal e de sementes, com vistas ao
credenciamento junto ao Ministério de Agricultura e à ampliação dos diagnósticos laboratoriais.
4.1.6 Apoio para o Acesso aos Créditos do Pronaf
As concessões de crédito para a agricultura familiar, por meio das políticas orientadas pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário, oriundas do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf), que
conta com condições privilegiadas de financiamento, alcançam um número expressivo de operações
no Estado, com impacto importante do ponto de vista econômico e social.
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Entre julho e novembro de 2015, mais de 9.500 operações de crédito foram realizadas, com a
liberação de mais de R$ 360 milhões.
Nesse processo, não há uma ação direta do Estado, mas a atuação dos técnicos da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) contribui com os agricultores familiares na
elaboração de projetos para a aplicação dos recursos oriundos do crédito.
Os técnicos da Empaer, atuando em 44 municípios do Estado nessa atividade, foram responsáveis
pela emissão de 4371 Declarações de Aptidão do Pronaf. Além disso, prestaram orientações que
habilitaram mais de 2.300 agricultores a alcançar financiamentos por diversas linhas de crédito, no
4

valor de mais de R$ 76 milhões .
4.1.7 Ações de Assistência Técnica em benefício dos Agricultores Familiares
Com atuação em 128 municípios do Estado, os técnicos da Empaer promoveram ações de assistência
técnica que atingiram diretamente mais de 37 mil agricultores, em mais de 930 comunidades
rurais, além de 260 assentamentos, 12 comunidades indígenas, 3 comunidades quilombolas e 8
comunidades de pescadores.
A principal atividade consistiu na divulgação das ações e políticas de apoio disponíveis nos diversos níveis
de governo ou nas diversas instituições de fomento à agricultura familiar e aos pequenos produtores.
Mediante convênios com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foram realizadas ações para o
impulso à sustentabilidade, à aquicultura e à cadeia produtiva do leite, no âmbito do Programa
Territórios da Cidadania.
Do ponto de vista da pesquisa com vistas à difusão de conhecimentos e tecnologias que ampliem
a produtividade da agricultura familiar, estão em execução mais de 70 projetos, em culturas como
arroz, feijão, mandioca, banana, abacaxi, gramíneas forrageiras, etc., bem como espécies florestais
de potencial madeireiro ou para uso em reflorestamento, além de agroecologia.
Finalmente, há também projetos de produção de hortaliças por hidroponia, além do fornecimento de
serviços de análise do solo, nutrição animal e vegetal, fitopatologia, entomologia, controle biológico
de pragas e produção de mudas, inclusive para novas culturas que possam ampliar as oportunidades
produtivas.
4.1.8 Implantação de um Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional
O Governo do Estado instituiu em sua estrutura o Gabinete de Articulação e Desenvolvimento
Regional, com status de Secretaria, que vem executando iniciativas voltadas ao desenvolvimento
regional, tais como:

4Fonte:

Banco Central do Brasil - Matriz de Dados do Crédito Rural: consulta realizada em 03/12/2015. Entre julho e novembro de
2015, foram 9545 operações de crédito, com R$ 361.251.115,65 concedidos.
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• Instituição da rede de administração regionalizada, composta por 15 (quinze) superintendências,
conforme Decreto nº 205, de 31/07/15, visando dar suporte aos Consórcios Intermunicipais de
Desenvolvimento Regional, Econômico, Social e Ambiental;
• Elaboração da proposta da Política Estadual de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato
Grosso – PEDR/MT, que está em debate com os atores interessados e será encaminhada para a
Assembleia Legislativa para conversão em lei;
• Coordenação do Programa Municípios Sustentáveis - PMS, composto por 44 instituições, sendo
12 governamentais, 17 não-governamentais e os 15 Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento
Regional, Econômico, Social e Ambiental do Estado, visando promover o desenvolvimento sustentável
dos municípios mato-grossenses, por meio do fortalecimento da economia local, da melhoria da
governança pública municipal e da segurança jurídica, da conservação dos recursos naturais e
recuperação ambiental e da redução das desigualdades sociais;
• Negociações visando a reestruturação do Comitê Estadual da Faixa de Fronteira, com a publicação
do Decreto nº 212, de 07/08/15, e alterações, pelo Decreto nº 281, de 05/10/15, além da publicação
do Regimento Interno, instituído pelo Decreto nº 318, de 06/11/15.
4.1.9 Implantação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central
O estado de Mato Grosso foi um dos principais motivadores e tem participado ativamente da
construção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, em parceria com os
estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e o Distrito Federal, cujo Protocolo de
Intenções foi encaminhado para apreciação desta Casa e ratificado pela Lei Estadual nº 10.322, de
01/10/15. A agenda estratégica comum do Brasil Central tem como foco ações nas seguintes áreas:
• Agropecuária: desenvolver modelo agropecuário para ampliação da produtividade de pequena e
média propriedade, com ênfase no assessoramento técnico, base para o fortalecimento de uma nova
classe média rural;
• Logística: definir projeto de integração logística para a região e inserções nacional e global. Definir
ações que fomentem as indústrias e os serviços associados à logística;
• Industrialização: viabilizar que a industrialização tradicional dos produtos agropecuários evolua
para a indústria densa em conhecimento;
• Educação: assumir posição de vanguarda no projeto nacional de qualificar e desenvolver a educação
básica e profissional que priorizem as capacitações genéricas e flexíveis exigidas pelas tecnologias
contemporâneas;
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• Empreendedorismo: fomentar o empreendedorismo de vanguarda e definir medidas que coordenem
o acesso ao crédito, às tecnologias e práticas avançadas e aos mercados nacionais e mundiais;
• Inovação: fortalecer o sistema de ciência, tecnologia e inovação regional, associado à prestação de
serviços avançados.
4.1.10 Valorização do Turismo enquanto Fonte de Desenvolvimento Econômico e de Geração de
Empregos
A Sedec, com a incorporação da Secretaria de Turismo, revisou alguns dos projetos em andamento,
buscando fortalecer a sinergia entre as ações turísticas e as metas de desenvolvimento econômico,
bem como impulsionar a geração de empregos no estado.
Assim, foram retomados projetos no âmbito do Prodestur, com obras de infraestrutura turística,
como a reforma do Aeroporto Regional de Rondonópolis, de instalação ou reforma de centros de
convenções e eventos nos municípios, e, inclusive, projetos em que a própria cultura mato-grossense
se evidencia como fator de atração de visitantes, como a inauguração do Memorial Rondon, em
Santo Antônio de Leverger.
Também houve investimento na divulgação das oportunidades de experiências do ecoturismo, em
que a natureza do Estado possui conjunto de atrativos e de vantagens comparativas. Seguindo a
orientação da metodologia fixada pelo Ministério do Turismo, foram identificados no Estado um
conjunto de 253 atrativos turísticos que potencializam ações nesse sentido.
4.1.11 Reestruturação dos Centros de Apoio ao Empreendedorismo, em Parceria com as Prefeituras
Municipais
De modo a capilarizar o atendimento aos empresários em todo o território estadual, foram retomadas
as parcerias com as prefeituras para fortalecer ou para revitalizar os CAE - Centros de Apoio ao
Empreendedorismo. O plano pretende alcançar 52 unidades, com adequação de equipamentos e
estrutura operacional. No ano de 2015, duas unidades já foram beneficiadas (Cuiabá e Jaciara) e a
aquisição de equipamentos para outras 20 unidades, estão em fase conclusiva.
4.1.12 Estímulo à Criação de Novas Empresas de Base Tecnológica
No âmbito do fomento ao desenvolvimento das empresas no Estado, com ganhos de produtividade
e maior agregação de valor à produção, o Gabinete de Assuntos Estratégicos (GAE) iniciou uma
articulação de parceria com o grupo Startup MT, para fomentar a criação de novas empresas de base
tecnológica e empreendimentos inovadores.
5

Criado em 2012, por profissionais da área de sistemas, o objetivo do Startup MT é desenvolver

5http://www3.mt.gov.br/editorias/ciencia-tecnologia/gae-articula-parceria-com-startup-mt-e-projeta-ideias-inovadoras-para-o-estado/153867
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uma rede de conhecimento para fortalecer negócios e empreendedores inovadores. Já reúne mais
de mil seguidores nas redes sociais e almeja tornar-se referência em empreendedorismo e inovação
no estado.
Nesse mesmo sentido, o Estado participou das discussões promovidas pela Anprotec - Associação
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, em sua Conferência Anual, em
outubro de 2015, discutindo a temática da inovação e a importância do projeto de implantação de
6

um Parque Tecnológico no Estado .
4.1.13 Retomada do Projeto de Implantação da ZPE de Cáceres
Foram adotadas iniciativas com o intuito de resgatar o projeto de implantação da ZPE - Zona
de Processamento de Exportação de Cáceres, que pode resultar no fortalecimento da atividade
industrial voltada para a exportação na região. Foi realizado um trabalho intenso, que contribuiu para
a confecção de minuta de lei encaminhada e apreciada por esta Casa, resultando na sanção da Lei
nº 10.338, de 17/11/15.
O atual estágio de tramitação é o de regularização das áreas destinadas à instalação das empresas
e de preparação das licitações dessas áreas em condições vantajosas para os empreendimentos que
se instalarem na ZPE.
Também ocorreu a revisão da organização responsável pela gestão da ZPE, a Azpec, Administradora
da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres, inclusive com a elevação da capitalização pelo
governo estadual na entidade.
4.1.14 Incentivo Fiscal à Geração Distribuída de Energia, em Consonância com as Novas
Regulamentações da ANEEL para o Setor
A partir de 1º de janeiro de 2016, a energia elétrica produzida por fontes hidráulica, solar e eólica
mediante projetos de micro e minigeração distribuída, será isenta do pagamento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Mato Grosso, o que pode beneficiar indústrias,
comércios e até consumidores residenciais.

6http://www.secitec.mt.gov.br/noticias/conferencia-da-anprotec-vai-trazer-investidores-do-campo-da-inovacao-para-mato-grosso/152518
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O Governo do Estado, no ano de 2015, avançou no cumprimento de seu papel principal de oferecer
serviços públicos de qualidade à população, implementando políticas de melhoria da qualidade da
gestão, de equilíbrio das contas públicas e um planejamento governamental eficiente.
Assim, este eixo é composto pelas diretrizes de atuação ligadas à elevação do desempenho dos
órgãos e entidades do governo estadual na prestação de serviços ao cidadão, à sustentabilidade
fiscal das políticas públicas e à promoção do enfrentamento à corrupção, cujas realizações e
entregas seguem dispostas a seguir:

5.1 Elevação do Desempenho dos Órgãos e
Entidades do Governo Estadual na Prestação
de Serviços ao Cidadão

5.1.1 Planejamento Governamental e Gestão de Políticas Públicas
Medidas visando à transformação do Estado de Mato Grosso foram tomadas desde o primeiro
dia da atual gestão. A suspensão, por meio do Decreto nº 002/2015, de todos os contratos
administrativos firmados pelo Governo do Estado para a realização de auditorias, a repactuação
de contratos regulares e a realização da Reforma Administrativa do Poder Executivo Estadual,
garantiram a eficiência da administração financeira do Estado e sustentabilidade das finanças
públicas para atravessar o crítico ano de 2015, marcado por uma depressão econômica e
instabilidade política nacional.
Outra ação colocada em prática desde o primeiro dia de governo foi a assinatura de Acordos
de Resultados com todos os secretários de Estado, visando à execução das ações pactuadas. A
iniciativa integra o Modelo de Gestão para Resultados, objetivando promover entregas efetivas
para a população.
Em 2015, foram assinados dois Acordos de Resultados, sendo um com metas estabelecidas para
os 100 primeiros dias de gestão e outro com ações a serem realizadas até dezembro de 2015.
Buscando assegurar o cumprimento das propostas apresentadas durante a campanha eleitoral e
aprovadas pelos cidadãos mato-grossenses, este governo também promoveu em 2015, uma série de
mudanças no processo de elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado, em
conformidade com o novo modelo de gestão de Mato Grosso: o Modelo de Gestão para Resultados.
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Esse novo modelo busca tornar a administração mais eficiente para entregar resultados à população.
Ou seja, neste governo, toda a gestão pública passou a ser focada em resultados e orientada para
o cidadão, integrando o planejamento e a gestão, de forma a propiciar a implantação da Agenda
Estratégica de Governo, expressa em programas ou projetos estratégicos. Na prática, ele incorpora
três elementos essenciais ao ciclo de gestão de políticas públicas: a Agenda Estratégica de Governo,
as Estruturas Implementadoras e os Arranjos de Monitoramento e Avaliação.
Organizado por meio da gestão matricial para resultados, o modelo é aplicado no ciclo de gestão de
políticas públicas conhecido como PDCA, que se baseia em quatro etapas: planejamento, execução,
monitoramento, avaliação e adoção de medidas corretivas.
A construção da Agenda Estratégica de Governo integra a primeira etapa do ciclo (planejamento).
A definição das prioridades da gestão foi feita pelo nível estratégico do governo, composto pelo
governador e secretários de Estado, tendo como base o plano de governo apresentado durante a
campanha eleitoral e aprovado pelos mato-grossenses, o Planejamento de Longo Prazo (PLP) e as
demandas da população.
Em seguida, as prioridades definidas pelo nível estratégico foram desdobradas em programas, ações
e subações no Plano Plurianual (PPA) do governo e também na Lei Orçamentária Anual (LOA). As
orientações definidas pelo governador e secretários de Estado também foram contratualizadas nos
Acordos de Resultados.
Na etapa da execução, a segunda do ciclo, ocorreu o alinhamento das estruturas implementadoras
com a Agenda Estratégica do Governo. Esse alinhamento envolve orçamento, recursos financeiros,
pessoas, sistemas, estrutura, processos e legislação.
Na etapa de monitoramento e avaliação, o acompanhamento das metas prioritárias, pactuadas
nos Acordos de Resultados, é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e realizado
por meio de ferramenta própria de monitoramento, integrada a todos os órgãos e entidades do
Poder Executivo Estadual, possibilitando o compartilhamento de dados e a elaboração de relatórios
gerenciais de avaliação de resultados.
Ao acessá-la, é possível visualizar o andamento das ações, medidas e tarefas e consultar prazos,
metas físicas e financeiras para o cumprimento de cada uma, bem como os produtos que precisam
ser entregues. A partir da identificação do problema no cumprimento de meta, pode-se definir
estratégias para saná-lo.
A última etapa do ciclo de políticas públicas implantado no Estado consiste na adoção de medidas
corretivas, com o objetivo de eliminar problemas que dificultam a execução das ações pretendidas.
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Entre os benefícios gerados pela implantação da nova cultura de gestão estão a definição de ações
prioritárias, a garantia de transparência e eficiência, a seletividade e foco estratégico das ações,
o aumento da eficácia e efetividade, a reorientação dos mecanismos de gestão para resultados, a
redução dos gastos públicos e a valorização e capacitação dos servidores públicos.
A médio prazo, este governo também prevê uma série de entregas e realizações à população, inseridas
no Plano Plurianual (PPA) para os anos de 2016 a 2019. O PPA organiza a atuação governamental
em programas e ações, orientados para o alcance das metas da administração estadual e foi elaborado
com base em duas dimensões: estratégica e tática.
A dimensão estratégica compreende os elementos: eixo estratégico, diretriz, resultado estratégico,
órgãos participantes do resultado e programa. Já a dimensão tática se refere às ações governamentais
que compõem o programa e se articulam para o alcance do seu objetivo, apresentando os produtos
e serviços que serão entregues à sociedade.
Como subsídios para a produção desse documento foram utilizados o Plano de Longo Prazo do Estado
de Mato Grosso (PLP) - um recorte de quatro anos – e o Programa de Governo “Pra Mudar Mato
Grosso”, que contém os compromissos pactuados pelo governador Pedro Taques com a sociedade
mato-grossense.
Assim como o Programa de Governo da atual gestão, os compromissos constantes nesse PPA estão
organizados em torno de cinco eixos fundamentais: Viver Bem; Educar para Transformar e Emancipar
o Cidadão; Cidades para Viver Bem - Municípios Sustentáveis; Estado Parceiro e Empreendedor; e
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada.
A visão de futuro na qual o PPA se baseia é “Mato Grosso, um lugar para trabalhar e viver bem,
reconhecido como referência nacional em Educação, Saúde e Segurança”. Esse documento possui
três premissas: diálogo com a sociedade; transparência, responsabilidade e controle social; e modelo
integrado de gestão com foco em resultados. Apresenta ainda dois focos prioritários – estratos mais
vulneráveis da população e consolidação e interiorização do desenvolvimento.
O PPA 2016-2019 envolveu a alocação de recursos na ordem de R$ 76,2 bilhões para atingir os
objetivos de 76 programas, sendo 43 deles das áreas finalísticas.
As áreas de Saúde, Segurança e Educação são prioridades desta gestão e, por isso, terão recursos
crescentes. O PPA 2016-2019 prevê R$ 10,1 bilhões para a Segurança Pública, valor 142%
superior ao montante estabelecido no PPA anterior (2012-2015). Na área da Educação o aumento
será de 67% (R$ 10,8 bilhões) e na Saúde, de 49% (R$ 6,8 bilhões).
Para 2016, o Poder Executivo Estadual apresentou uma proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA)
considerada real. Neste exercício, o governo deverá contar com um orçamento de R$ 16,5 bilhões.
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Com uma previsão real do orçamento, os Poderes e as secretarias de Estado terão maior capacidade
de planejamento, uma vez que não ficarão dependentes de excesso de arrecadação, passo necessário
rumo à transformação.
O maior volume de recursos será destinado para as áreas consideradas prioritárias: Saúde, Segurança
e Educação. Os gastos com Saúde terão aumento de 19% (R$ 1,4 bilhão), de 22,36% dos gastos
com Educação (R$ 2,4 bilhões) e de 44,97% dos gastos com Segurança Pública (R$ 1,9 bilhão),
em comparação à Lei Orçamentária Anual de 2015.
A LOA para 2016 apresenta uma série de inovações. Uma delas é a adoção do modelo de Programação
Orçamentária Estratégica do Gasto, que compreende duas formas de orçamento: Orçamento Base de
Gasto e Orçamento de Novas Iniciativas.
Esses orçamentos, por sua vez, são associados a quatro objetivos técnicos específicos: vinculação com
os objetivos estratégicos de governo; disciplina fiscal agregada - maior controle sobre os resultados
orçamentários; eficiência alocativa - distribuição mais estratégica de recursos entre prioridades; e
eficiência técnica - uso mais eficiente dos recursos pelos órgãos.
Outra inovação é a divisão das despesas em obrigatórias, essenciais e discricionárias da política
da unidade. Essa divisão tem o objetivo de garantir uma melhor qualificação do orçamento, a
manutenção do equilíbrio fiscal e a priorização do gasto, com melhoria na eficiência alocativa,
promovendo uma distribuição mais estratégica e operacional dos recursos.
Para subsidiar as decisões estratégicas de governo, será feito um acompanhamento sistemático dos
cenários macroeconômicos, que facilitará a promoção de adequações, quando necessário, durante
a execução orçamentária.
Mais uma importante ação realizada em 2015 foi o estabelecimento de novas diretrizes, normas
e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referentes à transferência de
recursos por meio de convênio pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual.
Visando garantir a melhor utilização dos recursos públicos, a Secretaria de Estado de Planejamento
promoveu cursos para capacitar servidores de órgãos e autarquias estaduais, prefeituras municipais
e entidades que celebram convênios com o Governo, sobre as novas regras. A Seplan trabalha ainda
no aperfeiçoamento do sistema de convênios com o desenvolvimento do projeto da nova versão do
Sistema de Gestão de Convênios (SIGcon).
5.1.2 Gestão da Informação
No tocante à Gestão de Informações Geográficas, a Secretaria de Planejamento concluiu em
2015 os trabalhos referentes à atualização das divisas dos municípios de Cuiabá, Várzea
Grande, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Barão de Melgaço, Acorizal
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e Jangada, que integram a região do Vale do Rio Cuiabá. As discussões também envolveram
outros dez municípios limítrofes.
As soluções para resolução dos problemas foram amplamente discutidas em audiências públicas
com moradores das regiões nas quais estão inseridos os referidos municípios e o resultado final,
apresentado à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
O projeto de atualização das divisas intermunicipais é realizado em blocos e contemplará os 141
municípios mato-grossenses, visando resolver os conflitos e as dificuldades na execução de políticas
públicas, causados pela indefinição de limites territoriais. Conforme critério metodológico adotado
para os trabalhos no Estado, as alterações propostas não passam de 5% do território do município
que cede área, por inconsistência territorial.
Atualmente, a Seplan realiza análise técnica referente ao segundo bloco de municípios, no qual estão
incluídos Poconé, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Nobres, Nova Brasilândia e Planalto da
Serra. Os estudos envolvem ainda outros 13 municípios limítrofes.
No primeiro ano desta gestão, a Secretaria de Estado de Planejamento também gerenciou o processo
de interlocução com os órgãos e entidades governamentais para obtenção, análise, sistematização e
disponibilização dos indicadores de gestão para subsidiar o Observatório de Gestão.
Para garantir a transparência das decisões governamentais e a participação popular, a Secretaria
de Planejamento lançou em 2015 o site www.participacaosocial.mt.gov.br, onde são publicadas
consultas públicas com o objetivo de recolher opiniões e sugestões da população sobre diversos
assuntos. Essa iniciativa vai ao encontro de duas das principais premissas da atual gestão: promover
o diálogo com a sociedade e implantar mecanismos de transparência, responsabilidade e controle
social. Somente em 2015 foram publicadas cinco consultas públicas.
No primeiro ano de gestão, a Seplan também realizou oito audiências públicas e cinco oficinas de
trabalho, apresentando informações e organizando as contribuições dos cidadãos presentes acerca do
Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária
Anual (LOA) 2016, da atualização das divisas intermunicipais e das novas unidades do Ganha
Tempo, que serão construídas em sete municípios.
Em 2015, a Seplan coordenou, ainda, a reestruturação de suas vinculadas: o Centro de Processamento
de Dados de Mato Grosso (Cepromat), que passou a se chamar Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação (MTI), com apreciação da Mensagem nº 90/2015 e a MT Participações
e Projetos S.A (MT-PAR), que recebeu alterações pela Casa Legislativa, com a sanção da Lei nº
10.347, de 18/12/15, originária da Mensagem nº 39/2015.
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5.1.3 Tecnologia da Informação
O Cepromat sofreu modificações em sua estrutura organizacional, diretoria e competências, com
o objetivo de garantir maior dinamicidade dos trabalhos e eficiência dos resultados, resultando em
ganho significativo no aspecto gerencial da empresa e, consequentemente, melhoria no atendimento
aos cidadãos mato-grossenses.
A empresa passou a focar suas atividades na manutenção da infraestrutura de Tecnologia
da Informação do Estado e na elaboração de projetos prioritários de governo, como o Governo
Digital, que visa melhorar o desempenho da administração pública, democratizar as informações e
disponibilizar serviços com qualidade ao cidadão em qualquer hora, qualquer lugar e por meio de
qualquer dispositivo.
No rol de projetos desenvolvidos pelo Cepromat constam ações para implementar a transparência da
gestão e o uso dos sistemas de informação e recursos tecnológicos:
• MT CIDADÃO: Disponibilização de 25 serviços digitais aos cidadãos por meio de aplicativo móvel.
Disponíveis para serviços dos seguintes órgãos: Ager, Indea, Sefaz, Ouvidoria e Detran-MT;
• NOVO OBSERVATÓRIO DE GESTÃO DO ESTADO: Apoio tecnológico, disponibilização de
infraestrutura, consultoria e suporte técnico, tendo como benefício a disponibilização de informações
estratégicas estaduais para auxílio à tomada de decisão;
• NOVO PORTAL DO GOVERNO, SITES DE SECRETARIAS E PORTAL TRANSPARÊNCIA: tendo
como resultado a ampliação dos canais de comunicação entre o governo e o cidadão. Foram
reestruturados os portais: mt.gov.br, Seaf, Sedec, Sinfra, Secid, Setas, Seplan, Sejudh, SEC, CGE,
Fapemat, SES e Portal Transparência;
• MELHORIAS NO SISTEMA FIPLAN - MT: Melhoria de segurança na integração ao banco de
dados, integração com outros sistemas de governo, solidificando informações, gestão de contratos,
evoluções de negócio para atendimento à nova proposta de Governo;
• SISTEMA DE EXPORTAÇÃO DE DADOS AO TCE: Disponibilização de Sistema Aplic, serviço de
exportação de dados de contratos do Executivo Estadual para acompanhamento pelo TCE/MT;
• SISTEMA DETRAN - NET: Desenvolvimento de melhorias e atualizações no sistema de serviços
prestados pelo Detran-MT aos cidadãos, para redução de instabilidades e quedas no sistema; e
• NOVO SINDESA - INDEA: Projeto de Sistema de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, utilizado pelo
órgão em tecnologia acessível para prover a integração dos serviços e disponibilização de aplicativo
(App) para produtores e técnicos em trabalho de campo.
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5.1.4 Desenvolvimento de Projetos, Concessões e Parcerias
Criada em 2012, a MT-PAR trabalha hoje no desenvolvimento de projetos para concessões de
serviços públicos, de Parcerias Público-Privadas (PPPs), de gestão de ativos e de participações
acionárias.
Após passar por uma reestruturação, que resultou em um enxugamento e melhor qualificação de seu
quadro de pessoal, a empresa alcançou maior agilidade em suas ações. Na coordenação do processo
de licitação que visa à implantação, gestão, operação e manutenção de sete Unidades de Atendimento
Integrado ao Cidadão do programa Ganha Tempo, atingiu um grau de execução nunca antes alcançado
pelo Governo do Estado no que se refere a projetos de Parceria Público-Privada (PPP).
Em 2016, a MT-PAR dará continuidade à estruturação de PPPs para gestão de escolas estaduais,
para o desenvolvimento da rede de infraestrutura tecnológica que irá sustentar o programa MT
Conectado e para o segundo lote do Ganha Tempo, que centralizará unidades administrativas do
Estado dentro de suas instalações.
5.1.5 Acesso aos Serviços Públicos – Ganha Tempo
Com o objetivo de aproximar cada vez mais o cidadão dos órgãos e entidades prestadoras dos
serviços públicos por meio do Programa Ganha Tempo, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social
- Setas, implantará sete novas Unidades de Atendimento para elevação da quantidade e qualidade
no atendimento ao público, agilizando a prestação de serviços em um ambiente agradável e de fácil
acesso. Por essa razão, a ação de ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado
ao Cidadão foi definida como prioridade de governo para o exercício de 2016.
As novas estruturas beneficiarão cerca de dois milhões de pessoas nos municípios de Cuiabá, Sinop,
Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Lucas do Rio Verde e Várzea Grande, por meio de Parceria
Público Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa, com prazo de 15 anos.
5.1.6 Recadastramento de Pessoal
De forma a melhorar a gestão de pessoas, foi promovido o recadastramento de aproximadamente 47
mil servidores ativos, incluindo efetivos e comissionados, com o objetivo de atualizar as informações
gerenciais que possam ser utilizadas na definição de políticas de gestão de pessoas.
A utilização de plataforma online, com a aplicação de controle de efetivo exercício pela confirmação
pelo superior hierárquico, garantiu maior confiabilidade das informações e a economicidade da ação.
De modo a permitir o planejamento a longo prazo das despesas necessárias ao custeio de pessoal e
às políticas de desenvolvimento de recursos humanos, a Secretaria de Estado de Gestão elaborou um
Plano Estratégico de Pessoal, baseado em estudos e análise da Evolução do Quadro de Servidores do
Poder Executivo Estadual de 2009-2014, com projeção para o período 2015-2019.
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Foram analisadas as principais variáveis necessárias para o Planejamento de Pessoal: evolução do
quadro de pessoal, previsão de aposentadorias e vacâncias, priorização para concursos, evolução da
remuneração e do gasto com pessoal e sugestões de melhoria nos requisitos da força de trabalho.
5.1.7 Reforma da Previdência – MT Prev
O desafio enfrentado pelo novo Governo de Mato Grosso com relação à autarquia Mato Grosso Previdência
– MT Prev, unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, foi sua
reestruturação, com recomposição da diretoria e das instalações físicas e recursos humanos.
Objetivando viabilizar o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social
do Estado de Mato Grosso, baseado em estudo atuarial do Banco do Brasil S/A, foi elaborada
minuta de Projeto de Lei, a qual dispõe sobre o Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência
Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, com a necessidade de implementar alíquota patronal
suplementar. Após aprovação do Conselho Desenvolvimento Econômico e Social – Condes, e
posteriormente encaminhada à Assembleia Legislativa a Mensagem nº 93/2015.
De modo a garantir o correto adimplemento dos benefícios previdenciários, foi efetivado o
recadastramento de aposentados e pensionistas. O esforço em realizar esse recadastramento
envolveu, em nível nacional, a rede de agências do Banco do Brasil S/A e Cartórios, assim como
em nível internacional, as embaixadas brasileiras. No caso de beneficiários residentes em Mato
Grosso, quando impossibilitados de se dirigirem às agências bancárias, o MT Prev realizou visitas
em domicílio.
O resultado do recadastramento demonstrou que o Estado de Mato Grosso possui 22.336
aposentados, 86 pensionistas especiais e 6.199 pensionistas, totalizando 28.621 beneficiários.
5.1.8 Saúde do Servidor em Transformação
O Governo de Mato Grosso, coerente com as ações de melhoria da eficiência dos serviços públicos
por meio das melhores condições de seu capital humano, implementou várias transformações no
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT Saúde.
Em 2015, foram implementadas ações para a recuperação e reestruturação do Plano de Assistência
à Saúde dos Servidores do Estado, que já apresenta resultados muito positivos, como o pagamento
de 90% da dívida com a rede credenciada, a redução do déficit e a retomada da capacidade
de investimento, com maior controle de gastos e otimização da receita. Foi estabelecido o teto
para aporte público, fomentando o aumento da receita própria do Instituto, que até 2019 deverá
representar 66% dos seus recursos.
Ao longo do tempo, a imagem do então MT Saúde foi desgastada pelas sucessivas paralisações dos
atendimentos médicos aos servidores, em razão dos atrasos nos pagamentos à rede credenciada
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e outros problemas de gestão, que praticamente inviabilizavam o equilíbrio financeiro e a própria
manutenção do plano. Um dos maiores desafios encontrados é resgatar a sua credibilidade junto
aos beneficiários e aos prestadores e o Governo do Estado não tem medido esforços nesse sentido.
Reconhecendo a sua importância para os servidores do Estado, estão sendo empreendidos esforços
que garantem recursos do Tesouro para o Instituto. Por outro lado, também está sendo exigida a
colaboração por parte do servidor e beneficiário, que compreendeu a necessidade de alterações na
forma de cobrança das mensalidades e do custeio do plano, cabendo registrar, ainda, que o valor das
mensalidades continua sendo bem menor que o de outras alternativas do mercado.
Assim, mais do que um novo nome, o Mato Grosso Saúde se prepara para uma nova história. Em
2016, o Instituto voltará a investir em sua modernização e no melhor atendimento ao servidor, na
capital e no interior do estado.
Será implantado o Centro de Especialidades Médicas, reunindo os principais especialistas em um só
lugar, para oferecer atendimento ambulatorial aos idosos, portadores de doenças crônicas, mulheres e
crianças. Nesse local também serão oferecidos serviços de exames clínicos, laboratoriais e de imagens.
Está sendo implantada a política de transparência do governo, com a efetivação dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal do Mato Grosso Saúde, da Ouvidoria Setorial, a criação do Manual de Auditoria Médica e da
Tabela de Referência de Preços, o novo Edital de Credenciamento, além de outras medidas.
5.1.9 Garantia de Saúde e Segurança no Trabalho aos Servidores
Ainda no que diz respeito à gestão de pessoas, reafirmando o compromisso do Governo do Estado
com a qualidade de vida do servidor público estadual, foi publicado o Manual de Saúde e Segurança
no Trabalho para os Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
do estado de Mato Grosso.
O trabalho é resultado do compromisso do Governo do Estado em cumprir com a responsabilidade
institucional de proporcionar o bem-estar aos servidores em seu local de trabalho, por meio de
estratégias e práticas administrativas, visando o monitoramento e intervenções pertinentes para que
haja, continuamente, condições salubres de trabalho. Pretende-se reduzir ou eliminar o impacto dos
riscos sobre a saúde, melhorar as condições de saúde e segurança no trabalho, reduzir o absenteísmo,
prevenir acidentes em serviço, doenças profissionais e do trabalho, adquirir e fornecer equipamentos
de proteção individual e coletiva, de acordo com os riscos ocupacionais a que os trabalhadores estão
expostos, capacitando-os para o manejo e uso adequado dos EPIs (equipamentos de proteção individual).
Por meio de processo seletivo interno de profissionais com os perfis de Médicos, Engenheiros e
Técnicos de Segurança no Trabalho, foi estruturada a Comissão Central de Saúde e Segurança no
Trabalho da Seges, em caráter emergencial e temporário, para executar as avaliações ambientais e
emitir laudos técnicos sobre os riscos ambientais nos órgãos prioritários: SES, Sesp, Seduc e Sejudh.
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5.1.10 Melhoria da Eficiência do Estado – Capacitação de Servidores
Ainda com foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, foram desenvolvidas
ações de capacitação, visando melhorar o desempenho profissional dos agentes públicos estaduais.
Enquanto a média era de 1.603 servidores capacitados entre 2011 e 2014, em 2015, a
Superintendência da Escola de Governo capacitou mais de 3.200 servidores em cursos presenciais
de curta duração (20 ou 40 horas), o que ultrapassa em 75% a meta anual estabelecida.

Gráfico 4: Quantidade de certificações pela Escola de Governo em 2015.
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Visando à política de gestão por resultados e a eficiência, alinhada ao Plano de Governo de
Transformação, foram ofertados cursos que proporcionaram capacitação e atualização para os
servidores da área sistêmica, tais como: Aquisições e Contratos, Licitações e Contratos, Termo de
Referência e o Fórum de Fiscalização de Contratos e Obras, este em parceria com a CGE, que buscou
orientar servidores do Poder Executivo Estadual, designados como fiscais de contratos, a realizar
com excelência a função.
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Quadro 14: Número de servidores capacitados por área de conhecimento, até novembro/2015.

TIPO

QTDE

%

Comuns

793

24%

Aquisições

779

24%

Área ﬁm

662

20%

Planejamento

370

11%

Finanças

181

6%

Gestão de Documentos

143

4%

Gerencial

142

4%

Gestão de Pessoas

112

3%

Patrimônio

101

3%

Total geral

3283

100%

Fonte: Secretaria de Escola de Governo - SEGES/MT

Dentre as áreas de conhecimento de cunho mais finalístico e instrumental, ao todo são mais de 50
títulos de cursos disponibilizados no ano, dentre os quais destacam-se: Nova Ortografia da Língua
Portuguesa, Oficina de Elaboração de PPA 2016-2019, Ciclo de Palestras - Planejamento Gestão e
Controle (para secretários, superintendentes, com participação do Governador Pedro Taques), Gestão
de Patrimônio, Curso de Inventário, Gestão de Documentos, Elaboração de Editais, R20 - Encontro
do Governador secretários e prefeitos, SAP Lumira, Software Econométrico e outros.
Dos cursos realizados no ano de 2015, 24% foram ministrados para áreas comuns a todos os órgãos
e entidades do Poder Público Estadual, destacando os Workshops de Ética e Cidadania, Motivação,
Introdução ao Gerenciamento de Projetos e Excel Básico e Intermediário.
5.1.11 Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG)
Com foco no desenvolvimento de competências e habilidades para gestão por resultados e de modo
a contribuir com a profissionalização da atuação dos gestores estaduais, a Escola de Governo lançou
em 2015 o Programa de Desenvolvimento Gerencial, Decreto nº 341/2015, baseado em informações
geradas em pesquisa realizada num universo de 5.949 servidores (9% do Executivo Estadual), onde
foram identificadas as principais necessidades de aprimoramento e formação.
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Dentre as entregas do Programa de Desenvolvimento Gerencial destacam-se:
• Oferta de 150 vagas em Pós-Graduação lato sensu: Liderando para a Excelência;
• Oferta de 1.300 vagas em 50 cursos de curta duração (20-40 horas), com foco em competências
gerenciais;
• Oferta de curso de formação em Analista de Perfil Comportamental para 20 servidores, com início
em dezembro de 2015;
• Análise do perfil comportamental de 1.000 gestores públicos do Poder Executivo Estadual;
• Realização de Workshop de Coaching, focado no desenvolvimento de competências gerenciais;
• Publicação de livro com os melhores trabalhos de conclusão da pós-graduação;
• Disponibilização de banco de dados com os maiores gaps de competências dos gestores do
Executivo Estadual, por tipo de cargo e órgão/entidade; e
• Relatório de pesquisa das competências gerenciais dos gestores públicos do Poder Executivo
Estadual (publicada no site da Secretaria de Gestão).
Com o objetivo de garantir a transparência, o controle e a governança da informação, bem como
proteger os interesses dos órgãos e entidades, os direitos dos usuários e clientes, foi realizada a
atualização do Sistema de Protocolo Único do Poder Executivo. Foram atualizados 36 (trinta e
seis) órgãos e entidades de acordo com as publicações em Diário Oficial dos Decretos de Estrutura
Organizacional, assim como a revisão e adequação do cadastro de 2.142 usuários do Sistema.
5.1.12 Reforma Administrativa
Alinhada ao Plano de Governo de tornar a máquina pública menos burocrática, foi implementada a
Reforma Administrativa, por meio da Lei Complementar nº 566/2015, originária da Mensagem nº
20/2015, encaminhada à Assembleia. Coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento, a
reforma resultou na redução do número de secretarias e substituição de algumas por gabinetes, bem
como no corte de mais de mil cargos comissionados e no enxugamento de contratos temporários. A
economia anual gerada aos cofres públicos foi de R$ 146 milhões.
Com a Reforma Administrativa, foram elaborados, atualizados e publicados os Decretos de
Estruturas Organizacionais e os Regimentos Internos dos Órgãos da Administração Direta,
Autarquias e Fundações do Poder Executivo, definindo as unidades administrativas que
compõem os órgãos e entidades e regulamentando as competências dessas unidades, bem
como as atribuições dos seus servidores.
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5.1.13 Eficiência nas Compras Públicas com Economia nas Aquisições
No que se refere às compras governamentais, destaca-se a priorização da realização das licitações
por meio da modalidade Pregão Eletrônico, devido à facilidade de acesso via internet, que torna
mais célere e transparente o processo de aquisições, ampliando a participação de fornecedores e
a competitividade, aumentando o grau de impessoalidade e coibindo a corrupção. Esses fatos se
traduzem em vantagens para a Administração Pública Estadual, tanto no preço quando na agilidade
da contratação.
Em 2015, foram realizados 33 pregões para registro de preços, sendo que 85% foram na forma
eletrônica, garantindo ao Governo do Estado uma economia total de R$ 71,1 milhões em relação
aos valores estimados para as licitações.
A fim de elevar a transparência dos processos licitatórios, a Secretaria de Estado de Gestão, por
meio de sua Superintendência de Aquisições Governamentais, adotou como procedimento padrão
a comunicação antecipada para participação dos órgãos de controle interno e externo, acesso e
acompanhamento da execução da fase externa dos procedimentos licitatórios.
Outra medida adotada que trouxe grandes impactos diz respeito ao estabelecimento da metodologia de
realização de pesquisa de previsão da demanda por produtos e serviços dos órgãos estaduais, para a
disponibilização de Atas de Registro de Preços. A adoção dessa medida foi uma estratégia que teve por
objetivo manter a regularidade na oferta dos bens e serviços públicos, possibilitando ao poder público
obter melhores preços à medida que se adquire maiores quantidades de um mesmo produto.
5.1.14 Implantação de Política de Incentivo às Aquisições para Micro e Pequenas Empresas
Houve também a adoção de medidas para a implementação efetiva da Lei nº 123/2006, visando à
implantação da Política de Incentivo às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP, uma vez
que estas empresas impulsionam a economia local e estimulam o desenvolvimento regional. Para isso,
foram realizados pregões exclusivos, com cotas para as microempresas e empresas de pequeno porte. Já
em 2015 houve um total de 49 licitantes que participaram dos certames nesta condição.
Destaca-se a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Gestão, no
evento Fomenta Nacional, do Sebrae, onde foram realizados pregões presenciais exclusivos para
esses tipos de empresas, com transmissão ao vivo pela internet.
5.1.15 Preservação da Memória Histórica
Almejando preservar e divulgar a memória histórica do Estado de Mato Grosso e facilitar o acesso
a documentos e informações para fins de pesquisa histórica, a recuperação de memória regional,
institucional e familiar e a garantia de direitos, o Governo do Estado de Mato Grosso disponibilizou o
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novo site do Arquivo Público do Estado, facilitando o acesso da sociedade por meio de seus usuários
mais frequentes: cidadãos, pesquisadores acadêmicos e estudantes.
No site (www.apmt.mt.gov.br) foram disponibilizados:
• Exposição Virtual “Educação em Mato Grosso na Primeira Metade do Século XX”, num total de
60 fotografias;
• 17 catálogos do projeto “Organização e Arranjo dos Documentos Manuscritos do Período Colonial
do Arquivo Público de Mato Grosso”, num total de 18.751 documentos;
• Instrumentos de Gestão Documental do Poder Executivo Estadual; e
• O projeto “Jornal do Ontem”, criado com o intuito de promover a divulgação do acervo do Arquivo,
a fim de aproximar o público da memória documental.
No que diz respeito à preservação da memória do Estado de Mato Grosso, refletindo o cuidado
do governo em garantir o direito da sociedade de ver conservada a memória da sua terra, foram
digitalizadas 2.506 imagens dos fundos Secom-MT e Jair Rodrigues de Carvalho (Fundo JRC), e
disponibilizados os catálogos online: Usina da Ressaca (1897-1965) e Adelaide de Almeida Orro
(1941-2008); além de inventários revisados de revistas e jornais.

5.2 Sustentabilidade Fiscal às Políticas
Públicas para o Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado

5.2.1 Equilíbrio Fiscal da Receita e Despesa Pública
O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), com
foco na missão de garantir a realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, com
justiça fiscal, contribuindo para a sustentabilidade econômica do Estado, trabalhou na modernização
dos serviços fazendários, na eficiência da arrecadação tributária e o equilíbrio das contas públicas.
Para alcance desses objetivos, no ano de 2015 foi implementada a melhoria dos serviços à disposição
do contribuinte, por meio do desenvolvimento de funcionalidade que diminuiu a necessidade
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do comparecimento físico do mesmo na agência fazendária, além de maiores facilidades para a
utilização de sistemas, melhorando também os procedimentos internos e controles da área tributária.
Dentre os serviços que já estão disponíveis com a utilização dos sistemas evoluídos, podemos citar
a Nota Fiscal eletrônica (Nfe), Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFCe), IPVA, ITCD, eProcess,
Cadastro, Conta Corrente, Conhecimento de Transporte eletrônico (CTe), Sistema de Auditoria
Fiscal (SAFE), Certidão Negativa de Débitos (CND), NAI, Credesp, Lista de Preço Mínimo (LPM) e
Escrituração Fiscal Digital (EFD).
Foi promovida a ampliação da rede de atendimento ao contribuinte para melhoria do suporte e
assistência em seu próprio domicílio fiscal, quando do cumprimento da obrigação tributária, com
a celebração de Convênios de Cooperação Técnica com 69 municípios, sendo que destes, 34 já se
encontram assinados e publicados no Diário Oficial do Estado: Alta Floresta, Aripuanã, Barra do
Bugres, Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Canarana, Colíder, Colniza,
Cotriguaçu, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jauru, Juruena, Marcelândia, Nortelândia, Nossa
Senhora do Livramento, Nova Guarita, Nova Maringá, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Novo
Santo Antônio, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Porto Esperidião, Rondolândia, Santa Carmem, São
Félix do Araguaia, Tapurah, Terra Nova do Norte, União do Sul e Vera. E ainda 35 Acordos de
Cooperação em fase de assinatura e publicação, nos seguintes municípios: Acorizal, Araputanga,
Bom Jesus do Araguaia, Campos de Júlio, Canabrava do Norte, Carlinda, Castanheira, Cláudia,
Comodoro, Curvelândia, Denise, Feliz Natal, Figueirópolis D´Oeste, Gaúcha do Norte, Glória
D´Oeste, Guiratinga, Jangada, Juína, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Lacerda, Nova
Monte Verde, Nova Nazaré, Nova Olímpia, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Poconé, Pontes e
Lacerda, Porto do Gaúchos, Porto Estrela, Ribeirãozinho, Salto do Céu, São José do Xingu, Vale de
São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Com a criação do Fórum Permanente de Contribuintes, do qual participam as seguintes instituições:
Fiemt, CRC, OAB, Sebrae, CDL Cuiabá e CDL Várzea Grande, Sindalcool, Corecon-MT, CRA-MT,
Jucemat e Fecomércio, foram ampliadas a integração e a melhoria na comunicação entre as entidades
representativas de classes e setores econômicos.
Num esforço pela melhoria da liquidez dos créditos tributários, o Governo do Estado encaminhou
à Assembleia a Mensagem n° 44/2015, que se transformou na Lei n° 10.297 de 09 de Julho
de 2015. Posteriormente, a Secretaria de Estado da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado
promoveram um evento conhecido como Mutirão Fiscal, que ocorreu entre os dias 13 a 31 de julho
de 2015, possibilitando o recebimento de impostos estaduais (ICMS, IPVA,ITCD), taxas e multas em
atraso. Para essa ação, foram firmadas parcerias com a Prefeitura Municipal de Cuiabá e Tribunal de
Justiça. O atendimento aos contribuintes aconteceu na Arena Pantanal, nas agências fazendárias
da capital e interior e ainda pela internet. Foram beneficiados 11.917 contribuintes, sendo 4.580
contribuintes do ICMS e 7.337 contribuintes do IPVA.
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Nesse período, foram renegociados créditos no montante de R$ 149.422.310,61, valor que corresponde
a 11,61% do estoque de créditos tributários registrados na Conta Corrente Fiscal em dezembro de 2014.
Com a realização do evento, foram recolhidos aos cofres públicos R$ 23,5 milhões, percentual que
representa 0,45% da Receita Tributária de 2014. O sucesso desta iniciativa foi repetido ao final do ano
com o envio de nova proposição legislativa, a Mensagem nº 75/2015, que após a apreciação desta Casa
se transformou na Lei n° 10.341 de 19 de novembro de 2015, que ensejou o 2º Mutirão de Conciliação
Fiscal do Estado de Mato Grosso, de 23 de novembro a 30 de dezembro de 2015, onde foram assinados
34 acordos de conciliação fiscal, representando um valor negociado de R$ 1.103.616,10 reais, que
com abatimento representaram um valor a ser arrecadado pelo Estado de R$ 268.757,31, sendo R$
164.600,74 recolhidos já no mês de novembro de 2015.
Quadro 15 - Resultado do Mutirão Fiscal - 2015
VALORES

R$

Negociado

149.422.310,61

Arrecadado

23.537.994,12

Renunciado

51.582.297,04

Saldo Parcelado

97.840.013,56

Fonte: Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ

5.2.2 Desempenho da Arrecadação Tributária
Quadro 16 - Receita Tributária - 2015
VARIAÇÃO
% 20152014

PARTICIPAÇÃO
NA RECEITA

7.876.823.866,01

12,77%

83%

467.070.620,23

537.157.904,80

15,01%

6%

51.377.640,34

49.968.552,57

79.025.344,34

58,15%

1%

761.366.290,98

857.274.296,88

960.606.982,79

12,05%

10%

7.476.183.446,83

8.359.086.580,25

9.453.614.097,94

13,09%

100%

DESCRIÇÃO
DA
RECEITA

2013

ICMS

6.263.841.277,36

6.984.773.110,57

IPVA

399.598.238,15

ITCD
OUTRAS
RECEITAS

2014

2015**

TOTAL

TOTAL DA
RECEITA
PRÓPRIA*
Fonte: RREO – Relatório de Resumido da Execução Orçamentária/SEFAZ– 2013 até o 6º bimestre, 2014
até o 6º bimestre e 2015 até o mês de nov/15. *Receita Tributária ** Estimativa de fechamento da receita
2015 com base no realizado de janeiro a novembro e expectativa de fechamento de dez/2015.
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A receita tributária em 2015 deve atingir o valor aproximado de R$ 9,45 bilhões, superando em 17%
(R$ 1,34 bilhão) o valor previsto na LOA (R$ 8,11 bilhões). Quando comparado o valor realizado em
2015 com o resultado obtido em 2014, verifica-se um crescimento em termos nominais de 3,09%,
implicando em incremento de arrecadação da ordem de R$ 1,09 bilhões de reais.
O ICMS, principal receita no grupo das receitas tributárias, teve crescimento de 12,77%, em termos
nominais, em comparação com o exercício de 2014. É composto de 16 segmentos e estes tiveram
comportamentos diferenciados. Dentre os segmentos que tiveram crescimento positivo, destacam-se
o de Bebidas (32%), Combustível (9%), Energia (48%), Medicamentos (11%), Pecuária (129%,
pois houve o recolhimento em dez/15, referente a períodos anteriores de uma grande empresa) e
Supermercados (8%). Já dentre os segmentos que tiveram comportamento negativo, destacam-se:
Varejo (-1%), Algodão (-16%), Atacado (-8%), Madeira (-21%), Soja (-4%), Transporte (-5%) e
Veículos (-13%). Alguns desses segmentos sentiram o efeito da crise econômica que assola o país.
A previsão de arrecadação do IPVA para o período foi de R$ 445,69 milhões, sendo realizados R$
537,15 milhões, ficando 21% acima do previsto na LOA. Já comparado aos valores realizados no
exercício anterior (R$ 467,07 milhões), o crescimento foi de 15,01%.
O valor do ITCD previsto na LOA para o período foi de R$ 57,01 milhões e a realização foi de R$
79,02 milhões, portanto, 39% superior ao previsto na LOA e 58,15% acima do realizado no ano
anterior (R$ 49,96 milhões).
Já o item “Outras Receitas Tributárias”, que engloba o IR e as Taxas, teve crescimento de 5% em
relação à LOA e de 12,05% em relação ao exercício anterior. O resultado poderia ter sido melhor,
não fosse a frustração de algumas taxas em razão de mandado judicial referente ao Fundo de
Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico – Fundestec.
5.2.3 Atendimento aos Usuários
Com foco na melhoria do atendimento aos usuários, foi realizado o tratamento (classificação,
encaminhamento, resolução) às demandas apresentadas via canais de atendimento e ouvidoria,
proporcionando redução no número de reclamações e menor tempo de resposta.
Quadro 17 - Tempo de Resolução de Demandas
Denúncia

Elogio

Informação

Reclamação Solicitação

Sugestão

TOTAL

SEFAZ

188

17

1354

876

1125

29

3589

ESTADO

2234

293

3580

3295

1775

190

11367

PERCENTUAL

8,42%

5,80%

37,82%

26,59%

63,38%

15,26%

31,57%

Fonte: SEFAZ, 2015.
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Gráfico 5: Tempo de resolução.

Até 2 dias
3 a 5 dias
6 a 8 dias
9 a 10 dias
Acima de 10 dias
Pendentes

Fonte: Secretaria Adjunta de Atendimento ao Cliente/SEFAZ.

Buscando garantir o adimplemento dos compromissos assumidos e a regularidade fiscal do Estado
de Mato Grosso, a Sefaz implementou, durante todo o ano de 2015, cronograma para liberação de
fluxo contínuo de recursos para pagamento das despesas essenciais e obrigatórias com pessoal e
encargos e dívida pública.
O desenvolvimento e aplicação de uma nova metodologia de elaboração da Programação favoreceu
o adimplemento e tempestividade no pagamento das despesas obrigatórias e essenciais, evitando
que o governo sofra sanções de ordem técnica e financeira. A sistemática de liberação adotada por
valores de cotas mensais, em consonância com a disponibilidade de caixa, melhorou a eficiência do
uso dos recursos públicos.
Visando ao fortalecimento do relacionamento institucional com o meio acadêmico e a difusão dos
conceitos de cidadania e aproximação da Sefaz com o público beneficiado, foram realizadas palestras
para difusão do conhecimento e sedimentação da consciência tributária, voltadas a servidores
estaduais, estudantes de escolas públicas e sociedade em geral.
Entre os dias 01 e 18/09/15, foi realizado o Programa de Atendimento e Difusão do Conhecimento
Fiscal. O programa foi dividido em três fases. Na primeira semana, foi realizada a capacitação de
servidores internos da Sefaz, com palestras de incidência de atendimentos no Auditório da Arena
Pantanal. Essa capacitação contou com a participação de mais de 50 pessoas ao dia. Na segunda
semana, foram realizadas palestras no CRC - Conselho Regional de Contabilidade, para contadores
e contribuintes. Mais de 400 contribuintes e contadores estiveram reunidos para debater com os
servidores fazendários temas como Impugnações, Tacin, Produtor Rural e outros. Também durante
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a segunda semana, foi disponibilizado um plantão fiscal para atendimento no CRC. Na terceira
semana, o foco foi a universidade e os centros universitários. Foram ministradas palestras na Unic e
Unirondon. Os temas abordados foram Tributos Estaduais, Vinculação de Receitas e Administração
Tributária. Compareceram mais de 400 alunos das duas instituições.
A modernização dos serviços fazendários levou à implementação da ferramenta de assinatura digital
e integração de sistemas fazendários, propiciando maior agilidade nos procedimentos de inclusão,
análise e finalização de processos, com redução de erros na recepção de documentos, aumentando
a satisfação do contribuinte. Com a retirada da obrigatoriedade do Java nas Assinaturas Digitais e
implantação de nova ferramenta de Assinatura Local (Arisp) houve diversos ganhos, entre eles cabe
destacar:
• Melhoria na performance da ferramenta e-Process, com redução do número de ligações,
reclamações e suporte ao e-Process, simplificando o uso da ferramenta e do sistema;
• Maior compatibilidade com diversos sistemas operacionais (Windows, Linux, Mac OS) e navegadores
web (Internet Explorer, Internet Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, entre outros).

5.3 Promoção do Enfrentamento
à Corrupção

A corrupção se constitui em um dos maiores problemas a serem combatidos e enfrentados
pela sociedade contemporânea, exigindo uma postura firme dos governantes e lideranças na
implementação de ações efetivas, que assegurem transparência, participação e controle social, além
de ações de natureza preventiva e curativa no combate à corrupção, com destaque para a educação
e conscientização dos servidores e da sociedade.
Volumes expressivos de recursos pagos pelos cidadãos em forma de tributos são empregados
diariamente para levar adiante os programas de cada esfera de governo e para administrar a estrutura
estatal. Porém, segundo a ONU, estima-se que 2,6 trilhões de dólares, ou 5% do PIB mundial, são
gastos em práticas de corrupção.
Com o intuito de enfrentar o problema, o Brasil vem criando mecanismos de fiscalização e sanções,
bem como o aperfeiçoamento da legislação, com destaque para a Lei de Responsabilidade Fiscal,
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Lei da Improbidade Administrativa, Lei de Acesso à Informação e recentemente a Lei Anticorrupção.
Apesar dos avanços e da modernização da máquina pública, um estudo divulgado em dezembro de
2014, pela Organização Transparência Internacional, que analisa 175 países, revela que o Brasil é
o 69º colocado no ranking sobre a percepção da corrupção.
Em Mato Grosso, observa-se um elevado número de eventos relacionados à corrupção, envolvendo
chefes de Estado, empresários e servidores, o que trouxe um descrédito para sua imagem e
consequente prejuízo à sociedade.
Diante desse cenário, o governador Pedro Taques criou um gabinete exclusivamente para a prevenção
e combate à corrupção, buscando a transparência das informações e ações de governo, o qual, em
conjunto com os demais órgãos da administração pública, fará o enfrentamento efetivo do problema,
com a apuração e punição dos casos de corrupção, na direção de um governo transparente,
democrático e participativo.
O Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção - GTCC, criado inicialmente pelo Decreto nº 07,
de 09 de janeiro de 2015, vinculado ao Gabinete do Governador e consolidado como uma secretaria
de Estado, após a apreciação desta Casa do projeto de reforma administrativa que se transformou
na Lei nº 566, de 20 de maio de 2015, atua na defesa dos valores da legalidade, conformidade,
inovação, articulação e interação com a sociedade, com a missão de “promover a transparência, o
acesso à informação, a participação da sociedade, a conduta ética e a integridade nas instituições
públicas, estabelecendo cooperação com todos os órgãos e organismos, governamentais ou não, que
atuam direta ou indiretamente no permanente combate à corrupção”.
Assim, o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção se apresenta como órgão de compliance,
responsável pela Política de Integridade da Administração Pública Estadual.
Destacam-se ainda, sua articulação com diversos organismos nacionais e internacionais, propiciando
o apoio técnico e científico para a implementação das ações prioritárias definidas no Acordo de
Resultados, com destaque para as seguintes organizações: Universidade Federal de Mato Grosso UFMT, Controladoria Geral da União - CGU, PNUD, Transparência Internacional, Conaci, Governo do
Estado de São Paulo, dentre outras.
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5.4 Governo Transparente e
Acessível para o Cidadão

5.4.1 Ranking da Transparência Pública
O Governo de Mato Grosso foi considerado em 2015 o 3º mais transparente entre as 27 unidades
da Federação, conforme apontou o Ranking Nacional da Transparência, realizado pelo Ministério
Público Federal (MPF). O estado de Mato Grosso foi o melhor do Centro Oeste, recebendo a nota
9,5, apresentando-se bem acima da média do índice nacional, que é de 3,91.
O ranking analisou os portais de transparência dos 26 estados e do Distrito Federal e de 5.568
municípios brasileiros. A avaliação foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2015
e levou em consideração os aspectos legais e as boas práticas de transparência, por meio de um
questionário elaborado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(ENCCLA).
Segundo o ranking, a transparência da gestão de Mato Grosso quase atingiu a nota máxima. O
Estado recebeu 9,5, ficando atrás apenas do Espírito Santo e Santa Catarina, que receberam 10 e
9,8, respectivamente. No Centro Oeste, o Distrito Federal recebeu a nota 8,3, Goiás ficou com 6,8
e Mato Grosso do Sul, 1,4.
Foi avaliado se os estados e municípios ofereciam informações sobre transparência na internet, se
os sites continham ferramentas de pesquisa de conteúdo que permitisse o acesso à informação, se
havia informações sobre as receitas nos últimos 6 meses, licitações e contratos, prestações de contas
(relatório de gestão) e funcionalidades das ferramentas dos sites.
A transparência ativa, que verifica se os cidadãos conseguem acessar conteúdos de boas práticas
de transparência, como a divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público e
divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido, também foi pesquisada.
A criação do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção (GTCC) possibilitou a mudança do
perfil do governo e elevou significativamente a transparência e acesso à informação no estado de
Mato Grosso.
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5.4.2 Portal da Transparência Pública
Desde o início do ano de 2015, o Governo do Estado de Mato Grosso mudou a forma de divulgação
das ações de transparência pública. Com o lançamento do novo portal mt.gov.br, o Governo do
Estado passou a dar ainda mais visibilidade ao Portal Transparência, uma vez que o link está em
destaque na nova página.
A equipe do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção - GTCC elaborou o Projeto
Transparência, documento que contempla a gestão integrada sobre o assunto. A ideia é aprimorar
rotineiramente as informações fornecidas pelo Portal Transparência do Governo. Todas as secretarias,
gabinetes e órgãos da administração pública estadual são incentivados a divulgar os dados no portal,
fortalecendo uma rede de replicadores da Lei de Acesso à Informação em todos os órgãos. Para o ano
de 2016, o GTCC já prepara uma nova página, que deve facilitar ainda mais o acesso à informação.
Em 2015, as informações relativas à remuneração de pessoal ativo e inativo disponibilizadas pelo
Portal da Transparência foram aprimoradas, com a disponibilização de detalhes dos subsídios,
vantagens e descontos obrigatórios de cada servidor público da administração direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo Estadual. O novo portal dispõe, ainda, de possibilidade de
consultas personalizadas, em um formato dinâmico e interativo, além das tabelas salariais de todas
as carreiras do Estado, divulgando também os lotacionogramas dos órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual, objetivando dar transparência aos cidadãos quanto aos cargos ocupados no
Estado, viabilizando o controle social.
De modo a internalizar as ações de transparência em todas as áreas do Executivo Estadual, foi criado
o Comitê de Transparência, formado pelo Gabinete de Comunicação - GCOM, Controladoria Geral
do Estado - CGE, Secretaria de Estado de Planejamento - Seplan e Empresa de Processamento de
Dados do Estado de Mato Grosso - Cepromat.
5.4.3 Monitoramento Inteligente de Riscos e Auditoria (Mira)
Para melhoria da gestão estratégica das políticas públicas, foi desenvolvida a ferramenta de
Monitoramento Inteligente de Riscos e Auditoria (Mira), uma unidade de produção de informações
estratégicas apoiada em tecnologia da informação e inteligência de negócios, para monitorar, em
tempo real, temas sensíveis à administração pública, como folhas de pagamento, despesas com
custeio, receita pública, incentivos fiscais, evolução patrimonial dos servidores, entre outros.
A ideia é que, inicialmente, o módulo contribua para a melhoria dos serviços públicos, aperfeiçoando
a gestão estratégica da aquisição, a distribuição pública de medicamentos e o monitoramento de
obras públicas (Geo-obras). O sistema reúne informações dos sistemas corporativos informatizados
do Poder Executivo Estadual e do banco de dados de outros poderes e esferas públicas, como União
e Tribunal de Contas do Estado (TCE).
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Concebido inicialmente pela Controladoria Geral do Estado - CGE, para uso restrito dos auditores do
Estado, o Mira já vem sendo utilizado pelo governador e secretários de Estado, como ferramenta do
entendimento de cenários e tomada de decisões estratégicas.
A Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Planejamento trabalham no
desenvolvimento da ferramenta para ampliar a gestão estratégica de políticas públicas.
Para a CGE, a sistemática objetiva a percepção de riscos e a definição de controles que assegurem a
economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos, bem como potencializem o grau de
confiança da população e dos investidores no Governo do Estado.
5.4.4 Controladoria Geral do Estado
Como uma das primeiras ações do governo, de modo a garantir melhoria dos serviços prestados
ao cidadão, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de controle e o conhecimento dos atos
públicos herdados de gestões anteriores, foi designada à Controladoria Geral do Estado (CGE-MT),
no desempenho da sua função institucional de assessorar o Poder Executivo Estadual na regulação
da aplicação dos recursos públicos, a realização de auditorias imediatas já no início de 2015, a fim
de subsidiar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do novo Governo de Mato Grosso.
O resultado desse trabalho, refletindo a preocupação governamental no saneamento das ações do
Executivo Estadual, ficou evidenciado na elaboração de 90 relatórios, com indicação de irregularidades
na gestão sistêmica interna dos órgãos e entidades. Destes, 54 relatórios foram relativos aos contratos
firmados desde o exercício de 2011 em áreas prioritárias para o Estado, como Infraestrutura, Obras
da Copa do Mundo, Educação, Segurança Pública e Saúde. Outros 36 relatórios tiveram como tema
despesas pendentes de pagamento da gestão anterior que se enquadraram como Restos a Pagar.
Os relatórios elaborados envolveram o valor auditado de R$ 5,24 bilhões, sendo as irregularidades
dimensionadas em R$ 1,03 bilhão. Dentre as principais irregularidades foram detectados o
descumprimento de cláusulas, a baixa qualidade dos serviços, superfaturamentos, fraudes a
licitações, pagamentos antes da prestação de serviços ou entrega de bens, despesas desnecessárias
ao funcionamento da atividade pública.
Essas auditorias garantiram economia de R$ 291,4 milhões aos cofres do Poder Executivo Estadual,
mediante a adoção pelos órgãos e secretarias estaduais de medidas administrativas imediatas
recomendadas pelo CGE-MT, como: repactuação de preços, rescisão de contratos, cancelamento de
restos a pagar, indeferimento de aditivos, dentre outras.
Por outro lado, a CGE-MT também recomendou aos setores competentes a adoção de medidas
de efeitos econômicos não imediatos, a fim de possibilitar a recuperação de R$ 746,3 milhões.
Algumas dessas providências são administrativas, de competência dos órgãos do Poder Executivo

MENSAGEM DO GOVERNADOR - 2016

103

Estadual, como a realização de novas licitações, aplicação de multas, instauração de processos
administrativos disciplinares, alteração de legislação e abertura de tomada de contas especial para
ressarcimento de danos ao erário.
Em 2015 foram realizadas em torno de 844 ações de auditoria e controle, sendo a maioria de
caráter preventivo e orientativo. Foram, ainda, realizadas ações em colaboração com o controle
externo e demais órgãos de fiscalização, por meio do Ministério Público Estadual, Ministério Público
Federal, Delegacia Especializada de Crimes Fazendários, entre outros.
Tendo em vista a importância de que os contratos de obras públicas se revestem no desempenho
público, foi elaborada a Orientação Técnica nº 07/2015, que versa sobre medidas a serem adotadas
nos contratos de obras públicas. As orientações foram direcionadas às Secretarias de Estado de
Infraestrutura e Logística (Sinfra), Cidades (Secid), Educação (Seduc), Desenvolvimento Econômico
(Sedec), Fazenda (Sefaz) e Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), pastas nas quais se concentram os
contratos de obras públicas do Executivo Estadual.
Sendo este um governo de resultados e colaborativo, por meio da Controladoria Geral do Estado
foram aprimorados procedimentos de gestão sistêmica interna das áreas de contabilidade, financeira,
aquisições, contratos e pessoal, com 1.090 consultas de gestores e demais servidores do Poder
Executivo Estadual, respondidos via canal “Pergunte à CGE” (disponível no site www.controladoria.
mt.gov.br).
A preocupação com a participação efetiva do cidadão na gestão pública foi ampliada pela melhoria
dos canais de diálogo com a sociedade, realizada pelas Ouvidorias dos órgãos e secretarias de
Estado e, principalmente, da Ouvidoria Central, que em 2015 implementou canais virtuais, com
links dos serviços de Ouvidoria em páginas e portais de órgãos e secretarias do Poder Executivo
Estadual; canais telefônicos com possibilidade de ligação gratuita (0800) e ligação local (162) e,
ainda, atendimento pessoal, com a expansão da Rede de Ouvidores Setoriais junto aos órgãos.
Considerando o fortalecimento proposto pelo Governo do Estado ao diálogo com a sociedade, os
canais de Ouvidoria têm recebido um volume recorde de registros, que garantiu, até o mês de
novembro de 2015, a manifestação de aproximadamente 15.500 pessoas, o que representa uma
ampliação em 23,5% comparada ao ano de 2014, sendo um marco histórico de participação da
sociedade para com o Governo do Estado. Deve-se considerar, ainda, para a análise desse número,
o percentual de respostas realizadas ao cidadão, que se encontra no patamar de 89%, sendo que,
desse total, 73% das demandas são respondidas em até 30 dias, prazo máximo previsto na Lei
Complementar nº 361/2009.
O acesso da sociedade à informação pública, garantida pela Lei de Acesso à Informação (LAI),
foi implementado por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), sob a responsabilidade
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da Controladoria Geral do Estado, buscando dar cumprimento ao prazo legal pelos órgãos e
entidades estaduais.
Em apuração realizada até o 3º trimestre de 2015, foram recebidos 184 pedidos de informação,
dentre os quais 73% foram respondidos dentro do prazo legal, contra 27% que demandaram mais
tempo para o atendimento.
Os esforços empreendidos pela Controladoria Geral do Estado no tocante à efetividade da Lei de
Acesso à Informação foram notórios, melhorando sua colocação na Escala Brasil Transparente,
metodologia da CGU que mede a transparência pública em estados e municípios. Em duas avaliações
realizadas em 2015, o Estado de Mato Grosso passa da 17ª posição, com 6,39 pontos, para a 12ª
colocação, somando 8,61 pontos na 2ª avaliação, entre os 27 estados da Federação.
Quadro 18 - Escala Brasil Transparente
Estado

1ª Avaliação

2ª Avaliação

Nota

Posição

Nota

Bahia

8,33

12

10

1

Distrito Federal

8,89

7

10

2

Espírito Santo

8,75

9

10

3

Goiás

8,89

8

10

4

Maranhão

2,22

25

10

5

Minas Gerais

7,36

15

10

6

10

2

10

7

São Paulo

Posição

Paraná

9,72

3

9,31

8

Pará

2,78

23

9,03

9

Rio Grande do Sul

9,17

6

8,89

10

Paraíba

7,78

14

8,75

11

Mato Grosso

6,39

17

8,61

12

Tocantins

8,61

10

8,61

13

Piauí

6,67

16

8,47

14

Rio Grande do Norte

0

27

8,19

15

Ceará

10

1

8,05

16

Alagoas

7,78

13

7,92

17

Rio de Janeiro

3,33

21

7,08

18

Santa Catarina

9,17

5

6,94

19

Pernambuco

8,61

11

6,67

20

Rondônia

5,56

18

4,44

21

Acre

4,72

20

3,33

22

Mato Grosso do Sul

2,5

24

2,5

23

Roraima

4,86

19

2,5

24

Sergipe

9,31

4

2,08

25

Amazonas

2,78

22

1,39

26

0

26

0

27

Amapá

Fonte: CGU.
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A preocupação com a correta aplicação dos recursos públicos fez com que houvesse muito empenho
nas atividades de correição, ou seja, relacionadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas
por servidores públicos e à aplicação das devidas penalidades, sob a responsabilidade da CGE-MT,
em conjunto com os órgãos e as entidades. Como resultado, foram instaurados, até o mês de outubro
de 2015, 481 procedimentos administrativos disciplinares para apurar a responsabilidade de
servidores em infrações funcionais, sendo concluídos 84 procedimentos. A maioria das infrações se
refere a condutas que violam a moralidade administrativa e a urbanidade e presteza no atendimento
ao cidadão e no trato com o colega de trabalho, bem como situações de acúmulo ilegal de cargos
públicos e uso indevido do patrimônio estatal.
5.4.5 Legalidade como Fundamento da Ação Pública
Os atos do Poder Executivo pertinentes a todas as etapas da gestão das políticas públicas são
fundamentados na legalidade. Em 2015, várias ações tiveram o suporte jurídico da ProcuradoriaGeral do Estado – PGE:
•

Realização dos termos de ajustamento de conduta relacionados à continuidade das obras

contratadas para a Copa do Mundo 2014 – Etapa Cuiabá, que não foram concluídas;
• Celebração de Acordo Judicial referente ao projeto “Cidade da Saúde”, que abrigará o Cridac – Centro
de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa; o Cermac – Centro Estadual de Referência em Média e Alta
Complexidade; o MT Laboratório; a Central de Regulação do SUS, e por fim, o Hospital Materno Infantil,
a ser executado no local em que se localiza a obra inacabada do antigo Hospital Central;
•

Realização de 80 audiências na Central de Conciliação de Precatórios, que geraram uma

economia de R$ 9,9 milhões aos cofres públicos, representando uma economia de 7,89% em
relação aos valores originalmente previstos (valor original previsto para ser pago - R$ 125,9 milhões,
valor efetivamente pago - R$ 116 milhões);
• Elaboração de pareceres jurídicos em processos relevantes da administração estadual, tais como:
contratação de consultoria para checar a viabilidade da conclusão das obras do VLT, da intervenção
no funcionamento dos hospitais regionais nos municípios de Sorriso e Sinop, sobre a Zona de
Processamento de Exportação de Cáceres, Processos de Compensação Tributária - Débitos/Créditos,
referentes às dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, dentre outros.
Como um Estado eficiente e moderno, Mato Grosso não pode prescindir de instituições
juridicamente seguras e estrategicamente bem definidas. Para isto, foi pauta deste governo no
ano de 2015, os investimentos necessários para o desenvolvimento institucional da Procuradoria
Geral do Estado – PGE.
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Outra ação modernizante que merece destaque foi a implantação de solução tecnológica integrada,
informatizando os processos judiciais (SAJ/PGE/NET), utilizada na realização dos Mutirões de
Conciliação Fiscal, em várias Subprocuradorias. Também foi iniciada a elaboração do Projeto de
Desenvolvimento Institucional – PDI do órgão, onde se prevê a concepção do Plano Estratégico, com
foco no desenvolvimento da Política de Segurança Jurídica e em ações capazes de agregar valor
público para a organização.

5.5 Ampliação do Acesso à Informação
e Interatividade com o Cidadão

O Governo de Mato Grosso, por meio do Gabinete de Comunicação (GCOM), ao longo de 2015 teve
como premissa colocar o cidadão como um agente participativo da comunicação pública mantendo-o
informado sobre as ações de governo.
5.5.1 Novo mt.gov.br
Uma das ações de modernização foi o novo portal do Governo do Estado (mt.gov.br), que reúne em
um mesmo endereço diversos serviços de interesse da população, unificando as informações do
governo, as secretarias e órgãos, disponibilizando informações em linguagem cidadã.
Diferentemente do que ocorria em gestões anteriores, agora o portal do Governo do Estado é focado
em serviços. Em dois cliques, o internauta tem acesso a inúmeros serviços, que antes estavam
organizados de forma pouco intuitiva ao público em geral.
Com a nova filosofia de trabalho, a Empresa Mato-grossense de Tecnologia e Informação (MTI),
antigo Cepromat, passou a desenvolver a ferramenta do portal mt.gov.br. Desta forma, o Estado
economizou ao encerrar contratos e a fazer a gestão do portal valorizando, assim, a mão-de-obra do
servidor público no desenvolvimento da tecnologia empregada.
5.5.2 Transparência e Integração na Informação
Em tempos em que o controle social passou a ser mais exercido pelo cidadão, a transparência dos atos
de governo se tornou a tônica da maioria das gestões. Preocupado em informar não apenas o cidadão,
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mas também os servidores estaduais, o GCOM implantou a newsletter semanal disponibilizando um
resumo das principais notícias por e-mail para todo o quadro de servidores do Estado.
Ainda aplicando a transparência aos atos de governo, foram produzidos informativos regionais,
voltados para assuntos e ações de interesse de cada região do Estado, sendo utilizado nas agendas
de visitas do Governador.
Com foco nos resultados, outra novidade da nova gestão de governo, operacionalizada pelo Gabinete
de Comunicação, foi a integração entre as Assessorias de Comunicação Setoriais das secretarias
e órgãos do governo, conferindo unidade à comunicação governamental e mais agilidade no
atendimento à imprensa e ao cidadão. Isto permitiu a realização, em 2015, de 128 atividades entre
peças, campanhas e ações, inovando na identidade visual do governo.
5.5.3 Mídias sociais
O Gabinete de Comunicação também investiu intensamente na interação com o cidadão via mídias
sociais. Prova disso é a página do Governo do Estado no Facebook. Em dezembro de 2014, a página
contava com 12 mil usuários seguindo os posts do Governo. Um ano depois, esse número saltou
para 103 mil seguidores.
Hoje, a página do Governo de Mato Grosso vai além de informar o que o Executivo Estadual tem
feito. É um canal de diálogo, onde as pessoas opinam, sugerem e denunciam, possuindo pautas
próprias, histórias, dicas, infográficos e notícias que sugerem o debate e abrem o diálogo entre o
Governo e o cidadão.
Também no Instagram, Twitter e YouTube os perfis do Governo de Mato Grosso abrem espaço para
perguntas e sugestões. E para oportunizar a qualquer cidadão acompanhar ao vivo as solenidades
mais importantes do Governo do Estado, o GCOM utiliza o aplicativo Periscope, que permite a
transmissão de imagens em tempo real.
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Considerações Finais
O primeiro ano desta nova gestão destacou-se pela execução de medidas austeras, visando assegurar
a eficiência da administração financeira do Estado e a sustentabilidade das finanças públicas, e
também pelas entregas já realizadas.
A implantação da Reforma Administrativa do Estado, a realização de auditorias e repactuação de
contratos, entre outras ações, resultaram na economia de recursos públicos, que possibilitou a
realização de obras importantes e aquisição de equipamentos nas áreas de infraestrutura, segurança,
saúde e educação.
Em 2015, o Governo do Estado promoveu a construção e reconstrução de 554 quilômetros de
rodovias estaduais. Também foram realizadas a manutenção e conservação em mais de 13,4 mil
quilômetros de rodovias não pavimentadas.
Na área da educação, destaca-se o investimento de cerca de R$ 41,7 milhões na construção e
reforma de unidades escolares e a realização de operações de manutenção e climatização em 167
unidades de todas as regiões do Estado, ao custo de R$ 5,22 milhões.
Para o fortalecimento da segurança no Estado, no ano de 2015 foram ampliados os investimentos
em insumos e equipamentos. Somente em 2015 foram adquiridas 200 viaturas, 914 pistolas, 65
metralhadoras, 100 carabinas, 2 caminhonetes e ainda 2.522 coletes, 29 veículos populares, 1
caminhão para o abastecimento de aeronave, 1 caminhão auto-tanque, 5 veículos auto-bomba
florestal, 50 rádios portáteis, 42 equipamentos de proteção respiratória e 11 desencarceradores.
Além disso, houve aumento de investimentos na área de Inteligência e incremento substancial no
quadro de pessoal, com a nomeação de 1.940 policiais militares, 590 policiais civis, 447 bombeiros,
10 peritos e 4 médicos legistas.
Dentre as principais ações realizadas na saúde, destacam-se a duplicação do repasse de recursos para
a Atenção Básica, a ampliação da disponibilidade de medicamentos de alto custo, o credenciamento
de 125 novos leitos do SUS e a inauguração de 60 leitos de UTI, além do repasse de R$ 10
milhões para a construção do novo Pronto-Socorro de Cuiabá e de R$ 8 milhões para custeio dos
procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito.
Apesar dos resultados apresentados, os desafios para o Estado não se esgotam aqui, havendo ainda
muito que avançar em todas as áreas para atender às necessidades da sociedade mato-grossense.
Assim como em 2015, neste ano a saúde será tratada como prioridade, conforme estabelecido no
planejamento estratégico deste governo.
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As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti estão sendo intensificadas por meio do incentivo
financeiro estadual no valor de R$ 20 milhões para os municípios, além de bonificação financeira
aos agentes de combate a endemias.
Neste ano também serão retomadas a realização de transplantes de rim e as obras do Hospital
Central. O local, que está abandonado há mais 30 anos, será transformado na “Cidade da Saúde”,
um complexo que abrigará a sede de diversas unidades de saúde, como o Centro de Reabilitação
Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac).
Além disso, a interiorização dos serviços de média e alta complexidade será ampliada, assim como o
número de leitos no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Os sete hospitais regionais existentes
em Mato Grosso terão novas gestões e a Hemorrede Pública passará por uma reestruturação.
Outro projeto inovador previsto para 2016 é a Caravana da Transformação, que irá percorrer
municípios do interior levando serviços de saúde e cidadania à população.
O intenso trabalho colaborativo e de fortalecimento institucional nas relações entre os Poderes
Executivo e Legislativo também foi destaque em 2015. Agradecemos a esta Casa Legislativa pelo
esforço empreendido em conjunto, na busca da garantia e proteção dos direitos humanos e sociais,
fomentando o crescimento econômico e a competitividade de Mato Grosso, rumo à transformação
que o Estado necessita.
Neste ano de 2016, atuaremos amparados na certeza de que a melhoria da qualidade de vida
da população poderá ser alcançada a partir de um Estado com atuação eficiente, transparente e
democrática e estamos certos de que esta Casa de Leis não se furtará a contribuir para a concretização
de projetos de interesse público.
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