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MENSAGEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores (as) Deputados (as),

É com grande satisfação que cumprimento a todos mato-grossenses e diri-
jo-me a esta Casa Cidadã, na abertura dos trabalhos legislativos de 2014, para 
apresentar a Mensagem do Poder Executivo.

Antes, desejo agradecer aos ilustres parlamentares com assento na As-
sembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pela extraordinária colabora-
ção nas discussões, aprimoramentos e aprovações das medidas necessárias 
para que, no decorrer do ano passado, pudéssemos realizar ações em benefício 
dos cidadãos mato-grossenses.

Cumprimento também, neste momento, os eméritos membros do Poder Ju-
diciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do 
Estado, pela profícua convivência e relações institucionais positivas que manti-
veram com o Poder Executivo.

Quero asseverar, a cada um dos senhores, que todas as ações, todos os 
esforços, todos os projetos e todos os resultados, nas diferentes áreas da ação 
governamental, tiveram um único fim: promover melhorias nas condições de 
vida dos cidadãos mato-grossenses.

Mato Grosso, mesmo diante de conjunturas externas e adversas, manteve 
seu crescimento impulsionado pelas atividades produtivas, principalmente, au-
mentos na produção agropecuária e investimentos em infraestrutura, demons-
trados no crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.



Governo de

Mato Grosso
Mais por você

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral

3

A atividade global e o comércio mundial melhoraram seus desempenhos 
no segundo semestre de 2013, puxados pela recuperação das economias dos 
países mais ricos e pela manutenção do crescimento da economia chinesa. Isto 
refletiu positivamente na balança comercial do Estado que fechou o ano com 
superávit de US$ 14,1 bilhões.

Conseguimos efetuar o equilíbrio das finanças públicas ao quitar a última 
parcela da dívida pública estadual no valor de R$ 182,0 milhões ao Governo 
Federal, contraída ainda em 1993 junto ao Tesouro Nacional, com base na Lei 
8.727. Também renegociamos os valores residuais de R$ 900,0 milhões, refe-
rentes a dívida contraída em 1997, com base na Lei 9.496.

Desse modo o Estado reduziu o custo da dívida e minimizou o montante 
da amortização que era, em 2012, R$ 1,1 bilhão e caiu para R$ 636,0 milhões. 
Assim, reduziu o comprometimento da receita corrente líquida com pagamentos 
de dívidas de 17,0% para 7,0%, melhorou o fluxo de caixa, retomou sua capa-
cidade para obter novos financiamentos junto a instituições de crédito e criou 
condições para novos investimentos em infraestrutura.

Mato Grosso foi avaliado pelas agências de avaliação de risco Moody´s e 
Standard & Poor´s. Ambas renovaram o grau de investimento do Estado, res-
pectivamente, em Baaa3 e em BBB .

É importante destacar que a última década foi marcada por avanços no 
mercado de trabalho. Registramos aumentos no rendimento médio dos salários 
e no número de empregos de trabalhadores com carteira de trabalho assinada.

Outro aspecto relevante foi o crescimento de 63,2% no rendimento médio 
dos trabalhadores mais pobres no Estado. Esse forte crescimento da renda en-
tre as pessoas mais pobres foi propiciado pela inserção desses trabalhadores 
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no mercado de trabalho. Isto demonstra que a melhoria das condições de vida 
da população mais carente foi alcançada pelo acesso ao emprego e, não ape-
nas, pelos benefícios recebidos de programas de transferência de renda.

Na última década houve, além do crescimento no rendimento médio dos 
trabalhadores, aumento nos seus níveis de escolaridade. A escolaridade média 
aumentou em 25,3%, saiu de 6,9 para 8,6 anos de estudo. Isto proporcionou 
uma redução da desigualdade no mercado de trabalho e demonstra mudanças 
estruturais com reduções nos níveis de renda, ainda que, problemas graves no 
que se refere à qualidade do ensino persistam.

Cabe destacar, também, os resultados das ações de combate à exploração 
do trabalho infantil no Estado. No período de 2002 a 2012, a participação da po-
pulação que trabalha, na faixa etária de 5 a 17 anos, caiu de 15,0% para 10,5%, 
com queda de 30,0 % durante o período analisado.

Frente a essa conjuntura socioeconômica, a nossa visão de futuro é a de 
que o nosso Estado venha a ser um lugar muito bom para viver e trabalhar.

Queremos, neste momento, pontuar as transformações medidas setorial-
mente, destacando as principais ações executadas em 2013 e que contribuíram 
para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Na área de Trabalho e Assistência Social, em 2013, investimos cerca de R$ 
9,5 milhões para qualificação profissional em diversas áreas. Com o Programa 
Microcrédito conseguimos bater um recorde de valores disponibilizados a em-
preendedores mato-grossenses. Concedemos créditos, no valor de R$ 1,8 mi-
lhão, a 652 empreendedores que adquiriram bens para melhorar e ampliar suas 
produções e gerar 978 empregos diretos.
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Na área de assistência social, equipamos todos os Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assis-
tência Social (CREAS) com 271 veículos que contribuíram para ampliar as ati-
vidades desenvolvidas pelas unidades sociais, sobretudo, o trabalho de Busca 
Ativa que visa localizar e incluir no Cadastro Único de Programas Sociais todas 
as famílias em situação de extrema pobreza e encaminhá-las aos serviços de 
proteção social.

Em 2013, ampliamos para R$ 4,6 milhões o cofinanciamento estadual de 
ações continuadas da assistência social. São ações organizadas para fortalecer 
os vínculos familiares e comunitários e atender as famílias em situação de risco. 
E ainda monitoramos esses serviços socioassistenciais para aprimorar as políti-
cas inseridas no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Ampliamos o Programa Panela Cheia para todos os municípios do Estado, 
contribuindo para ampliar a renda e retirar 29 mil famílias da situação de extre-
ma pobreza.

O projeto Mutirão Rural da Cidadania nos permitiu levar serviços públicos 
básicos à população das diversas regiões de Mato Grosso. O Mutirão esteve 
presente em 88 municípios e realizamos cerca de 400 mil atendimentos. Destes, 
27.324 foram em aldeias indígenas e 426 em presídios. Executamos serviços 
de: emissões de documentos de identificação, cartões do SUS, carteira de pes-
cador, serviços de saúde, entre outros.

Investimos R$ 53,7 milhões, em 2013, para ampliar e equipar os Órgãos 
de segurança pública. Criamos delegacias regionais nos municípios de Cuiabá, 
Várzea Grande, Primavera do Leste e Nova Lacerda. As delegacias de fronteira 
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foram equipadas. Instalamos câmeras de vídeo de monitoramento nos municí-
pios de Cáceres, Mirassol d’Oeste e Comodoro.

A SESP recebeu 67 novos delegados de polícia e já nomeamos mais 43 
delegados, que deverão tomar posse em 2014. Realizamos concurso da POLI-
TEC para contratação de 190 novos peritos. Além disso, foi lançado edital de 
concurso para a contratação de mais 150 escrivães e 450 investigadores.

Considerando a necessidade de segurança durante o evento Copa do Mun-
do, o Estado implantou estruturas de segurança para a Copa e que ficarão como 
legado para a sociedade. Capacitamos profissionais de segurança para atua-
rem nas realizações de grandes eventos.

Nas áreas de Justiça e Direitos Humanos concentramos esforços para rea-
lizar ações em defesa da cidadania. Nesse sentido, continuamos o processo de 
humanização do sistema penitenciário, consolidação do sistema de proteção 
integral aos adolescentes em conflito com a lei e de assistência às pessoas em 
situação de violação de direitos humanos.

Em 2013, reformamos 19 unidades prisionais que melhoraram as condi-
ções de segurança e proporcionaram um sistema de custódia mais humanizado 
aos apenados. Investimos R$ 543,0 mil na compra de materiais bélicos e equi-
pamentos de proteção individual para ampliar a segurança nessas unidades.

Executamos 90% das obras para a construção do Centro de Detenção Pro-
visória de Juína, e também, construímos 10% das obras da unidade penal de 
Peixoto de Azevedo. Ressaltamos, ainda, o avanço do processo licitatório para 
construção das unidades prisionais de Porto Alegre do Norte, Sapezal e do Cen-
tro de Detenção para Jovens e Adultos em Várzea Grande. A entrega desses 
estabelecimentos reduzirá o déficit do sistema prisional em 2.088 vagas.
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Nomeamos 1.499 novos servidores para compor o quadro de pessoal do 
sistema prisional, com objetivo de melhorar os serviços oferecidos à população 
carcerária.

Colaboramos com Pacto Nacional de Enfretamento às Drogas por meio 
de ações preventivas ao uso de entorpecentes, bem como, tratamento de de-
pendentes químicos e/ou com transtorno mental. Atendemos 238 pacientes por 
meio das comunidades terapêuticas nos municípios de Barra do Bugres, Cuia-
bá, Lucas do Rio Verde, Poxoréu, Rondonópolis, Tangará da Serra e Várzea 
Grande. O custo dessas ações foi de aproximadamente R$ 990 mil.

Em 2013, o Centro de Referência em Direitos Humanos realizou 1.543 aten-
dimentos nas áreas jurídica e psicossocial. O atendimento prestado por esta 
unidade possibilitou a indicação ao Prêmio Nacional de Melhor Gestão Pública 
(ENAP).

O PROCON expandiu suas atividades através da implantação de 05 unida-
des nos municípios de: Araputanga, Cláudia, Colíder, Diamantino e Jaciara. Es-
sas medidas foram importantes para o fortalecimento da política de proteção e 
defesa do consumidor que prevê a expansão e descentralização de atividades. 
A instituição ainda apresentou um bom desempenho na mediação de conflitos 
nas relações de consumo ao solucionar 87,8% das reclamações processuais.

Aplicamos R$ 9,5 milhões para implantar ações de valorização das culturas 
regionais do Estado. Implantamos o Projeto Rede Brasil Criativo para atender 
e dar suporte profissional aos empreendedores que atuam na área da cultura. 
Descentralizamos as políticas públicas desse setor com a Rede de Pontos de 
Cultura. Garantimos um espaço cultural em 24 municípios. Promovemos e divul-
gamos os artistas locais através do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural, 
abrangendo 11 cidades-polo.
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Valorizamos publicamente o Linguajar Cuiabano como uma marca cultural 
do povo do Vale do Rio Cuiabá. Para ressaltar esse “modo de falar”, registramos 
formas eruditas ou populares de expressão. Aprovamos 168 projetos culturais 
do Programa de Apoio a Cultura em 16 municípios.

Modernizamos as bibliotecas municipais para possibilitar atendimento rá-
pido à sociedade, bem como, visibilidade das bibliotecas. Entregamos 4.356 
exemplares de livros de autores mato-grossenses nas 20 bibliotecas municipais 
do Estado.

Realizamos o Pavilhão das Artes para fomentar a produção artística con-
temporânea e contribuir para a formação artística através de oficinas, cursos, 
exposições, coral, palestras, bate-papo com artistas e leituras de portfólios. Este 
evento recebeu cerca de 5 mil participantes, envolvendo principalmente escolas 
e seus alunos, e investimos R$ 65,0 mil.

Promovemos e divulgamos os artistas locais através do Programa de In-
tercâmbio e Difusão Cultural, abrangendo os polos de Alta Floresta, Barra do 
Garças, Cáceres, Diamantino, Juara, Juína, Rondonópolis, Sorriso, Sinop, Tan-
gará da Serra e Vale do Cuiabá. Investimos R$ 2,2 milhões para realizar 1.250 
ações que contemplaram cachês artísticos, fotos, impressão de material gráfico 
e certificados de participação.

Fizemos o levantamento de 700 obras raras de autores mato-grossenses 
na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça e estamos investindo R$ 
17,0 mil para digitalizar essas obras, visando não só preservar-las, mas tam-
bém, facilitar o acesso de estudiosos e pesquisadores a elas.

Realizamos a Feira do Livro de Mato Grosso, em parceria com entidades 
privadas, para garantir à população acesso, de forma coletiva, a livros e esti-
mular o hábito de leitura. Esta feira recebeu cerca de 8 mil visitantes e foram 
vendidos 4,3 mil exemplares.
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Destinamos R$ 4,4 milhões para aprovação de 168 projetos culturais do 
Programa de Apoio a Cultura em 16 municípios. Neles foram contemplados 08 
segmentos: artes cênicas, artes visuais, artes integradas, cultura popular volta-
da ao folclore e ao artesanato, cinema e vídeo, música, literatura e patrimônio 
cultural.

A SEDUC tem centrado seus esforços na organização curricular, em ciclos 
de formação humana, para que os estudantes possam desenvolver seus es-
tudos, permaneçam mais tempo na escola e tenham garantidas as condições 
necessárias para aquisição de conhecimentos.

Nesse sentido, em 2013, decidimos que 315 escolas estaduais de ensino 
fundamental deveriam aderir ao Programa Mais Educação. Este número au-
mentará em 20% em 2014, serão 375 escolas adesas ao Programas. Outra 
importante atitude na área da educação foi a participação do Estado no Pacto 
pela Alfabetização na Idade Certa. O Governo decidiu que, por meio de uma 
educação integral e em tempo integral, todas as crianças do Estado estejam 
alfabetizadas antes dos oito anos de idade. 

O Estado implantou o programa Ensino Médio Inovador em mais de 20 
escolas, com ampliação para mais de 40 em 2014, buscando melhorar o de-
sempenho dos alunos de ensino médio em Mato Grosso. Além deste programa, 
o Estado também aderiu, em 2013, ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 
Ensino Médio.

Mato Grosso encontra-se em oitavo lugar, em nível nacional no que se re-
fere aos primeiros anos do ensino fundamental e em quinto lugar, nos últimos 
anos do ensino fundamental. O Governo quer, com essas ações, melhorar seu 
desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
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Outra iniciativa também importante, no ano de 2013, foi a reestruturação do 
Projeto Político Pedagógico que integra as ações do Plano Estadual de Educa-
ção em Prisões. Vale destacar que, em Mato Grosso, 22% da população carce-
rária estuda, enquanto que a média nacional é de 10%.

Com recursos do Programa Caminho da Escola A SEDUC renovou 70% da 
frota do transporte escolar e entregou, aos municípios, 161 veículos escolares.

O Estado já nomeou 9.477 servidores desde o último concurso em 2009 e 
já estamos preparando um novo concurso para 2014. Nos últimos anos amplia-
mos o número de matrículas no Estado. Tivemos em 2013, 10 mil vagas para a 
educação indígena, 40 mil para educação do campo. Criamos 5 escolas quilom-
bolas para, aproximadamente, 2.300 alunos. Foram, em 2013, mais de 450 mil 
matrículas. 

Em 2013 a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) destinou R$ 
8,4 milhões para realizar vários eventos estaduais, além de participações em 
eventos esportivos fora do Estado. Dentre esses eventos, destacam-se: 9º Jo-
gos Escolares; 12º Jogos Abertos Mato-grossenses; 32º Jogos Regionais e 36º 
Jogos Estudantis Mato-grossenses; 22º Jogos Abertos Brasileiros; Comitê Olím-
pico Brasileiro nas Ruas; 12º Jogos dos Povos Indígenas e Jogos Escolares da 
Juventude.

O Governo do Estado e a SECITEC investiram R$ 110,0 milhões para cons-
truir, pelo Programa Brasil Profissionalizado em parceria com o Governo Fede-
ral. São 08 novas Escolas Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tec-
nológica em 8 municípios que atenderão em média 9,6 mil novos alunos.

Capacitamos 9,3 mil jovens e adultos, pelo PRONATEC, em cursos de For-
mação Inicial e Continuada
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Investimos R$2,5 milhões para capacitar 2.500 alunos matriculados em 19 
cursos técnicos em nossas 08 Escolas Técnicas Estaduais. São 86 turmas nos 
municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, 
Poxoréu, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Desse fluxo de alunos for-
mamos, em 2013, 244 novos técnicos em diferentes áreas do conhecimento, 
prontos para o mercado de trabalho.

Instalamos 455 laboratórios, em parceria com o Governo Federal, para im-
plantar Centros de Acesso a Tecnologias em 100 municípios. Desse modo, in-
cluímos socialmente cerca de 4,8 mil pessoas: população mais carente, bem 
como, trabalhadores carentes de aperfeiçoamento profissional e microempre-
sários que solicitavam acesso a tecnologias da informação e comunicação para 
aprimorar seus negócios.

Ampliamos e reformamos, em parceria com o Governo Federal, 06 Escolas 
Técnicas Estaduais nos municípios de Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, Barra 
do Garças, Diamantino e Tangará da Serra. Essas obras incluem as instala-
ções de Laboratórios do Programa Brasil Profissionalizado. Este investimento 
de R$6,7 milhões beneficiará, anualmente, mais 500 alunos por escola, ou seja, 
mais 3.000 alunos.

Várias e importantes ações foram realizadas pela UNEMAT em 2013. Fo-
ram ofertados 48 cursos regulares de graduação nos 11 câmpus do Estado, 
com adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU). Seus alunos passaram a 
ter cobertura de seguro de vida, importante serviço prestado aos acadêmicos, 
sobretudo aqueles que são oriundos de outros municípios e estados brasileiros, 
por proporcionar maior tranquilidade financeira aos assegurados e familiares.
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No ano de 2013, para manter os serviços ambulatoriais e hospitalares de 
média e alta complexidade, garantimos a aplicação de R$ 450,5 milhões de 
recursos estaduais e federais para manter os atendimentos nas seguintes uni-
dades de saúde: Hemocentro, CERMAC, CRIDAC, MT Laboratório, Serviço de 
regulação de transplantes, CEOPE e OSS.

Ofertamos mais 08 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital 
das Clínicas em Primavera do Leste, ampliando a oferta de leitos de UTI para 
515 no Estado, sendo 253 unidades mantidas pelo SUS.

Investimos na área de formação e qualificação de trabalhadores do SUS 
com cursos na área da atenção primária, odontologia para pacientes especiais, 
segurança e saúde do trabalhador, serviço de atendimento móvel de urgência, 
residência médica, gestão administrativa e financeira do SUS, a pessoa idosa, 
radiologia, técnico em enfermagem, hemoterapia, analises clinicas, entre outros.

Ao investirmos R$ 335,0 milhões e entregar 6.640 unidades habitacionais, 
melhoramos as condições de habitabilidade nos municípios de Cuiabá, Lucas 
do Rio Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Tangará da 
Serra.

Implantamos 07 sistemas de abastecimento de água nas cidades de Ara-
guaiana, Poconé Alto Boa Vista e Nossa Senhora do Livramento e em 03 aldeias 
indígenas em Peixoto de Azevedo. Reformamos 04 sistemas simplificados de 
abastecimento de água em aldeias indígenas nos municípios de Barra do Gar-
ças, Juara e Canarana. Ampliamos a rede de abastecimento de água em Porto 
Alegre do Norte e o sistema de abastecimento em Várzea Grande. Implantamos 
obras de saneamento em Vila Rica e perfuramos um poço tubular artesiano em 
Nova Marilândia. 
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Fizemos 23 construções de melhorias sanitárias nos domicílios, em parce-
ria com o Governo Federal. Essas obras beneficiaram povos indígenas e pes-
soas que vivem em situação de pobreza em 12 municípios Executamos obra de 
esgotamento sanitário em Cáceres e implantamos, em parceria com a Prefeitura 
Municipal, o sistema de esgoto sanitário em Sinop.

Realizamos obras de drenagem urbana para viabilizar o saneamento nos 
municípios de São José do Rio Claro e Planalto da Serra, neste em parceria 
com a Prefeitura Municipal.

Ao todo investimos R$23,1 milhões em obras de saneamento em 40 muni-
cípios do Estado.

Investimos R$1,6 milhão em estudos e projetos de obras públicas, sendo 
R$ 140,0 mil para o projeto Balneário Lagoa em Poxoréu, R$ 498,0 mil para o 
Projeto Executivo e Gerenciamento da Obra do Centro Nefrológico do Hospital 
Universitário Júlio Muller em Cuiabá e R$ 914,2 mil para o projeto de execução, 
construção e reforma de obras públicas municipais em Jaciara.

Ainda para melhorar a habitabilidade, investimos aproximadamente R$ 248 
milhões em reformas, ampliações, construções, iluminação pública e urbaniza-
ção. Algumas dessas obras contam com a parceria dos governos municipais e 
federal. Destacamos:

• 14 praças públicas 08 municípios;

• Centro de Comando Controle Inteligência Regional em Rondonópo-
lis;

• prédio administrativo da INFRAERO em Várzea Grande;

• Centro de Convivência de Alto Araguaia e Santa Carmem;

• Santa Casa de Misericórdia e do Abrigo Bom Jesus - Lar do Idoso em 
Cuiabá;
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Realizamos a 5ª Conferência Estadual das Cidades, em parceria com as 
Prefeituras Municipais, nas 12 Regiões de Planejamento do Estado. Foram rea-
lizadas 91 Conferências Municipais nas quais debatemos as dificuldades e os 
avanços no processo de construção de cidades e na política de desenvolvimen-
to urbano.

Em 2013 demos continuidade aos projetos da SECOPA, relativos à Copa 
do Mundo: Arena Pantanal, entorno da Arena, centros de treinamento, mobilida-
de urbana e Veículo Leve sobre Trilhos (V.L.T.).

Estamos concluindo a estrutura física da Arena Pantanal, a duplicação da 
Estrada da Guarita, a duplicação da rodovia Mário Andreazza, a obra de restau-
ração do córrego Mané Pinto e as obras para construção dos Centros Oficial de 
Treinamento (COT) no Pari da Barra e da UFMT. 

Estão em andamento as obras das trincheiras do Verdão (previsão para 
janeiro de 2014), Jurumirim (previsão para março de 2014) e Santa Rosa (previ-
são para abril de 2014). O viaduto do Despraiado e a Trincheira Mário Andreaz-
za foram entregues em 2013, além de varias outras intervenções. No Aeroporto 
de Várzea Grande, as obras de reforma e ampliação em pleno andamento e sua 
conclusão prevista para abril. 

A fase de elaboração dos projetos para de implantação do VLT foi concluída 
em 2013 e já executamos 37% do total das obras necessárias para circulação 
deste veículo e cabe destacar que todas as obras para implantação do VLT es-
tão em andamento.

Realizamos esforços contínuos para que a malha rodoviária estadual, tanto 
das pavimentadas como das não pavimentadas, fosse mantida em boas condi-
ções de tráfego.
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Concluímos, com recursos do FETHAB, 103 km de pavimentação em tre-
chos de 04 rodovias estaduais. Iniciamos a obra de pavimentação da MT-241, 
entre Nobres e o distrito de Bom Jardim. Concluímos as obras de pavimentação 
nas rodovias: MT-208, MT-486, MT-160, MT-480, MT-484 e MT-320.

Com recursos do MT Integrado, pavimentamos 342 km de rodovias e mais 
71 km estão com obras em andamento em município das regiões de planeja-
mento: Norte, Sudeste, Sul, Sudoeste, Centro-Oeste do Estado.

Realizamos 47 km de pavimentação urbana que beneficiaram 18 municí-
pios. Fizemos a conservação de 1.201 km de estradas em trechos de 27 rodo-
vias estaduais e restauramos mais 54 km nos trechos das MT’s: 175, 339, 248, 
320, 208.

Investimos R$ 20,5 milhões nas construções e reformas de pontes de con-
creto em Mimoso, Confresa e Juara. Construímos e reformamos pontes de ma-
deira em 19 municípios, no valor de R$ 3,5 milhões.

Iniciamos, com investimentos de aproximadamente R$ 21,0 milhões, as 
obras de ampliação e pavimentação do aeroporto de Rondonópolis para expan-
dir da capacidade de atendimento.

Em 2013, foram investidos recursos do FCO no valor de R$ 1,2 bilhão que 
beneficiaram 546 empresas e gerarão 9,2 mil empregos. O PRODEIC captou 
R$ 1,3 bilhão, beneficiando 74 empresas que criarão 3,5 mil empregos. O FUN-
DEIC investiu R$ 3,6 milhões para financiar 32 empresas que gerarão 184 em-
pregos diretos.

Outro importante vetor de nosso desenvolvimento é o Porto Seco, que em 
2013 ganhou 61 novas empresas que contribuirão para o crescimento de Mato 
Grosso.
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Investimos R$ 158,4 mil na aquisição de 48 computadores e móveis para 
a estruturação física e tecnológica dos Centros de Atendimento Empresarial 
(CAES) do interior do Estado e investimos R$ 700,0 mil, no convênio com as 
Centrais Elétricas Mato-grossenses (REDECEMAT) na expansão de 30 km de 
extensão de rede de energia rural em São José do Xingu. Totalizamos 124,2 km 
de rede de distribuição rural.

Realizamos várias ações para o desenvolvimento e promoção do turismo 
no Estado, porque a escolha de Cuiabá, como uma das sedes da Copa do Mun-
do em 2014, possibilitará a divulgação dos pontos turísticos de Mato Grosso.

A SEDTUR aprovou o Mapa da Regionalização do Turismo do Estado de 
Mato Grosso com as definições dos interlocutores regionais e municipais. Este 
documento já foi aprovado pelo Fórum Estadual do Turismo e entregue ao Mi-
nistério do Turismo. Desenvolvemos um trabalho de avaliação da infraestrutura 
dos equipamentos turísticos para a formatação de 40 potencialidades nos muni-
cípios de Cuiabá, Poconé, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande. Deste 
trabalho de avaliação já foram entregues os estudos de casos de atrativos, de 
equipamentos turísticos (meios de hospedagem e serviços e alimentação) e a 
identificação de produtos turísticos.

Temos também vários projetos ligados ao desenvolvimento do turismo que 
totalizam R$ 55,9 milhões em investimentos e deverão impulsionar o turismo no 
Estado. Neles serão contemplados os municípios de Cuiabá, Cáceres, Chapada 
dos Guimarães e Rondonópolis. Vale ressaltar, ainda neste setor, investimentos 
no valor de R$ 78,9 milhões para quatorze projetos que estão em fase de ade-
quação ou licitação
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A SEDRAF equipou, com investimentos em torno de R$ 5,9 milhões, 36 As-
sociações de Produtores da Agricultura Familiar e 01 Sindicato de Trabalhadores 
Rurais. Entregou kits patrulha que beneficiaram 2.220 produtores da agricultura 
familiar em 30 municípios. Aplicou R$ 231,0 mil para implementar a prestação 
de serviços de assistência técnica e extensão rural.

Com investimentos de R$ 135,0 mil a SEDRAF adquiriu e distribuiu insu-
mos e equipamentos para instalar Unidades de Referência Tecnológica (URT) 
que fortalecerão as atividades da cadeia produtiva de carne, couro e leite. Foram 
instaladas 30 URTs que beneficiarão, diretamente, 120 produtores da agricultura 
familiar e, indiretamente, 2 mil produtores.

O Governo promoveu a regularização fundiária nos municípios de Porto 
Espiridião e Brasnorte, por meio da demarcação dos lotes e da titularização das 
propriedades. Ao todo, foram beneficiados 3,2 mil mato-grossenses em 53 pro-
cessos concluídos e 63 processos de titularização estão em andamento.

Na área ambiental, foram priorizados empreendimentos relativos à SECO-
PA e ao MT integrado. Licenciamos construções de pontes, pavimentações de 
rodovias estaduais e canteiros de obras, bem como, atendemos demandas mu-
nicipais por redes de captações e distribuição de água e esgoto. Analisamos, 
ainda, 08 processos de Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referentes a 
aterros sanitários, linhas de transmissão e análises para Pequena Central Hidre-
létrica (PCH).

Para promover o manejo legalizado de áreas nas atividades da agricultura 
e pecuária, emitimos 19 autorizações de desmate para 6,1 mil hectares e conce-
demos 53 autorizações de exploração florestal em uma área de 20,1 mil hecta-



Governo de

Mato Grosso
Mais por você

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral

18

res. Concedemos 206 autorizações de queima controlada em 81,1 mil hectares. 
Realizamos também 570 vistorias ambientais para acompanhar e controlar as 
atividades potencialmente poluidoras ou de degradação ambiental.

Para a gestão dos recursos hídricos, estão em andamento 959 Outorgas de 
Direito de Uso de Água que propiciarão segurança jurídica aos detentores des-
sas outorgas e diminuição de conflitos pelo uso dos recursos hídricos. Cadas-
tramos 1.233 usuários de recursos hídricos no Cadastro Nacional de Recursos 
Hídricos (CNARH) a fim de viabilizar o compartilhamento de informações entre 
a União e o Estado para controle do uso dos recursos hídricos. 

Implantamos a “Sala de Situação” e rede de monitoramento de eventos 
hidrológicos críticos. As informações levantadas por esta Sala servirão de sub-
sídios à Defesa Civil Estadual na emissão de avisos e alertas em decorrência 
das condições ambientais para que possamos beneficiar pessoas em situação 
de risco.

Aplicamos aproximadamente R$ 1,3 milhão em atividades de fiscalização 
para combater ilegalidades e degradações ambientais referentes a desmata-
mentos, queimadas, pescas depredatórias, usos indevidos da água, destinação 
de resíduos sólidos, transporte e comércio de produtos florestais.

Em parceria com os governos municipais capacitamos, no ano de 2013, 
276 gestores de 20 municípios que foram habilitados para trabalhar com a des-
centralização de licenciamentos e fiscalizações de atividades de impacto local. 
Com isso, buscamos otimizar o uso dos recursos públicos, aumentar eficácia do 
controle ambiental, simplificar e agilizar o processo de licenciamento ambien-
tal, internalizar custos ambientais, consolidar e favorecer a cooperação técnica 
entre os órgãos municipais e estadual de meio ambiente; além de cumprir com 
obrigações constitucionais.
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Implantamos o Sistema Atendimento ao Cidadão (e-SAC) para ampliar a 
melhoria constante na prestação de serviços ambientais, promover maior cele-
ridade e transparência nos processos de interesse ambiental e aumentar a efi-
ciência na tramitação destes processos e a acessibilidade de serviços ao usuá-
rio.

Visando a melhoria na prestação de serviços públicos, em 2013 buscamos, 
junto à Auditoria Geral do Estado, intensificar ações que propiciassem qualidade, 
legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder 
Executivo, com implantações de uma série de ações preventivas e corretivas.

Foram produzidos, no ano de 2013, 2.916 documentos de auditorias que 
resultaram em 559 recomendações, 23 orientações técnicas, 2.284 pareceres 
e  50 relatórios de auditoria com apontamentos de impropriedades. Observa-se, 
portanto, que 98% dos trabalhos realizados refletiram uma atuação preventi-
va, buscando aperfeiçoamento da administração pública. Os documentos foram 
produzidos para diversas áreas da gestão de recursos, tais como: aquisições, 
pessoal, obras, convênios, patrimônio, tecnologia da informação, entre outros.

O fortalecimento dessas ações preventivas foi possível devido a nomea-
ções, no ano de 2013, de mais 26 Auditores para completar o quadro de ser-
vidores nesta área, buscando atender toda a demanda do Poder Executivo do 
Estado. 

Para implementação das melhorias recomendadas pela Auditoria do Esta-
do, buscamos sempre integração e relacionamento entre os órgãos estatais nas 
mais diferentes pastas. Dessa forma, a AGE realizou várias reuniões com as 
Unidades Setoriais de Controle Interno (UNISECI) do Poder Executivo Estadual 
para reforçar a importância da elaboração dos Planos de Providências a serem 
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implementados pelos Órgãos do Poder Executivo Estadual. Todas as equipes 
das UNISECI´s foram constantemente orientadas e capacitadas ao longo do 
ano de 2013.

Assim, das 18 unidades administrativas atendidas nessas reuniões, 11 de-
las apresentaram mais de 70% de adesão aos planos de providência. Com base 
nessas adesões podemos afirmar que mudanças e adequações na gestão públi-
ca estão sendo realizadas com melhorias na prestação de serviços à sociedade.

Ainda preocupados com a gestão dos recursos públicos, e considerando o 
volume de obras executadas em 2013, realizamos o Fórum de Fiscalização de 
Contratos e Obras, no qual auditores do Estado orientaram aproximadamente 
1.500 servidores designados como fiscais de contratos administrativos acerca 
dos procedimentos a serem observados na execução destes contratos.

Também os gestores de entidades filantrópicas foram capacitados para de-
senvolver correta prestação de contas de recursos concedidos pela Secretaria 
de Estado de Educação (Seduc) por meio de convênios para pagamento de 
professores das unidades assistenciais.

O ano de 2013 foi marcado por investimentos na implantação de tecnologia 
da informação na AGE. Esses investimentos permitiram que o órgão atuasse 
com maior alcance e de maneira direcionada no gerenciamento de riscos e na 
prevenção de erros, falhas ou possibilidades de desvios dos recursos públicos 
nesta gestão. Podemos exemplificar com o desenvolvimento de um sistema ele-
trônico de cruzamento dos dados dos Órgãos do Governo do Estado e de outros 
Poderes e Esferas. Este cruzamento permite diagnosticar indícios de riscos e/ou 
de irregularidades na aplicação dos recursos.
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Outro exemplo é o Sistema de Controle Interno (SCI), que concentra infor-
mações de todo o ciclo da Auditoria: planejamento, execução dos trabalhos e 
elaboração dos produtos (relatórios, orientações técnicas, pareceres, etc). 

Antes, todo o ciclo da Auditoria era controlado manualmente pelos auditores 
do Estado. A eficiência da ferramenta já despertou interesses de outros estados: 
Maranhão, Roraima, Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, bem como, de 
alguns municípios de Mato Grosso.

Considerando que a melhoria dos serviços prestados depende diretamen-
te da ação do agente público, buscamos estimular, dentre outros critérios de 
responsabilização e de ética no serviço público. Desta forma, por meio da Cor-
regedoria do Estado, julgamos 62 processos referentes a condutas de agentes 
públicos. Este valor é superior ao número de julgamentos realizados em 2012 
(11 processos). Os julgamentos incluíram infrações por: acúmulo ilegal de car-
gos, abandono de cargo, má gestão de recursos públicos, etc. Com essas ações 
buscamos valorizar a profissionalização do servidor público e melhoria na pres-
tação de serviços.

Com base na premissa de que o controle disciplinar do agente público não 
consiste somente em ações corretivas, mas em encontrar as causas das infra-
ções e evitar ocorrências, em 2013, foi implantado o Programa de controle disci-
plinar “Você Faz a Diferença” com a participação de 10 mil servidores do Poder 
Executivo Estadual.

Na área de Ouvidoria do Estado realizamos a 1ª Edição da Caravana das 
Ouvidorias, da qual participaram ouvidores (federais, estaduais e municipais), 
conselheiros e representantes da sociedade civil organizada de todo o Centro
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-Oeste com compartilhamento de diversas experiências. O evento teve como 
principal tema “a participação cidadã” e objetivou a aproximação entre Estado e 
cidadão. 

A área de planejamento e coordenação geral do Estado, 2013 trouxe avan-
ços com possibilidades de intensificarmos a profissionalização na área de ges-
tão pública e desenvolvermos ações que resgatam o planejamento como ferra-
menta de gestão.

Ampliamos o quadro de pessoal com a nomeação de novos concursados: 
profissionais da área instrumental do governo e gestores governamentais. Essa 
ampliação do quadro contribui para avançarmos na melhoria dos instrumentos 
de planejamento do Estado. Assim melhoramos o ambiente informacional por 
meio do desenvolvimento de sistemas de gerenciamento e planejamento obje-
tivando, principalmente, a qualidade dos serviços prestados aos mato-grossen-
ses, fortalecer a transparência e o controle social.

Cabe destacar as publicações do Decreto nº 1.973/2013 que regulamen-
tou a lei de acesso à informação e a reformulação do Portal Transparência do 
Estado e do Decreto nº 988/2013 que criou a Câmara de Gestão de Políticas 
Públicas (CAGEPP). A Lei Complementar nº 506/2013 reorganizou o sistema 
estadual de planejamento ao criar unidades de apoio à gestão estratégica em 
todos os Órgãos do Poder Executivo Estadual porque ela restabelece o planeja-
mento como um processo estratégico do Governo.

Como as senhoras e os senhores puderam constatar, o ano de 2013 ficará 
marcado como um período próspero e com grandes perspectivas de realizações 
para Mato Grosso. Estamos colhendo os frutos da nossa transparência, hones-
tidade, ousadia e eficiência. Conquistas que compartilhamos com toda equipe 
de governo.
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Temos a certeza que avançamos muito, diminuímos desigualdades regio-
nais e sociais, melhoramos a qualidade de vida da nossa população. Tudo isso 
proporcionado por ações conscientes e responsáveis, fundamentadas na visão 
de futuro estabelecido no plano de desenvolvimento de Mato Grosso que, efe-
tivamente, veio ao encontro das principais demandas e necessidades vivencia-
das pela sociedade.

Aproveitamos para agradecer a este Parlamento pelo espírito cívico e cida-
dão para com os interesses da sociedade mato-grossense. Não podemos deixar 
de agradecer ao Vice-Governador Chico Daltro, pela grande parceria e compro-
metimento com as realizações governamentais.

Agradecemos também o comprometimento dos Secretários de Estado, dos 
Presidentes de Autarquias, das Fundações, de todos servidores públicos, à mi-
nha família, à sociedade civil organizada e à imprensa mato-grossense. Temos 
a certeza que o ano de 2014 será próspero e abençoado por Deus!

Muito obrigado.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, de 03 de fevereiro de 2014
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