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APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE, a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresenta o Relatório de Avaliação do PPA

2020-2023 - Parcial dos exercícios 2020-2021, contendo uma descrição dos principais

resultados obtidos no período, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas em

seus programas. Este documento tem o propósito de auxiliar na gestão e no aperfeiçoamento

contínuo da programação constante do PPA, de forma a possibilitar maior eficácia na alocação

de recursos e ampliar a quantidade e a qualidade dos bens e serviços disponibilizados à

população.

As avaliações constantes deste documento foram organizadas a partir de informações

fornecidas pelos órgãos do Governo Estadual, no Relatório da Ação Governamental - RAG,

abrangendo as diretrizes do Plano, bem como 40 programas finalísticos e de gestão, durante os

exercícios de 2020 e 2021. Dessa forma, busca-se ampliar a transparência da atuação estatal,

promovendo avanços significativos nos métodos de prestação de contas à sociedade.

I. METODOLOGIA DE TRABALHO

O Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 é um instrumento de planejamento, instituído pela Lei nº

11.071/2019, que organiza a atuação governamental no Estado de Mato Grosso em programas

e ações, orientados para o alcance das Orientações Estratégicas de Governo (OEG) definidas

para o quadriênio de 2020-2023. As diretrizes das OEG indicam o conjunto de premissas que

balizam a atuação estatal durante o período do plano, constituindo valores que devem ser

observados por toda a Administração Pública, e que são desdobradas no plano de médio prazo

em programas e ações.

O presente relatório tem como escopo demonstrar os resultados decorrentes da execução

parcial (exercícios 2020 e 2021) da programação constante do atual PPA, que serão

apresentados, observando: a estrutura constante de sua dimensão estratégica; um recorte

metodológico pré-definido; a síntese das avaliações realizadas e a análise específica dos

objetivos estratégicos e programas que compõem o Plano.

Dessa forma, para facilitar o entendimento da metodologia adotada neste estudo e das

análises realizadas, se faz necessário relembrar a estrutura definida para o planejamento de

médio prazo do quadriênio 2020-2023, bem como relações existentes entre os elementos que

dele fazem parte, como se demonstra a seguir.

1. Estrutura do PPA 2020-2023

O PPA 2020-2023 está estruturado em três dimensões: estratégica, contemplada pelos eixos e

objetivos estratégicos; tática, contemplada pelos programas e a dimensão operacional,

contemplada pelas ações. Para efeito deste trabalho, apenas as dimensões estratégica e tática

serão avaliadas.

A Lei n° 11.071/19 que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 estabelece

como elementos constituintes do plano 4 (quatro) eixos estratégicos. Destes, somente 3 (três)
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compõem o Mapa da Estratégia, ferramenta visual que consiste na representação gráfica da

Estratégia do Governo.

O Mapa da Estratégia possibilita comunicar, de forma estratégica e lógica, a visão de futuro, a

missão, as diretrizes, os eixos e os objetivos estratégicos que dão norte à administração pública

durante a atual gestão do Poder Executivo (imagem abaixo).

Figura 1: Mapa da Estratégia

*Fonte: Lei nº 11.071, de 26/12/2019 (PPA 2020-2023)
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O Plano Plurianual 2020-2023 também possui como elementos constituintes 7 (sete) objetivos

estratégicos e 40 (quarenta) programas.

Com vistas a adequar a programação proposta à implementação das políticas setoriais, a

SEPLAG coordena anualmente o processo de revisão do plano. É imprescindível destacar que a

proposição de alterações ao PPA deve sempre ser precedida de avaliação de seu impacto na

realidade que se propõe alterar. O PPA possui atributos gerenciais, os quais podem ser

alterados por ato próprio do Poder Executivo e atributos estruturantes, que exigem envio de

projeto de lei ao Poder Legislativo Estadual. Nos termos da Lei nº 11.307, de 29 de janeiro de

2021, o PPA 2020-2023 sofreu sua primeira atualização, sendo a inclusão dos programas

“Tolerância Zero” e “Desenvolvimento da Economia Criativa” sua mais significativa alteração.

Ademais, destacam-se as seguintes alterações:

Tabela 01: Principais alterações no PPA 2020-2023 (2020 e 2021)

Programa Alteração

287 - Defesa da cidadania e respeito

aos direitos do cidadão

● Alteração da meta do indicador: Crianças até 03 anos em

creche - "Total" (percentual), de 40% para 50%.

376 - Efetividade da legislação penal ● Exclusão de indicador: Alienações antecipadas bens

apreendidos nos inquéritos policiais/ações penais tráfico de

drogas.

393 - Promoção da conservação

ambiental para melhoria da

qualidade de vida

● Alteração de nome de indicador: de Índice da Qualidade da

Água para Percentual de Amostras da Qualidade da Água

com Índice Ótimo ou Bom (%); de Índice da Qualidade do Ar

para Percentual de dias com Alteração da Qualidade do Ar

(%); de Índice da descentralização da Gestão Ambiental para

Percentual de Descentralização da Gestão Ambiental;

● Inclusão de indicador: Percentual de Disposição de Resíduos

Sólidos em Aterro Sanitário; Percentual de redução do

desmatamento; Área de plano de manejo florestal

sustentável;

● Exclusão de indicador: Percentual de Municípios com

Destinação de Resíduos Sólidos Adequada.

405 - Defesa da cidadania e inclusão

social por meio do acesso à Justiça

● Exclusão de indicador: Índice de alcance de clientes;

Percentual de solução extrajudicial de conflitos.

512 - Promoção da cidadania,

segurança alimentar e inclusão

social

● Inclusão de indicador: Proporção de Pobres (%).

● Alteração de Meta (ano 2023) do indicador Proporção de

extremamente pobres (%): de 2% para 4,5%.

6



522 - Proteção social e

fortalecimento do Sistema Único de

Assistência Social - SUAS

● Inclusão de indicador: Proporção de extremamente pobres

(%);

● Exclusão de indicador: Proporção de Pobres (%).

506 - Compromisso com o trânsito

seguro

● Inclusão de indicador: Taxa de vítimas em acidente de

trânsito;

● Exclusão de indicador: Taxa de acidentes de trânsito com

vítimas.

524- Salvar e proteger ● Exclusão de indicador: Percentual de edificações

regularizadas.

526 - Mato Grosso Mais Saúde ● Exclusão de indicador: Proporção de preenchimento do

campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados

ao trabalho.

527 - Aprendizagem em foco ● Inclusão de indicador: Taxa de Abandono - Ensino

Fundamental; Taxa de Abandono - Ensino Médio.

530 - Defesa do meio ambiente e

natural e urbano

● Alteração de meta de indicador: Percentual de Amostras da

Qualidade da Água com Índice Ótimo ou Bom (percentual),

de 20% para 74,6%; Desmatamento ilegal - "Total" (km²), de

30 km² para 1.014 km².

*Fonte: Lei nº 11.307, de 29/01/2021

Eixo Estratégico

O eixo estratégico do PPA constitui-se em elemento agregador das políticas públicas

desenvolvidas pelo Estado, e tem a função de organizar as ações e programas em torno de

resultados estratégicos comuns.

O Eixo é o elemento central de alinhamento e integração entre o Plano de Longo Prazo (PLP), o

Plano de Governo e o PPA. A partir do agrupamento nos Eixos, os programas de governo

concorrerão para o alcance de um ou mais objetivos estratégicos, direta ou indiretamente,

ainda que com maior ou menor contribuição.

Assim os eixos devem ser considerados como um parâmetro de categorização que auxilia o

entendimento das grandes frentes de mudança pretendidas pelo governo, e não como um

delimitador absoluto do planejamento.

Para este Relatório, serão avaliados os três eixos fundamentais para o PPA 2020-2023:

I. Qualidade de vida para os mato-grossenses;

II. Mato Grosso desenvolvido e sustentável;

III. Gestão Pública moderna e eficiente.
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Objetivo Estratégico

Indica um resultado desejado para a sociedade ou para a Administração Pública, que será

perseguido no âmbito do Estado sob a premissa de que contribuirá para o alcance da Visão de

Futuro, definida no Mapa da Estratégia. Os objetivos estratégicos estão assim distribuídos nos

eixos:
Tabela 2: Eixos estratégicos e seus respectivos objetivos estratégicos

Eixo Estratégico Objetivo Estratégico

Qualidade de vida para os mato-grossenses Elevar o nível de saúde da população

Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da
população

Reduzir a pobreza e os riscos sociais

Reduzir a violência e a insegurança do cidadão

Mato Grosso desenvolvido e sustentável Aumentar a competitividade e a performance econômica
do estado

Melhorar a conservação ambiental dos biomas
mato-grossenses e dos recursos naturais

Gestão Pública moderna e eficiente Promover uma gestão pública comprometida com a
eficiência e com o equilíbrio fiscal

*Fonte: SEPLAG (2022)

Programas e Ações

Elemento que organiza as ações de Governo, articulando-as com a finalidade de concretizar os

objetivos pretendidos, mediante o enfrentamento de problemas ou o aproveitamento de

oportunidades. Os programas constituem o elo entre a dimensão estratégica e tática do PPA

2020-2023. A dimensão tática do PPA 2020-2023 compreende as 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 e ao próprio Estado.

A metodologia adotada para a elaboração do PPA 2020-2023 buscou estruturar o plano,

abrangendo objetivos estratégicos e setoriais (nos programas), bem como os bens e serviços

que serão executados para a concretude desses resultados (nas ações). O PPA em análise

abrange 40 programas, distribuídos pelos eixos, conforme gráfico 1:
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Gráfico 1: Distribuição dos programas por eixo estratégico do PPA (Parcial 2020-2021)

*Fonte: SEPLAG (2022)

2. Método de coleta e análise de dados

Este documento foi elaborado pela equipe do Núcleo Central de Apoio à Gestão Estratégica

(NCAGE), vinculado à Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

(SAPGPP), da Seplag. O trabalho foi realizado no período de outubro de 2021 a abril de 2022.

A metodologia adotada no processo de avaliação foi definida ao final do segundo ano de

execução do Plano, pois a sistemática de gestão estabelecida na Lei Nº 11.071 de 26/12/2019

não prevê método de avaliação, mas de elaboração e de revisão do instrumento.

De tal modo, com a finalidade de avaliar o desempenho dos objetivos estratégicos do PPA

(exercícios 2020-2021), foi definida uma metodologia com enfoque na análise dos indicadores

dos programas e o alcance de seus resultados, sem aprofundar no desempenho das ações,

uma vez que as mesmas são avaliadas anualmente no Relatório de Ação Governamental

(RAG), e, além disso, são monitoradas ao longo do exercício pelos respectivos responsáveis.

Nesse sentido, buscou-se concentrar a avaliação no elemento de ligação entre as dimensões

estratégica e tática do plano, enfatizando os resultados obtidos, ao invés do esforço

despendido, tendo como premissa o seguinte questionamento: “O desempenho dos

indicadores do Plano demonstram favorecimento ao alcance dos objetivos estratégicos

propostos?".

Para responder a esta pergunta, foram utilizadas as informações contidas no RAG dos anos de

2020 e 2021. Esta fonte de dados foi escolhida por ser informação oficial das unidades

setoriais executoras de políticas públicas, bem como para padronização das análises.

Importa mencionar que neste trabalho não consta a avaliação referente à concretização ou

não dos cenários elaborados para o Plano. Também não foi foco principal do trabalho a

avaliação do encadeamento lógico dos elementos do PPA, apesar deste aspecto ter sido

comentado no decorrer das análises realizadas.
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Definido este enfoque e a fonte de informações a ser utilizada, foi delineado o escopo do

trabalho. Considerando os objetivos desta avaliação, a equipe de trabalho e o prazo da entrega

do mesmo, delimitou-se a avaliação com recorte para os programas finalísticos e programas

de gestão do PPA, sendo excluídos desta análise os programas padronizados. Além disso, a

avaliação se limitou aos programas de responsabilidade do Poder Executivo, desta forma, este

trabalho não contém análise dos programas sob a gestão dos demais poderes.

O recorte proposto gerou um total de 40 programas a serem avaliados, sendo que no

processo, buscou-se priorizar as informações relacionadas à evolução dos indicadores, com a

finalidade de se obter uma avaliação mais objetiva do desempenho dos programas constantes

no PPA 2020-2023.

Inicialmente, cada indicador foi classificado a partir das seguintes categorias, a depender de

seu sentido.

Se o sentido do indicador for “maior, melhor”:

● Alcançou a meta (o último valor apurado é igual ou maior que a meta estabelecida

para o final do PPA);

● Melhorou o desempenho (o último valor apurado é menor que a meta estabelecida

para o final do PPA, mas é maior que o valor da situação inicial desse indicador);

● Manteve desempenho constante (o último valor apurado é menor que a meta

estabelecida para o final do PPA, e é igual ao valor da situação inicial desse indicador);

● Piorou o desempenho (o último valor apurado é menor que o valor da situação inicial

desse indicador);

● Sem informação suficiente para análise (não há variáveis suficientes que permitam a

classificação em alguma das situações anteriores).

Se o sentido do indicador for “menor, melhor”:

● Alcançou a meta (o último valor apurado é igual ou menor que a meta estabelecida

para o final do PPA);

● Melhorou o desempenho (o último valor apurado é maior que a meta estabelecida

para o final do PPA, mas é menor que o valor da situação inicial desse indicador);

● Manteve desempenho constante (o último valor apurado é maior que a meta

estabelecida para o final do PPA, e é igual ao valor da situação inicial desse indicador);

● Piorou o desempenho (o último valor apurado é maior que o valor da situação inicial

desse indicador);

● Sem informação suficiente para análise (não há variáveis suficientes que permitam a

classificação em alguma das situações anteriores).

A partir desta classificação inicial dos indicadores, foram atribuídas notas a cada uma dessas

categorias, da seguinte forma:
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Tabela 3: Categorias dos Indicadores e suas respectivas pontuações

Categorias Pontuação

Alcançou a meta 05 (cinco) pontos

Melhorou o desempenho 04 (quatro) pontos

Manteve desempenho constante 03 (três) pontos

Piorou o desempenho 02 (dois) pontos

Sem informação suficiente para análise 01 (um) ponto

*Fonte: SEPLAG (2022)

Com a pontuação definida para os indicadores, em cada objetivo estratégico foi operada a

média aritmética das notas desses indicadores e, posteriormente, foi fixado um parâmetro de

avaliação como descrito abaixo. A partir desse parâmetro, os objetivos estratégicos foram

avaliados da seguinte maneira:

Tabela 4: Média obtida pelos Objetivos estratégicos e seus respectivos resultados

Média obtida Resultado

Média obtida > 4.1 'O objetivo foi completamente alcançado'

Média obtida > 3.1 e <= 4.1 'O objetivo ficou mais próximo de ser alcançado'

Média obtida > 2.5 e <= 3.1 'Não houve alteração significativa da realidade'

Média obtida > 1 e <= 2.5 'O objetivo ficou mais distante de ser alcançado'

Média obtida > 0 e <= 1 'Sem informações suficientes'

*Fonte: SEPLAG (2022)

Supletivamente à avaliação, foi realizada análise qualitativa das informações contidas no RAG,

cujo propósito é evidenciar as particularidades particularidades do desempenho de cada

indicador e dessa forma, captar algumas justificativas para o desempenho dos mesmos.

II. AVALIAÇÃO GERAL DO PPA 2020-2023

Considerando a metodologia de avaliação proposta no presente trabalho, neste tópico será

apresentada uma visão geral do objetivo estratégico alcançado em cada eixo a partir da

avaliação dos indicadores dos programas, constantes desses objetivos.

1. Visão Geral dos Indicadores

Nos exercícios 2020-2021, foram selecionados 210 indicadores de programa para a análise.

Desses, 101 (48,09%) relacionam-se ao Eixo - Qualidade de vida para os mato-grossenses; 73

(34,76%) deles relacionam-se ao Eixo - Mato Grosso desenvolvido e sustentável; e 36 (17,14%)

ao Eixo - Gestão Pública moderna e eficiente, conforme demonstrado no gráfico 2.
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Gráfico 2: Distribuição dos indicadores por eixo estratégico do PPA (Parcial 2020-2021)

*Fonte: SEPLAG (2022)

Em relação aos objetivos estratégicos, 20 (9,52%) pertencem ao Objetivo - Elevar o nível de

saúde da população; 19 (9,05%) pertencem ao Objetivo - Melhorar a qualidade do ensino e

elevar a escolarização da população; 21 (10%) pertencem ao Objetivo - Reduzir a pobreza e os

riscos sociais; 41 (19,52%) pertencem ao Objetivo - Reduzir a violência e a insegurança do

cidadão; 65 (30,95%) pertencem ao Objetivo - Aumentar a competitividade e a performance

econômica do estado; 8 (3,80%) pertencem ao Objetivo - Melhorar a conservação ambiental

dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais; e 36 (17,14%) pertencem ao Objetivo -

Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal,

conforme observa-se no gráfico 3:

Gráfico 3: Distribuição dos indicadores por objetivo estratégico do PPA (Parcial 2020-2021)

*Fonte: SEPLAG (2022)
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2. Análise dos Resultados por Eixo Estratégico

Eixo: Qualidade de vida para os Mato-grossenses

O primeiro eixo do PPA 2020-2023 agrega os objetivos estratégicos para a área social,

evidenciando que “suas ações buscam melhorias nas políticas públicas voltadas ao cidadão, de

maneira que a atuação estatal tenha seu foco em pessoas, em seus direitos, suas necessidades

e suas perspectivas de desenvolvimento”. O Cenário Social, apresentado na lei do PPA

2020-2023, destaca os seguintes temas para avaliar a realidade de Mato Grosso: educação,

saúde, pobreza e segurança pública.

Relacionados a este eixo, foram elaborados quatro objetivos estratégicos (tabela 5). Para

alcance desses objetivos, foram elaborados 16 programas, distribuídos conforme os dados

apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Eixo “Qualidade de vida para os Mato-grossenses”, seus Objetivos estratégicos e programas

Eixo Objetivos Estratégicos Programas

Qualidade de vida para os

Mato-Grossenses

Elevar o nível de saúde da população 526 - Mato Grosso Mais Saúde

Melhorar a qualidade do ensino e

elevar a escolarização da população

527 - Aprendizagem em foco

528 - Consolidação da educação

superior para desenvolvimento

do estado de Mato Grosso

Reduzir a pobreza e os riscos sociais

411 - Proteção e defesa do

consumidor

508 - Gestão de riscos e

desastres

512 - Promoção da cidadania,

segurança alimentar e inclusão

social

513 - Programa estadual de

direitos humanos

522 - Proteção social e

fortalecimento do Sistema Único

de Assistência Social - SUAS

521 - Ampliação do acesso ao

esporte e lazer

523 - Ampliação do acesso à

cultura
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Reduzir a violência e a insegurança

do cidadão

506 - Compromisso com o

trânsito seguro

509 - Política de gestão

penitenciária para reinserção

social

519 - Segurança Proativa e

Inteligente

520 – Sistema de Atendimento

Socioeducativo

524 - Salvar e Proteger

531 - Tolerância Zero

*Fonte: SEPLAG (2022)

A seguir, destacamos o desempenho dos supracitados objetivos estratégicos.

❖ Objetivo estratégico: Elevar o nível de saúde da população

Este objetivo contempla os serviços de saúde pública em consonância com os princípios e

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os programas delineados sob esse objetivo

estratégico observam que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à

diversidade, sendo proibido qualquer tipo de exclusão. Além disso, tais programas devem ser

capazes de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o

cuidado do usuário nas redes de atenção à saúde, quando necessário.

Para a materialização desse resultado estratégico foi formulado o programa 526 - Mato Grosso

Mais Saúde, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde.
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Tabela 6: Programas do Objetivo estratégico “Elevar o nível de saúde da população” e seus respectivos Indicadores

Programa Indicadores

526 - Mato Grosso Mais Saúde

362 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção primária

à saúde

364 - Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária

à saúde (ICSAPS)

365 - Cobertura populacional equipes saúde bucal na atenção primária

394 - Razão de mortalidade materna

408 - Taxa de teleconsultorias respondidas

392 - Mortalidade prematura entre 30 a 69 anos por DCNT'S

405 - Procedimentos ambulatoriais de média complexidade - "total"

406 - Internação média complexidade - "Total"

407 - Permanência em alta complexidade - "Total"

483 - Número de leitos complementares disponíveis ao SUS

402 - Despesa com saúde por habitante - "Total" Despesa com saúde por

habitante - "Total"

403 - Receita própria em saúde - "Total"

561 - Contatos examinados entre casos novos de Tuberculose pulmonar

com confirmação laboratorial

562 - Mortalidade proporcional por causa básica definida - Total

563 - Análise realizada em amostras de água para consumo humano - Total

564 - Doenças de notificação compulsória imediata - Total

565 - Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de

Ações de vigilância sanitária

566 - Número de municípios com 80 por cento de cobertura de imóveis

para controle da dengue - Total

568 - Proporção das 10 vacinas do calendário nacional de vacinação para

crianças menores de 2 anos

569 - Cura de hanseníase – Total

*Fonte: SEPLAG (2022)

Todos os indicadores elencados pela secretaria para mensuração dos objetivos do programa

foram analisados, a fim de avaliar o desempenho do presente objetivo estratégico, conforme a

seguir:
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Gráfico 4: Indicador - Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção primária à
saúde

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador mensura o acesso da população aos serviços de Atenção Primária à Saúde.

Trata-se de importante indicador para o SUS, uma vez que a Atenção Primária é a porta de

entrada preferencial do usuário do SUS e deve assumir o papel de coordenadora do cuidado

nos sistemas de saúde regionalizados. No ano de 2020 a secretaria informou que o indicador

alcançou 80,77%, enquanto a meta estabelecida era de 76,50%. Em 2021 atingiu 82,5% na

cobertura, superando a meta proposta. Isto posto, verifica-se a excelente performance deste

parâmetro e conclui-se que o indicador alcançou o resultado.

Gráfico 5: Indicador - Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária à
saúde (ICSAPS)

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

** Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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A diminuição da proporção das internações é positiva para a população, apesar de ser

imprescindível o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de

Atenção Básica e da atenção especializada. Em 2020, devido à pandemia pela COVID-19, o indicador

apresentou queda considerável da proporção de internações, atingindo o valor de 18,54%,

superando a meta prevista para o final do PPA (23,02%). Em 2021, a secretaria informou que,

considerando que a base de dados do Sistema de Informação sobre Autorização de Internações

Hospitalares (SIS AIH), a proporção de internações por condições sensíveis atingiu 14,47%,

correspondendo a uma queda de 21,96% em relação ao ano anterior. Fato que pode ser atribuído

ainda a condição de pandemia de Coronavírus. Se quanto menor, melhor, conclui-se que esse

parâmetro obteve resultado satisfatório, ultrapassando a meta estipulada para o período, e dessa

forma, alcançando o resultado.

Gráfico 6: Indicador - Cobertura populacional equipes saúde bucal na atenção primária

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A secretaria informou que a pandemia ocasionou a suspensão de todos os atendimentos

odontológicos eletivos, mas apesar disso, a desburocratização nos credenciamentos das

Equipes de Saúde Bucal, atrelado ao cofinanciamento estadual para municípios que implantam

essas equipes, houve elevação da cobertura de saúde bucal e a superação da meta estipulada.

Em 2020, o indicador atingiu 61,2, superando a meta. Em 2021, o indicador atingiu 62,29,

superando o ano anterior e a meta estipulada para o período. Concluímos, então, que o

desempenho do indicador foi satisfatório e alcançou o resultado.
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Gráfico 7: Indicador - Razão da mortalidade materna

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

** Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2020 ocorreram 47 óbitos maternos e o indicador apresentou 64,6%. Este dado

demonstra expressivo aumento no número de mortes maternas se comparado a 2019 onde

ocorreram 36 óbitos maternos. No ano de 2021 o número de óbitos maternos em Mato Grosso

foi de 59 óbitos, elevando o resultado do indicador para 122,57. Sabe-se que mulheres

grávidas são mais vulneráveis a infecções respiratórias como a COVID-19, portanto, se elas

ficam doentes, tendem a desenvolver sintomas mais graves que exigem intubação, o que pode

colocar em risco a mãe e o bebê. Em Mato Grosso, no ano de 2021, a secretaria informou que

houve colapso na rede hospitalar e a fila de espera por leitos de Unidade de Terapia Intensiva

dobrou, principalmente na capital, o que evidenciou ainda mais a defasagem de leitos em

outros municípios do Estado. Isto posto, conclui-se que o desempenho do indicador

apresentou expressiva piora, não atingindo a meta estabelecida.

Gráfico 8: Indicador - Taxa de teleconsultorias respondidas

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

18



A teleconsultoria é uma ferramenta voltada para uso exclusivo dos profissionais de saúde com

propósito de apoio assistencial, permitindo esclarecimento resolutivo de dúvidas acerca de

procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho norteados

pelos princípios do SUS e da Atenção Primária à saúde. Ocorre que com o advento da

pandemia de COVID-19, no ano de 2020, a população foi orientada a evitar o deslocamento às

Unidades de Saúde, as consultas presenciais diminuíram, o que resultou em 22,83% atingidos

para o indicador. Entretanto, com novo cenário, em 2021, houve aumento do número de

atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde que culminou em aumento de consultas, e

melhor performance do indicador, que atingiu 39,9%, ultrapassando a meta estipulada e

alcançando o resultado.

Gráfico 9: Indicador - Mortalidade prematura entre 30 a 69 anos por DCNT'S

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) apresentam alta carga de mortalidade,

destacando-se entre elas doenças do aparelho circulatório (DAC), doenças respiratórias

crônicas (DRC), neoplasias e diabetes. A secretaria relata que, apesar de preliminares, o

número de mortes apresentou significativa diminuição.

Em 2020, o indicador apresentou o resultado de 221,8%, superando a meta estabelecida. Em

2021, o resultado do parâmetro caiu para 190,7, reduzindo ainda mais os óbitos. Por conta da

performance do indicador, que superou a meta estabelecida para o período, infere-se que o

indicador obteve resultado satisfatório.
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Gráfico 10: Indicador - Procedimentos ambulatoriais de média complexidade - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador é de grande relevância, pois contribui na avaliação da adequação do acesso à

atenção de média complexidade, segundo as necessidades da população atendida, bem como

subsidia processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a

assistência ambulatorial de média complexidade de responsabilidade do SUS. Devido à

pandemia da COVID-19, foi comprometido o alcance da meta prevista, e o indicador não

performou bem, atingindo apenas 6,4%. Em 2021, o indicador atingiu 8,51, entretanto, ainda

bem abaixo da meta estipulada para o período. Assim sendo, entende-se que o indicador

melhorou o seu desempenho, embora não tenha atingido a meta proposta para o PPA.

Gráfico 11: Indicador - Internação média complexidade - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Em ambos os exercícios o indicador performou de forma positiva, embora ainda não tenha
atingido a meta estipulada para o período de vigência do plano, que é de 550 internações. A
secretaria informou que as cirurgias eletivas foram suspensas, o que ocasionou a piora do
desempenho desse indicador. Entretanto, em análise estrita aos dados disponibilizados, e com
a evolução da performance do parâmetro de um exercício para o outro, é possível concluir que
o indicador melhorou o seu desempenho.

Gráfico 12: Indicador - Permanência em alta complexidade - "Total

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2020 o indicador atingiu 4,5% e em 2021 houve relativa melhora, entretanto, em

ambos os anos, os resultados ficaram abaixo da meta estipulada para o período. Ainda assim,

frente aos valores apurados, depreende-se que o indicador melhorou o seu desempenho.

Gráfico 13: Indicador - Número de leitos complementares disponíveis ao SUS

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O número de leitos complementares (UTI e Unidade Intermediária) em hospitais permite

conhecer o nível da oferta de serviços de saúde, já que esta é uma parte importante dos

sistemas de saúde, ou seja, quanto maior a oferta maior o acesso. No ano de 2020, devido à

pandemia de COVID-19, o Estado de Mato Grosso necessitou disponibilizar leitos

complementares para os pacientes positivos para o vírus e o número chegou a 636, superando

a meta definida para o PPA, que foi de 484 leitos. Com a diminuição de casos, vários leitos

foram desativados e em 2021, o número chegou a 348, ficando abaixo da meta estabelecida.

Diante da apuração dos dados, conclui-se que o indicador obteve piora do seu desempenho.

Gráfico 14: Indicador - Despesa com saúde por habitante - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este parâmetro mede a participação de cada esfera de governo no financiamento do Sistema

Único de Saúde. Indica a quantidade média de recursos disponíveis por habitante no estado e

nele são consideradas as despesas correspondentes ao Sistema Único de Saúde – ações e

serviços públicos de saúde de acesso universal – excluindo-se os gastos com inativos e

pensionistas do setor com saúde. De acordo com o cálculo preliminar da SES/MT, a despesa per

capita com ações e serviços públicos de saúde em 2021 foi de R$ 873,8, apresentando um

crescimento de 42,52% (diferença de R$ 260,68) em relação aos valores apurados no ano de

2020 (R$ 613,12), conforme dado disponibilizado no Sistema de Informações sobre

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). O desempenho do indicador em 2021

alcançou/superou a meta prevista para o último ano de vigência do PPA 2020-2023 (valor

estimado em R$ 430,17), ficando bem acima dos valores previstos. Conclui-se que o indicador

alcançou a meta estipulada para o período.
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Gráfico 15: Indicador - Receita própria em saúde - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador demonstra o percentual de recursos próprios (receita de impostos líquida e

transferências constitucionais e legais) gastos em ações e serviços de Saúde – ASPS, conforme

previsto na Constituição Federal e Lei Complementar 141/2012. No ano de 2021, conforme

dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO), o estado aplicou 13,37% em

ASPS, o que corresponde a realização de despesas (empenhadas) no ano no valor total de R$

2,572 (dois bilhões e quinhentos e setenta e dois milhões de reais), o que superou a meta

estabelecida. No ano de 2020, o estado aplicou 12,46 %. Desta forma, conclui-se que o

indicador alcançou a meta para o período.

Gráfico 16: Indicador - Contatos examinados entre casos novos de Tuberculose pulmonar com
confirmação laboratorial

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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No ano de 2020 o indicador que mensura a proporção de contatos examinados entre novos

casos de Tuberculose Pulmonar atingiu o percentual de 60, 3%, ultrapassando a meta

estabelecida para o PPA. Os resultados alcançados demonstram uma situação preocupante,

pois referem-se aos indivíduos transmissores da doença e susceptíveis a outras doenças. Em

2021, entretanto, o percentual de 37,4% alcançado demonstra uma situação preocupante, pois

representa a dificuldade quanto à adesão do paciente ao tratamento bem como da

continuidade de seu tratamento. A secretaria informou que em 2021 as rotinas no sistema de

informação SINAN TB, que são realizadas trimestralmente pelo nível central da SES, ficaram

extremamente prejudicadas por conta da pandemia de COVID-19. Diante dos valores apurados,

infere-se que o indicador obteve piora de seu desempenho.

Gráfico 17: Indicador - Mortalidade proporcional por causa básica definida - Total

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2020 o indicador teve o resultado apurado de 90,2% e no ano de 2021, apesar de

discreto aumento, o valor apurado foi de 92,7%, mantendo-se ainda abaixo da meta

estabelecida para o período, que é de 96%. Assim sendo, a secretaria informou que este

parâmetro não performou bem devido à redução das atividades das vigilâncias

epidemiológicas e atenção básica nos municípios em razão da pandemia, dificultando os

protocolos de investigação tanto domiciliar quanto em ambulatórios e hospitais. Ainda assim,

diante dos dados analisados, pode-se concluir que o indicador obteve melhoria de seu

desempenho, apesar de não ter atingido a meta para o período.
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Gráfico 18: Indicador - Análise realizada em amostras de água para consumo humano - Total

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A análise de amostras realizadas em 2020 pelo estado foi de 88,63% e em 2021 foi de 98,49%,

mais próxima da meta determinada para o período, que foi de 100%. Quanto ao desempenho

da meta no âmbito municipal, 48,23% dos municípios alcançaram a meta proposta que era de

100% e 51,77% não alcançaram. A secretaria ressaltou que o aumento da meta realizada de um

ano para o outro se deve ao esforço dos gestores municipais, que promoveram o envio mensal

das amostras de água aos laboratórios municipais de referência regional, com o objetivo de

monitorar a qualidade da água consumida pelos munícipes. Isto posto, a conclusão é de que o

indicador melhorou o seu desempenho.

Gráfico 19: Indicador - Doenças de notificação compulsória imediata - Total

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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No ano de 2020, o total apurado para o indicador foi de 71,5% e em 2021 houve piora do

desempenho, aferindo-se o resultado de 63,5%. A secretaria informou que esse indicador teve

a performance prejudicada devido à redução nas equipes de vigilância epidemiológica nos

municípios em função da pandemia de COVID-19, situação em que as vigilâncias e atenção

básica foram precárias, tanto com a redução atendimento quanto a afastamentos e dificuldade

a acessar locais para investigar os casos. Assim sendo, o indicador teve resultado insatisfatório,

ficando distante de alcançar a meta estipulada para o PPA. Conclui-se que o indicador obteve

piora no seu desempenho.

Gráfico 20: Indicador - Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de
Ações de vigilância sanitária

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Esse indicador não apresenta apuração. A secretaria informou que o indicador foi excluído do

rol de indicadores de pactuação Interfederativa, conforme Resolução CIT nº 45, de 25 de julho

de 2019, que altera o anexo da Resolução no 08, de 24 de novembro de 2016. A base de dados

do estado depende essencialmente das informações municipais, por isso não houve apuração.

Assim sendo, devido à precariedade dos dados disponibilizados, conclui-se que não há

informação suficiente para análise, e por conseguinte, sugere-se a exclusão deste indicador.
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Gráfico 21: Indicador - Número de municípios com 80 por cento de cobertura de imóveis para
controle da dengue - Total

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2020 a secretaria informou que 92 municípios obtiveram cobertura e em 2021,

apenas 75 municípios foram cobertos, ficando ainda mais distante da meta perseguida para o

PPA, que foi de 100% dos municípios de Mato Grosso, ou seja, 141 municípios. A secretaria

relatou que esse resultado apurado se deve a alguns fatores, como a questão de 07 municípios

terem deixado de cumprir a meta de alimentar o SISPNCD; como o número insuficiente de

ACEs em campo; como o elevado número de imóveis fechados e/ou recusados devido a

ocorrência do período de pandemia de COVID-19; bem como, por conta do deslocamento de

profissionais (ACEs) para atender outras atividades em diferentes setores. Diante do exposto,

pode-se concluir que o indicador obteve piora do seu desempenho.

Gráfico 22: Indicador - Proporção das 10 vacinas do calendário nacional de vacinação para
crianças menores de 2 anos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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A secretaria relatou que, em 2020, nenhuma das vacinas selecionadas atingiram a cobertura

recomendada de 95,0%, portanto o indicador apresentou o resultado de 0,0%. Informou que

vários aspectos negativos influenciaram o resultado, tais como a suspensão temporária dos

serviços de vacinação por parte do Ministério da Saúde por conta da pandemia; a diminuição

da procura pelo serviço de vacinação por parte da população por receio da contaminação pelo

vírus COVID-19; a migração da inclusão dos dados nominais de vacinados do SIPNI WEB para o

e-SUS AB nas unidades vinculadas à Atenção Básica, com constantes falhas nas transmissões

dos dados por parte dos Municípios, sem devido acompanhamento no relatório de recepção

de dados. Em 2021 a apuração do indicador foi de 74,9%, bem abaixo da meta estabelecida,

que foi de 90%. A SES informou que a instabilidade do sistema de informação atrasou o

registro e atrapalhou a apuração. Outro fator que ocasionou o desempenho insatisfatório do

indicador foi a Campanha de vacinação contra COVID-19 durante o ano todo, levando muitas

salas de vacinas a serem exclusivamente para aplicação de vacina contra COVID-19. Diante das

informações, pode-se concluir que houve melhora na performance do indicador.

Gráfico 23: Indicador - Cura de hanseníase - Total

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2020 o indicador apresentou apuração inferior à meta estipulada para o PPA, e o resultado,

segunda a SES, está relacionado principalmente a falta da medicação (PQT MBA, PBA e PBI)

justificada via Ministério por meio de Nota Técnica nº 19/2020-CGDE/DCCI/SVS/MS. Nesse

sentido alguns tratamentos estão suspensos, outros ainda não configuram abandono o que

impacta de forma negativa na proporção de cura. A secretaria também relata que a meta

pactuada de 90,00 percentuais para o plano estadual é superestimada e não contempla a

realidade do estado. Para 2021, o resultado apurado foi de 84,6%, melhor desempenho do que

o ano anterior, mas inferior à meta perseguida para o PPA, o qual ainda possui horizonte

temporal de dois exercícios para atingimento. Entretanto, conclui-se que o indicador obteve

melhora de seu desempenho.
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Resultado do Objetivo Estratégico

Gráfico 24: Resultado do Objetivo Estratégico “Elevar o nível de saúde da população”

*Fonte: SEPLAG (2022)

De acordo com o desempenho dos indicadores do programa 526, relacionado ao objetivo
estratégico “Elevar o nível de saúde da população”, considera-se que “O objetivo ficou mais
próximo de ser alcançado”. Destaca-se que 70% dos indicadores supracitados obtiveram
resultado positivo.

Em relação à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados dos exercícios em

questão, verifica-se que o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) apresentou-se ótimo

em 2020 e regular em 2021, demonstrando piora na capacidade de planejamento das unidades

setoriais executoras das políticas. Quanto à Capacidade Operacional e Financeira da Despesa

(COFD), os valores demonstram que em ambos os exercícios a capacidade de execução foi

ótima, conforme tabela 7:

Tabela 7: Execução orçamentária e financeira do objetivo estratégico “Elevar o nível de saúde da população”

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano Dotação Inicial Dotação final Contingenciado Empenhado Liquidado PPD
(%)

COFD
(%)

2020 1.168.461.855,00 1.472.941.836,37 10.933.284,12 1.281.304.605,88 1.076.152.857,86 109,66 87,64

2021 1.281.770.171,00 2.312.635.463,51 74.434,33 2.110.220.563,47 1.781.846.307,90 64,63 91,25

*Fonte: SEPLAG (2022)
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❖ Objetivo estratégico: Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da

população

Este objetivo estratégico está focado na melhoria dos resultados do ensino fundamental e

médio, bem como na busca pela excelência no ensino superior, pesquisa e inovação no Estado.

É composto de 02 programas, os quais somam 19 indicadores. Na tabela 8, são apresentados

os programas e indicadores relacionados ao referido objetivo estratégico:

Tabela 8: Programas do Objetivo estratégico “Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da

população” e seus respectivos Indicadores

Programas Indicadores

527 - Aprendizagem em foco

298 - Taxa de reprovação - "rede estadual - 1º ano em"

299 - Taxa de reprovação - "rede estadual - 9º ano ef"

523 - Proficiência em português no 5º ano dos anos iniciais do ensino

fundamental - rede estadual

524 - Proficiência em português no 9º ano dos anos finais do ensino

fundamental - rede estadual

525 - Proficiência em português no 3º ano do ensino médio - rede

estadual

527 - Proficiência em matemática no 5º ano dos anos iniciais do ensino

fundamental - rede estadual

528 - Proficiência em matemática no 9º ano dos anos finais do ensino

fundamental - rede estadual

529 - Proficiência em matemática no 3º ano do ensino médio - rede

estadual

185 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais

4 - Média de anos de estudo da população - 18 a 29 anos

72 - Jovens (16 anos) - concluíram o ensino fundamental - "total"

179 - Taxa de abandono no ensino médio - "pública total"

581 - Taxa de abandono - ensino fundamental

555 - Participação das despesas do grupo 1 - pessoal e encargos na

despesa total
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528 - Consolidação da educação

superior para desenvolvimento do

estado de Mato Grosso

534 - Média aritmética institucional do conceito preliminar de curso (cpc)

536 - Média aritmética institucional do conceito capes de programas de

pós-graduação

535 - Relação de titulação de docentes com pós-graduação stricto sensu

(ms e dr) em efetivo exercício

553 - Público atendido por ações de extensão

554 - Permanência dos alunos assistidos pela política de assistência

estudantil

*Fonte: SEPLAG (2022)

Tais indicadores foram analisados de forma individualizada a fim de avaliar o desempenho do

presente objetivo estratégico, conforme seguem um a um:

Gráfico 25: Indicador - Taxa de reprovação - "rede estadual - 1º ano em"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fonte desse indicador é o INEP, porém a apuração de 2021 11,77% foi calculada

preliminarmente pela Seduc. Esse resultado representa uma melhora em relação ao dado

divulgado pelo Instituto da avaliação do ano 2019 que foi informada no RAG 2020 e seria de

25,3% superando, nesse caso, a meta estabelecida para o PPA que era uma taxa de reprovação

de 20%. Portanto, de acordo com a metodologia estabelecida, podemos concluir que a meta

foi alcançada.
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Gráfico 26: Indicador - Taxa de reprovação - "rede estadual - 9º ano ef"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fonte desse indicador também é o INEP, porém, a apuração de 2021 foi calculada

preliminarmente pela Seduc e foi de 5,15%. Esse resultado representa uma melhora em relação

ao dado divulgado pelo INEP da avaliação do ano 2019 e que foi informado no RAG 2020, que

seria de 10,1% se aproximando da meta estabelecida no PPA que é uma taxa de reprovação do

9º ano do ensino fundamental de 5%. Portanto, de acordo com a metodologia estabelecida,

podemos concluir que melhorou o desempenho.

Gráfico 27: Indicador - Proficiência em português no 5º ano dos anos iniciais do ensino
fundamental - rede estadual

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Analisando as apurações do quadro de indicadores do programa, verifica-se na apuração em

2021 (202,47), uma discreta queda na proficiência em português no 5º ano do ensino

fundamental em relação à apuração de 2020 (203,29). No entanto, a Seduc informa, no

detalhamento do indicador, que a apuração de 2021 não foi divulgada pelo INEP (fonte do

indicador) e que o dado disponível (202,47) é de 2019, o que está em contradição com o

quadro de indicadores retro citado.

Considerando apenas o quadro de indicadores e de acordo com o parâmetro de análise do

estudo, conclui-se que o indicador piorou o desempenho.

Gráfico 28: Indicador - Proficiência em português no 9º ano dos anos finais do ensino
fundamental - rede estadual

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Analisando as apurações do quadro de indicadores do programa, verifica-se na apuração em

2021 (244,76), uma discreta queda na proficiência em português no 9º ano do ensino

fundamental em relação à apuração de 2020 (245,40). No entanto, a Seduc informa, no

detalhamento do indicador, que a apuração de 2021 não foi divulgada pelo INEP (fonte do

indicador) e que o dado disponível (244,76) é de 2019, o que está em contradição com o

quadro de indicadores retro citado.

Considerando apenas o quadro de indicadores e de acordo com o parâmetro de análise do

estudo, conclui-se que o indicador piorou o desempenho.
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Gráfico 29: Indicador - Proficiência em português no 3º ano do ensino médio - rede estadual

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Analisando as apurações do quadro de indicadores do programa, verifica-se na apuração em

2021 (265,38), uma manutenção da proficiência em português no 3º ano do ensino médio em

relação à apuração de 2020 (265,98). No entanto, a Seduc informa no RAG 2021, no

detalhamento do indicador, que a apuração de 2021 não foi divulgada pelo INEP (fonte do

indicador) e que o dado disponível (265,38) é de 2019, o que está em contradição com o

quadro de indicadores retro citado.

Considerando apenas o quadro de indicadores e de acordo com o parâmetro de análise do

estudo, conclui-se que o indicador alcançou a meta estabelecida no PPA.

Gráfico 30: Indicador - Proficiência em matemática no 5º ano dos anos iniciais do ensino
fundamental - rede estadual

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Analisando as apurações do quadro de indicadores do programa, verifica-se na apuração em

2021 (213,65), uma pequena queda da proficiência em matemática no 5º ano dos anos iniciais

do ensino fundamental em relação à apuração de 2020 (214,39). No entanto, a Seduc informa

no RAG 2021, no detalhamento do indicador, que a apuração de 2021 não foi divulgada pelo

INEP (fonte do indicador) e que o dado disponível (213,65) é referente ao ano de 2019, o que

está em contradição com o quadro de indicadores retro citado.

Considerando apenas o quadro de indicadores e de acordo com o parâmetro de análise do

estudo, conclui-se que o indicador piorou o desempenho.

Gráfico 31: Indicador - Proficiência em matemática no 9º ano dos anos finais do ensino
fundamental - rede estadual

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Analisando as apurações do quadro de indicadores do programa, verifica-se na apuração em

2021 (245,91), uma pequena queda da proficiência em matemática no 9º ano dos anos finais

do ensino fundamental em relação à apuração de 2020 (246,50). No entanto, a Seduc informa

no RAG 2021, no detalhamento do indicador, que a apuração de 2021 não foi divulgada pelo

INEP (fonte do indicador) e que o dado disponível (245,91) é referente ao ano de 2019, o que

está em contradição com o quadro de indicadores retro citado.

Considerando apenas o quadro de indicadores e de acordo com o parâmetro de análise do

estudo, conclui-se que o indicador piorou o desempenho.
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Gráfico 32: Indicador - Proficiência em matemática no 3º ano do ensino médio - rede
estadual

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Analisando as apurações do quadro de indicadores do programa, verifica-se na apuração em

2021 (263,27), uma pequena queda da proficiência em matemática no 3º ano do ensino médio

em relação à apuração de 2020 (263,72). No entanto, a Seduc informa no RAG 2021, no

detalhamento do indicador, que a apuração de 2021 não foi divulgada pelo INEP (fonte do

indicador) e que o dado disponível (263,27) é referente ao ano de 2019, o que está em

contradição com o quadro de indicadores retro citado.

Considerando apenas o quadro de indicadores e de acordo com o parâmetro de análise do

estudo, conclui-se que o indicador alcançou a meta estipulada no PPA (261,00) para 2023.

Gráfico 33: Indicador - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Conforme os dados inseridos no quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se na

apuração em 2021 (5,10), uma pequena queda na taxa analfabetismo da população de 15 anos

ou mais em relação à apuração de 2020 (6,20). No entanto, a Seduc informa, no detalhamento

do indicador, que a apuração desse indicador ocorre com uma defasagem de um ano, portanto,

a apuração refere-se aos anos de 2019 (6,20) e 2020 (5,10).

Considerando apenas o quadro de indicadores e de acordo com o parâmetro de análise do

estudo, conclui-se que o indicador alcançou a meta estipulada no PPA para 2023(6,00).

Gráfico 34: Indicador - Escolaridade da população - 18 a 29 anos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Verificando os dados inseridos no quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se na

apuração em 2021 (11,90), uma melhoria na escolaridade da população de 18 a 29 anos (total)

em relação à apuração de 2020 (10,80). No entanto, a Seduc informa, no detalhamento do

indicador, que a apuração desse indicador ocorre com uma defasagem de um ano, portanto, a

apuração refere-se aos anos de 2019 (10,80) e 2020 (11,90).

Considerando apenas o quadro de indicadores e de acordo com o parâmetro de análise do

estudo, conclui-se que o indicador melhorou o desempenho, ficando muito próximo de atingir

a meta estipulada no PPA para 2023(12,00).
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Gráfico 35: Indicador - Jovens (16 anos) - concluíram o ensino fundamental - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Observando os dados inseridos no quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se na

apuração em 2021 (91,50), uma manutenção do percentual de jovens (16 anos) que

concluíram o ensino fundamental (9º ano) em relação à apuração de 2020 (91,50).

Portanto, considerando a evolução das apurações dentro do atual ciclo e de acordo com o

parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador manteve o desempenho constante

em relação à meta estipulada no PPA para 2023 (95,00).

Gráfico 36: Indicador - Taxa de abandono no ensino médio - "pública_total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Como podemos observar no quadro de indicadores do programa do RAG, não foi inserida a

apuração de 2020, e ainda a Seduc informa, no detalhamento do indicador, que a apuração de

2021 (9,6) refere-se ao ano de 2019, fora do ciclo do PPA atual.
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Portanto, de acordo com o parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador está

sem informação suficiente para análise.

Gráfico 37: Indicador - Taxa de abandono - ensino fundamental

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Como podemos observar no quadro de indicadores do programa do RAG, não foi inserida a

apuração de 2020, e ainda a Seduc informa, no detalhamento do indicador, que a apuração de

2021 (1,2) refere-se ao ano de 2019, fora do ciclo do PPA atual.

Portanto, de acordo com o parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador está

sem informação suficiente para análise.

Gráfico 38: Indicador - Participação das despesas do grupo 1 - pessoal e encargos na despesa
total

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Observando os dados inseridos no quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se na

apuração em 2021 (84,43%), uma pequena queda do percentual de participação das despesas

do grupo 1 (pessoal e encargos) na despesa total em relação à apuração de 2020 (86,57%).

Portanto, considerando a evolução das apurações dentro do atual ciclo e de acordo com o

parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador melhorou o desempenho, ficando

mais próximo de atingir a meta estipulada no PPA para 2023(80,00).

Gráfico 39: Indicador - Média aritmética institucional do conceito preliminar de curso (cpc)

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Conforme dados inseridos no quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se em 2021

(3,11), uma manutenção da média do conceito preliminar de curso (CPC) em relação ao ano de

2020 (3,11). No entanto, a Unemat informa, no detalhamento do indicador, que a apuração

desse indicador normalmente ocorre com uma defasagem de três anos, porém a última

apuração (3,11) foi publicada pelo INEP (fonte do indicador) no ano de 2019.

Diante dessa informação e de acordo com o parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o

indicador não possui informação suficiente para análise, já que as apurações citadas não

pertencem ao atual ciclo do PPA 2020-2023.
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Gráfico 40: Indicador - Média aritmética institucional do conceito capes de programas de
pós-graduação

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se na apuração da média aritmética do

conceito Capes de programas de pós-graduação em 2021 (3,87), uma manutenção do indicador

em relação ao ano de 2020 (3,87). No entanto, a Unemat informa, no detalhamento do

indicador, que a última apuração desse indicador (3,87) foi publicada pela CAPES (fonte do

indicador) no ano de 2017, sendo, portanto, fora do ciclo do PPA atual. Diante dessa

informação e de acordo com o parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador não

possui informação suficiente para análise.

Gráfico 41: Indicador - Relação de titulação de docentes com pós-graduação stricto sensu (ms
e dr) em efetivo exercício

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Conforme dados inseridos no quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se na

relação de titulação de docentes com pós-graduação stricto sensu (mestrado - ms e doutorado

- dr) em efetivo exercício em 2021 (95,48%), um acréscimo de 13,43% em relação ao ano de

2020 (82,05%), o objetivo da instituição é manter o número de docentes com pós-graduação

stricto sensu acima da meta estabelecida para o PPA 2020-2023.

Portanto, de acordo com o parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador

alcançou a meta estipulada para o PPA 2020-2023 (75,00%).

Gráfico 42: Indicador - Público atendido por ações de extensão

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Analisando os dados inseridos no quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se na

apuração do público atendido por ações de extensão em 2021 (946,00), um acréscimo de

391,53% em relação ao ano de 2020 (192,46).

Portanto, de acordo com o parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador

alcançou a meta estipulada para o PPA 2020-2023 (145,00).
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Gráfico 43: Indicador - Permanência dos alunos assistidos pela política de assistência
estudantil

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Analisando os dados inseridos no quadro de indicadores do programa do RAG, verifica-se na

apuração do percentual de permanência dos alunos assistidos pela política de assistência

estudantil em 2021 (100,00), uma manutenção em relação ao ano de 2020 (100,00).

Portanto, de acordo com o parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador

alcançou a meta estipulada no PPA para 2023 (90,00).

Resultado do Objetivo Estratégico

Gráfico 44: Resultado do Objetivo Estratégico “Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da
população”

*Fonte: SEPLAG (2022)
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Com base no desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo “Melhorar

a qualidade do ensino e elevar a escolarização da população”, pode-se concluir que “O objetivo

ficou mais próximo de ser alcançado” e que aproximadamente 52,63% dos indicadores

obtiveram resultado positivo.

Na tabela 9 são apresentados os dados da execução orçamentária e financeira dos anos de

2020 e 2021 do objetivo estratégico. No ano de 2020, verifica-se que o Planejamento e

Programação da Despesa (PPD) foi ótimo, pois, ficou próximo de atingir 100% de execução em

relação ao planejado, já no ano de 2021 foi altamente deficiente, demonstrando uma falha de

planejamento. Já em relação a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD) o ano

de 2020 obteve um desempenho regular, ficando próximo aos 70%, porém, o ano de 2021

obteve um desempenho ótimo, demonstrando uma melhora da capacidade de execução

financeira.

Tabela 9: Execução orçamentária e financeira do objetivo estratégico “Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da
população”

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano Dotação Inicial Dotação final Contingenciado Empenhado Liquidado PPD (%) COFD(%)

2020 404.787.655,00 608.121.562,97 50.068.866,61 388.002.044,87 232.816.349,02 95,85 69,53

2021 445.117.193,00 1.447.768.508,27 10.825.560,72 1.351.690.024,59 505.707.248,34 303,67 94,07

*Fonte: SEPLAG (2022)
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❖ Objetivo estratégico: Reduzir a pobreza e os riscos sociais

Este objetivo contempla os serviços relacionados à proteção social do cidadão, buscando a

promoção de sua dignidade e a garantia de seus direitos, contemplando às políticas públicas

referentes aos direitos humanos, cidadania, defesa do consumidor, acesso à cultura, esporte e

lazer.

Para atingir o resultado desse objetivo estratégico foram formulados os Programas: 411 -

Proteção e defesa do consumidor, sob a gestão do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor;

512 - Promoção da cidadania, segurança alimentar e inclusão social, 513 - Programa estadual

de direitos humanos e 522 - Proteção social e fortalecimento do Sistema Único de Assistência

Social, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania;

508-Gestão de riscos e desastres, sob a responsabilidade da Casa Civil; 521 - Ampliação do

acesso ao esporte e lazer e 523 - Ampliação do acesso à cultura, sob responsabilidade da

Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, consoante quadro a seguir:

Tabela 10: Programas do Objetivo estratégico “Reduzir a pobreza e os riscos sociais” e seus respectivos Indicadores

Programas Indicadores

411 - Proteção e defesa do

consumidor

447 - Solução de conflitos na fase preliminar - "total"

448 - Solução de conflitos na fase processual - "total"

445 - Percentual de consumidores atendidos presencialmente - "total"

446 - Atendimento virtual - "total"

508 - Gestão de riscos e desastres

409 - Municípios com setorização de levantamento de risco

410 - Municípios com monitoramento de eventos potencialmente

causadores de desastres

411 - Municípios com alertas antecipados sobre a possibilidade de

ocorrência de desastres naturais

412 - Municípios em situação de emergência ou estado de calamidade

pública atendidos

413 - Municípios com registro de desastres naturais ou tecnológicos

414 - Óbitos em decorrência de desastres

512 - Promoção da cidadania,

segurança alimentar e inclusão

social

269 - Proporção de extremamente pobres - "total"

276 - Proporção de pobres - "total"

513 - Programa estadual de

direitos humanos

439 - Resolutividade de denúncias de direitos humanos - "total"

511 - Número de planos estaduais em direitos humanos enviados para

publicação
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514 - Número de atendimento realizado pelos centros de referência em

direitos humano

522 - Proteção social e

fortalecimento do Sistema Único

de Assistência Social - SUAS

347 - Índice de desenvolvimento do sistema único de assistência social

269 - Proporção de extremamente pobres - "total"

521 - Ampliação do acesso ao

esporte e lazer

366 - Eventos esportivos realizados - "total"

523 - Ampliação do acesso à

cultura

367 - Visitações em museus e bibliotecas - "total"

517 - Percentual de recursos destinados ao fomento da cultura frente ao

total de recursos do fundo cultura

518 - Recurso investido na preservação e restauro de patrimônio

histórico, cultural e de acervo literário

*Fonte: SEPLAG (2022)

Os 21 indicadores que mensuram os 07 programas foram analisados a fim de avaliar o

desempenho do presente objetivo estratégico, conforme estão destacados um a um:

Gráfico 45: Indicador - Solução de conflitos na fase preliminar - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2020 o resultado atingido foi de 20%, e em 2021 foi de 81%. Considerando a meta

estipulada de solução de 70% dos conflitos para o período, a secretaria informa que a

superação da meta se deve à reestruturação no Procon, que contou com melhores

equipamentos de trabalho e a aquisição de um software que permite a interligação dos dados

dos consumidores com suas reclamações, verificando suas soluções e melhoramento no

parque tecnológico. Conclui-se que o indicador alcançou a meta estabelecida para o período.
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Gráfico 46: Indicador - Solução de conflitos na fase processual - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A meta perseguida para o período foi de 60%, porém, em 2020, o Procon atingiu apenas 12% e

no ano subsequente 19%, apresentando melhoria do desempenho do indicador, embora

estivesse bem abaixo da meta do PPA. O órgão informa que a pandemia ocasionou o resultado

insatisfatório, e que a utilização de meios alternativos, como e-mail e telefone para obter

informações mínimas dos fornecedores foi a solução possível adotada, em virtude da redução

da atividade econômica em todo o país que afetou de também o comércio no Estado de Mato

Grosso, onde os estabelecimentos tiveram horário de funcionamento reduzido. Outro fator que

impactou esta ação foi a quantidade de servidores que tiveram afastamento das atividades

presenciais por contaminação ou suspeita de contaminação com a COVID-19, além daqueles

que integram o grupo de risco previsto na legislação estadual vigente. Analisada a justificativa,

pode-se concluir que o indicador melhorou o desempenho.

Gráfico 47: Indicador - Percentual de consumidores atendidos presencialmente - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O número de consumidores atendidos em 2021 mais que dobrou em relação ao ano anterior,

entretanto, ficou bem distante da meta determinada para o período. O Procon ressalta que,

por conta da pandemia de COVID-19, o atendimento de forma presencial foi reduzido a 1/3,

respeitando as medidas restritivas no Decreto N°522 publicado no dia 12/06/2020. Foi adotado

o atendimento on-line por meio de aplicativo de mensagens instantâneas para orientações e

agendamentos. Devido à restrição sanitária muitas pessoas buscaram outras formas de

atendimento. Embora não tenha atingido a meta, o indicador melhorou o desempenho, é a

conclusão.

Gráfico 48: Indicador - Atendimento virtual - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador performou de forma insatisfatória, e o atendimento realizado em 2021 esteve

abaixo do realizado no ano anterior. O órgão atribui o baixo resultado à aquisição de novas

máquinas e do sistema, que ocorreram apenas no segundo semestre. Ainda assim, está

otimista quanto à melhoria do desempenho nos anos subsequentes do PPA. Conclui-se que o

indicador piorou o desempenho.
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Gráfico 49: Indicador - Municípios com setorização de levantamento de risco

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2020, não houve apuração do desempenho do indicador e o órgão faz referência às

restrições impostas pela pandemia da COVID - 19, restringindo a circulação de pessoas, o que

impossibilitou a realização de mapeamento das áreas de risco nos municípios do Estado, pois o

desempenho dessa atividade acontece "in loco". Portanto, em 2020 não foi possível a

realização de mapeamento das áreas de risco. Em 2021, a medição foi restabelecida e a meta

realizada foi de 18%. A informação é que a parceria de trabalho da Defesa Civil Estadual com o

Serviço Geológico do Brasil - CPRM contribuiu para o alcance do resultado obtido em 2021. A

falta de apuração no ano de 2020 prejudicou a análise, pois o indicador não apresentou

informação suficiente.

Gráfico 50: Indicador - Municípios com monitoramento de eventos potencialmente
causadores de desastres

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
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**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2020, a apuração do resultado foi zero. O órgão atribui a nulidade da execução ao incêndio

florestal que atingiu todas regiões do Estado, à pandemia e ao decreto de situação de

emergência. Justifica que com as restrições de deslocamentos não foi possível realizar o estudo

e implantação de algum tipo de monitoramento. Com isso o desempenho desse indicador não

foi satisfatório. No entanto, em 2021, o órgão conseguiu realizar o monitoramento de 100%

dos municípios, superando a meta perseguida, que foi de 70%. Infere-se que o indicador

obteve ótimo desempenho, ultrapassando a meta para o período.

Gráfico 51: Indicador - Municípios com alertas antecipados sobre a possibilidade de
ocorrência de desastres naturais

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2020 não houve execução. O órgão também atribui o resultado ao incêndio florestal que

atingiu todas regiões do Estado, à pandemia de COVID-19 e ao decreto de situação de

emergência. Justifica que com as restrições de deslocamentos não foi possível realizar os

alertas. No entanto, em 2021, o órgão conseguiu realizar o monitoramento de 100% dos

municípios, superando a meta perseguida, que foi de 80%. A Coordenadoria de Prevenção e

Preparação encaminhou a todos os municípios do Estado de Mato Grosso alertas de risco de

desastres, através da plataforma IDAP da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil que

encaminha SMS aos aparelhos telefônicos cadastrados com aviso de risco de desastre. Além de

realizar a divulgação de alertas de desastres, via e-mail e aplicativos de mensagens via

WhatsApp no grupo dos Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil. Isto posto,

conclui-se que o indicador teve ótimo desempenho, ultrapassando a meta do período.
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Gráfico 52: Indicador - Municípios em situação de emergência ou estado de calamidade
pública atendidos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A meta estipulada para o PPA era de atendimento a 90% dos municípios. Em ambos os

exercícios a Defesa Civil Estadual atendeu 100% das solicitações de apoio aos municípios

afetados, englobando os 141 municípios. Informou também que a disponibilidade de recurso

financeiro e servidores capacitados contribuíram para os deslocamentos aos municípios

afetados por desastres, sendo estes dois fatores fundamentais para os resultados obtidos.

Conclui-se que o indicador teve ótimo desempenho, ultrapassando a meta do período.

Gráfico 53: Indicador - Municípios com registro de desastres naturais ou tecnológicos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Em 2021 os 141 municípios registraram algum tipo de desastre. No total foram registrados 172

desastres, sendo 141 em decorrência da COVID- 19, e 31 por secas, chuvas intensas, incêndios

florestais, vendaval e estiagem, conforme registrado no S2ID – Sistema Integrado de

Informações Sobre Desastre. Em ambos exercícios (2020 e 2021), foi possível a Defesa Civil

Estadual detectar 100% das ocorrências para o devido atendimento, melhorando a

performance do indicador.

Gráfico 54: Indicador - Óbitos em decorrência de desastres

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador, por óbvio, tem valor (zero) como meta estabelecida. Em 2020, foram registradas

4.522 mortes em decorrência de desastres - houve erro de digitação, por parte da setorial, no

preenchimento do gráfico, por isso a discrepância entre o valor do gráfico (4,522) e o valor

informado na justificativa do indicador (4.522). A Defesa Civil relata que esse número

significativo se deve ao incêndio florestal e à pandemia de COVID-19. Durante o ano de 2021

este número mais que dobrou, e o Estado de Mato Grosso registrou 9.189 óbitos em

decorrência da pandemia, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde. Assim sendo,

pode-se concluir que o indicador piorou o seu desempenho, em decorrência de fator

interveniente não considerado no momento da formulação do Plano.
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Gráfico 55: Indicador - Proporção de extremamente pobres - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Os valores apurados do indicador nos anos de 2020 e 2021 não demonstraram diminuição na

proporção de extremamente pobres no estado, mantendo-se em 2,7%. Para identificar a

condição de extrema pobreza, o Banco Mundial adotou o critério de pessoas com renda

mensal per capita inferior a R$ 145,00 ou U$S 1,9 por dia. A secretaria relata que 25,81% das

famílias que estão cadastradas no Sistema CadÚnico estão em situação de extrema pobreza e

13,25% das famílias cadastradas estão em situação de pobreza. A secretaria relatou inúmeras

ações em desenvolvimento para que o estado possa chegar mais próximo da meta pretendida.

Isto posto, conclui-se que o indicador manteve seu desempenho constante. A Lei nº 11.307, de

29 de janeiro de 2021 - lei de revisão do PPA – por solicitação da secretaria, alterou a meta do

PPA deste indicador de 2% para 4,5%. A lei também exclui, a pedido da SETASC, o indicador 276

- Proporção de pobres - "total". Esse incremento na meta do PPA se deve à situação da

pandemia e seus fortes impactos da crise da COVID-19, que afetou o acesso às condições

básicas das pessoas, apesar das medidas de proteção social adotadas pelo governo. Assim

sendo, após reajuste da meta para o PPA na revisão do Plano, à luz da metodologia adotada

para este relatório, infere-se que o indicador se manteve constante.
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Gráfico 56: Indicador - Proporção de pobres - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Trata-se de um indicador que não fazia parte da cesta de indicadores da SETASC em 2020. Em

2021, os valores apurados desse indicador ficaram acima da meta para o período do PPA, que é

de 10%, e a secretaria atribui o resultado de 17,2% à pandemia, ao aumento do custo de vida e

à perda de renda por parte dos trabalhadores. A lei de revisão do PPA traz em seu bojo a

exclusão do indicador Proporção de pobres - "total", por solicitação da SETASC. Para o cálculo

da população pobre é levado em consideração o critério pessoas com rendimento diário

inferior a US$ 5,5, exigido pelo Banco Mundial para identificar a pobreza em países em

desenvolvimento. A secretaria relata que no Brasil a realidade é diferente, pois temos a

situação da pessoa na extrema pobreza, que pode entrar na pobreza, e com isso elevar os

números. A secretaria justifica que ambos os indicadores, tanto da extrema pobreza como da

pobreza, necessitam ser trabalhados de forma integrada com outros órgãos, por se tratar de

política transversal que abrange renda, educação, saúde, saneamento básico e outros, assim

podendo diminuir a patamares que se aproximem do planejado. Diante da falta de dados,

conclui-se não haver informação suficiente para análise.
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Gráfico 57: Indicador - Resolutividade de denúncias de direitos humanos - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A meta estipulada para o PPA era de resolutividade de denúncias em 92%. Em ambos os

exercícios o indicador apurou 92% em resolutividade, e desta forma, conclui-se que este

parâmetro alcançou a meta.

Gráfico 58: Indicador - Número de planos estaduais em direitos humanos enviados para
publicação

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O resultado atingido em 2021 não obteve incremento em relação ao ano anterior, e esteve

distante de alcançar a meta estipulada para o PPA. A secretaria atribui essa estagnação aos

decretos da pandemia de COVID-19, que proibiram reuniões e aglomerações, gerando
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dificuldade no intercâmbio com os Conselhos de Direitos Humanos e na construção dos Planos.

Isto posto, conclui-se que o indicador manteve seu desempenho constante.

Gráfico 59: Indicador - Número de atendimento realizado pelos centros de referência em
direitos humanos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2020, o indicador foi apurado em 5.000 atendimentos, meta perseguida para o período do

PPA. No ano de 2021, o número de atendimento mais que dobrou - houve erro de digitação,

por parte da setorial, no preenchimento do gráfico, por isso a discrepância entre o valor do

gráfico (13,513) e o valor informado na justificativa do indicador (13.513). Esta prestação de

serviços abrangeu mulheres em situação de violência, de comunidades do campo, das águas e

da floresta, as pessoas que necessitam de atendimento da Central de Intérpretes de Libras.

Portanto, conclui-se que o indicador alcançou a meta estabelecida.

Gráfico 60: Indicador - Eventos esportivos realizados - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador sobre a realização de eventos esportivos tem apresentado bom desempenho,

apesar da pandemia que afetou todo o período de 2020 e 2021. No ano de 2020, auge da

pandemia, foram realizados um menor número de eventos, 76, conforme apresentado acima.

Já em 2021, ano com menor número de restrições sanitárias, a evolução atingiu um total de

209 eventos. A programação para o PPA 2020 – 2023 tem meta global estabelecida de 320

eventos esportivos, desse total já realizados até o momento um total de 285. Assim,

considerando a metodologia estabelecida para o estudo, o resultado apresentado pelo

indicador “melhorou o desempenho” em relação a sua referência inicial.

Gráfico 61: Indicador - Proporção de extremamente pobres - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2020 o programa 522 - Proteção social e fortalecimento do Sistema Único de

Assistência não adotou esse indicador para mensuração do alcance do objetivo proposto, e

assim sendo, não houve apuração do mesmo. Diante da precariedade dos dados

disponibilizados, conclui-se que o indicador alcançou a meta estabelecida para o período.

Gráfico 62: Indicador - Índice de desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social
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*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2020 não houve apuração, e no ano de 2021 o indicador atingiu 0,84, bem distante

de atingir a meta para o período do PPA. Assim sendo, apesar do indicador performar de forma

insatisfatória, conclui-se que não há informação suficiente para análise.

Gráfico 63: Indicador - Visitações em museus e bibliotecas - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador que trata das visitações em museus e bibliotecas tem apresentado evolução

satisfatória mesmo durante o período pandêmico. No ano de 2020, o número de visitações aos

espaços foi de 3.586, número considerado baixo pela área técnica, já que o funcionamento dos

equipamentos foi restrito e as escolas que são consideradas parceiras também não puderam

funcionar normalmente. Em 2021, o desempenho foi considerado surpreendente com 34.834

visitantes superando toda a estimativa programada para o PPA 2020-2023, onde pode-se

destacar a revitalização da Galeria Lava Pés e a realização do evento “São Jovem Arte”, novos

eventos no Cine Teatro e Casa Cuiabana, as exposições nos museus de Arte Sacra e História

Natural, além dos projetos na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. Considerando

os dois primeiros anos de execução do Plano Plurianual, o resultado alcançado pelo indicador

foi de 38.420 visitações aos museus e bibliotecas, portanto, conforme metodologia de

avaliação, o indicador “alcançou a meta” programada.
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Gráfico 64: Indicador - Percentual de recursos destinados ao fomento da cultura frente ao
total de recursos do fundo cultura

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador é o resultado da soma de todos os recursos disponíveis para fomento à cultura,

como de origem federal, emendas parlamentares e recursos próprios, dividido pelo total de

recursos disponíveis no fundo de cultura. O resultado apurado para os anos de 2020 e 2021

foram, respectivamente, 133,42% e 134,9%, sendo destaque em 2020 os recursos federais

repassados com base na lei Aldir Blanc e no ano de 2021 o aporte feito pelo programa Mais

MT. Portanto, conforme metodologia estabelecida para o estudo do relatório, pode-se concluir

que o indicador alcançou a meta para o PPA 2020-2023.

Gráfico 65: Indicador - Recurso investido na preservação e restauro de patrimônio histórico,
cultural e de acervo literário

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor
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***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A secretaria relata que em 2020 foi investido um valor muito abaixo da meta prevista, visto que

havia expectativa de repasse de 2 milhões de reais como auxílio a proprietários de bens

tombados estratégicos na reforma de seus imóveis, projeto este que não foi executado por

priorização da Lei Aldir Blanc. Em 2021 não houve investimento, uma vez que o Edital Preservar

de 2021, mesmo publicado e com o resultado divulgado, tem sua previsão de execução apenas

para 2022. A secretaria ressalta que outros projetos do MAIS MT entraram na lista de

prioridades, e esse também foi um dos motivos para a não realização da meta. Portanto,

conclui-se que o indicador piorou o seu desempenho..

Resultado do Objetivo Estratégico

Gráfico 66: Resultado do Objetivo Estratégico “Reduzir a pobreza e os riscos sociais”

*Fonte: SEPLAG (2022)

De acordo com o desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo

estratégico “Reduzir a pobreza e os riscos sociais”, considera-se que “O objetivo ficou mais

próximo de ser alcançado”. Destaca-se que 61,90% dos supracitados indicadores obtiveram

resultado positivo.

No que se refere à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados, verifica-se que o

Planejamento e Programação da Despesa (PPD) foi regular em 2020 e altamente deficiente em

2021, apontando uma piora em seu desempenho. É mister ressaltar que esse parâmetro

analisa estritamente a capacidade de planejar das unidades executoras das políticas públicas,

uma vez que houve empenho de dotação, entretanto, mais que duplicado em relação à

dotação inicial. No que se refere à Capacidade Operacional e Financeira da Despesa - COFD, em

ambos os exercícios se apresentou regular, embora tenha havido relativa melhoria no último

exercício em análise.
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Tabela 11: Execução orçamentária e financeira do objetivo estratégico “Reduzir a pobreza e os riscos sociais”

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano Dotação Inicial Dotação final Contingenciado Empenhado Liquidado PPD (%) COFD(%)

2020 173.050.314,00 228.039.531,27 19.014.747,93 121.604.023,83 100.218.802,96 70,27 58,18

2021 142.632.170,00 451.448.153,66 3.602.798,96 304.034.516,66 238.695.945,66 213,16 67,89

*Fonte: SEPLAG (2022)

❖ Objetivo estratégico: Reduzir a violência e a insegurança do cidadão

Este objetivo estratégico tem o desafio de transformar a realidade dos indicadores de

segurança pública, apresentados por ocasião da elaboração do Plano Plurianual de 2020 –

2023, e enviados para a aprovação do Plano em Lei. Tais indicadores estão destacados no item

1.3 Segurança Pública, contido no Cenário Social, que compõe o Cenário Socioeconômico do

Estado de Mato Grosso, parte integrante da Mensagem do Governo, constante no PPA

2020-2023, Lei N. 11.071, de 27 de dezembro de 2019.

A estrutura organizacional responsável pelos resultados deste objetivo é composta pelos

seguintes órgãos e entidades: Secretaria de Segurança Pública – SESP (com 05 programas); o

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN (com 01 programa); e a Fundação Nova Chance

com uma ação de governo. Esta estrutura é responsável pela gestão dos 06 programas e seus

41 indicadores, avaliados anualmente e apresentados seus resultados no Relatório da Ação

Governamental. A seguir, na tabela 12, são apresentados os programas e indicadores

relacionados aos seus respectivos órgãos responsáveis:

Tabela 12: Programas do Objetivo Estratégico “Reduzir a violência e a insegurança do cidadão” e seus respectivos

Indicadores

Programas Indicadores

506 – Compromisso com o trânsito

seguro 577 – Taxa de vítimas em acidentes de trânsito.

509 - Política de gestão

penitenciária para reinserção

social

112 - Intermediação de mão de obra da FUNAC - "Total"

242 - Taxa de Encarceramento - "Total"

420 - Pessoas privadas de liberdade em ensino - "Total"
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335 - Ocupação do Sistema Penitenciário - "Total"

125 - Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por Agente

(R/A) adequada - "Total"

135 - Taxa de Absenteísmo do Servidor Penitenciário

136 - Cobertura da equipe de saúde no sistema penitenciário - "Total"

519 - Segurança Proativa e

Inteligente

244 - Taxa de homicídio doloso - "Total"

248 - Taxa de roubo de veículo (FBSP/ABSP) - "Total"

421 - Taxa de Roubos seguido de morte - "Total"

422 - Taxa de Lesões Corporais Seguidas de Morte - "Total"

425 - Taxa de Roubos Total - "Total"

428 - Taxa de homicídios de vítimas femininas - "Total"

463 - Número de Feminicídios

464 - Número de operações realizadas em região de fronteira

109 - Inquéritos concluídos com autoria definida - "Total"

110 - Inquéritos concluídos no ano - "Total"

113 - Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da

POLITEC

465 - Número de Operações Integradas de segurança pública

468 - Tempo médio de entrega de carteiras de identidade na capital

470 - Tempo médio de entrega de carteiras de identidade no interior do

Estado

473 - Número de municípios atendidos pelos projetos de prevenção

criminal

476 - Número de escolas atendidas pelos projetos de prevenção criminal
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477 - Número de pessoas atendidas nos projetos de prevenção criminal

478 - Número de atendimentos nos projetos de prevenção criminal

479 - Número de pessoas formadas e orientadas dentro da filosofia de

polícia comunitária

480 - Projetos contemplados com recursos oriundos de bens apreendidos

e adquiridos com produtos do tráfico

481 - Projetos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública

contemplados com recursos externos

520 - Sistema de Atendimento

Socioeducativo

415 - Taxa de reingresso do adolescente no sistema - "Total"

466 - Número de adolescentes autor de ato infracional atendidos

467 - Número de atendimentos realizados ao adolescente autor de ato

infracional

469 - Taxa de ocupação do Sistema Socioeducativo.

471 - Número de projetos do sistema socioeducativo contemplados com

recursos externos

524 - Salvar e Proteger

416 - Número de Focos de calor - "Total"

417 - Número de Acidentes com GLP - "Total"

472 - Percentual de edificações regularizadas.

250 - Taxa de suicídios - "Total"

334 - Taxa de óbitos em acidentes de trânsito - "Total"

418 - Taxa de óbitos por afogamento - "Total"

419 - Número de acidentes com produtos perigosos - "Total"

474 – Número de projetos do Corpo de Bombeiros contemplados com

recursos externos.

531 – Tolerância Zero 109 - Inquéritos concluídos com autoria definida - "Total"
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110 - Inquéritos concluídos no ano - "Total"

113 - Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da

POLITEC

244 - Taxa de homicídio doloso - "Total"

248 - Taxa de roubo de veículo (FBSP/ABSP) - "Total"

421 - Taxa de Roubos seguido de morte - "Total"

422 - Taxa de Lesões Corporais Seguidas de Morte - "Total"

425 - Taxa de Roubos Total - "Total"

428 - Taxa de homicídios de vítimas femininas - "Total"

463 -Número de feminicídios

465 -  Número de Operações Integradas de segurança pública

464 - Número de operações realizadas em região de fronteira.

242 - Taxa de Encarceramento - "Total"

335 - Ocupação do Sistema Penitenciário - "Total"

467 - Número de atendimentos realizados ao adolescente autor de ato

infracional.

416 - Número de Focos de calor - "Total"

334 - Taxa de óbitos em acidentes de trânsito - "Total"

*Fonte: SEPLAG (2022)

Os indicadores tiveram seus desempenhos avaliados individualmente e estão apresentados um

a um nos gráficos numerados de 67 a 108 a seguir. Em 2021, houve mudança com a revisão do

PPA, incluindo programa novo, retificando indicadores. Em função destas alterações, a maioria

dos programas de responsabilidade da SESP passaram a compartilhar indicadores.
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Gráfico 67: Indicador - Taxa de vítimas em acidentes de trânsito

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

** Sentido do Indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “taxa de vítimas de acidentes de trânsito” representa um percentual, a cada

100.000 habitantes em Mato Grosso, e apresentou os valores, entre parênteses, nos anos 2018

(212,431%) e 2019 (205,60%). Este indicador sofreu uma alteração relativa apenas à sua

denominação, em 2021, mas a fórmula de cálculo continuou a mesma, justificado na Lei N.

11.307, de 29/01/2021, visando a explicar melhor os resultados dos esforços empregados nas

ações deste programa”. A meta prevista para o final do PPA foi estimada em 190%, e sua

interpretação é: quanto menor o valor apurado, melhor o resultado. Os valores apurados, em

2020, foi de 171,1%, e em 2021, foi de 185,710% (Gráfico 67). Conforme as análises do

responsável, nos RAGs 2020 e 2021, nos dois anos consecutivos, a meta final do PPA foi

superada em função das anormalidades na movimentação no trânsito, causadas pelas

restrições de circulação impostas pelo poder público para conter a expansão da pandemia de

COVID-19. Assim, pelas análises apresentadas e, de acordo com a metodologia deste Relatório,

conclui-se que este indicador alcançou a meta.
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Gráfico 68: Indicador - Intermediação de mão de obra da FUNAC - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do Indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fórmula de cálculo do indicador relacionado à Fundação Nova Chance - FUNAC, é: "número

de intermediação de recuperandos para o trabalho formal realizada pela FUNAC/Número total

de recuperando X 100”. De acordo com o responsável pela análise do programa, no RAG 2020,

o baixo desempenho deste indicador, no primeiro ano do PPA 2020-2023, foi devido às

consequências das restrições impostas de circulação de pessoas para evitar a expansão da

pandemia da COVID-19, afetando a economia que restringiu a oferta de empregos. No entanto,

no RAG 2021, houve um aumento, favorável, do desempenho deste indicador em relação ao

ano anterior, e segundo o responsável pelo programa foi devido ao aumento das ações

realizadas, bem como a redução da população privada de liberdade nesse período. Com base

nestas análises e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que o indicador

alcançou a meta do PPA.

Gráfico 69: Indicador - Taxa de Encarceramento - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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A fórmula deste indicador é composta pelo “(número de encarcerados no Estado no

ano/população do Estado no ano) x 100.000”. E a interpretação do seu resultado anual é

quanto menor a percentagem apurada, melhor o desempenho. Assim a taxa de pessoas

encarceradas em Mato Grosso vem diminuindo, segundo o responsável pela análise nos RAGs

2020 e 2021, graças à abertura de novas vagas em unidades penais, bem como à implantação

de penas alternativas, como o uso de tornozeleiras. No RAG 2021, o responsável informa ainda

que outras ações vêm sendo realizadas e que tal indicador tende a ultrapassar a meta prevista

até o final do PPA 2020-2023. Com base nestas informações e de acordo com a metodologia

deste Relatório, conclui-se que este indicador melhorou o desempenho.

Gráfico 70: Indicador - Pessoas privadas de liberdade em ensino - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do Indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fórmula deste indicador é “(número de recuperandos que estão realizando ou que realizaram

cursos profissionalizantes no ano/Número total de recuperandos no ano) X 100”, e sua

interpretação é quanto maior a taxa apurada, melhor seu desempenho. Assim, conforme as

informações que constam nos RAGs 2020 e 2021, no primeiro ano do PPA, o valor apurado foi

considerado muito baixo, comparado ao de 2018 (15,23) e após verificação realizada pelo

Núcleo de Educação em Prisões (por meio dos registros de matriculados), constatou-se que o

número de pessoas privadas de liberdade era maior. Feita a correção, apurou-se que o

resultado real do ano de 2020 ficou em 25,27% - e não 2,86%, como informado no RAG 2020

(valores mantidos no Gráfico 70, conforme constam originalmente nos RAGs). No segundo ano

do PPA, houve um melhor desempenho da taxa do indicador, superando a meta do fim do PPA.

Com base nestas informações e na metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador

alcançou a meta.
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Gráfico 71: Indicador - Ocupação do Sistema Penitenciário - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021).
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fórmula deste indicador é calculada pelos dados da “população carcerária/número de vagas

X 100”, sendo que quanto menor a taxa apurada, anualmente, melhor o seu resultado. Desta

forma, desde 2020, o indicador alcançou a meta final do PPA e, em 2021, continuou a melhorar

seu desempenho (Gráfico 71). Nos RAGs 2020 e 2021, o responsável pela análise informa que

tais resultados decorrem do aumento de mais de mil vagas nas unidades penais, bem como a

implementação de penas alternativas. No RAG 2021, o responsável pela análise destaca ainda

que, com as ações desempenhadas, o objetivo para os próximos anos é zerar o déficit de vagas

no Sistema Penitenciário de Mato Grosso, até o final de vigência do atual PPA. Diante destas

informações e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que o indicador

alcançou a meta prevista para o final do PPA.

Gráfico 72: Indicador - Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por Agente
(R/A) adequada - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021).
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador expressa a relação entre o número de recuperandos em unidades penitenciárias

com a relação Recuperando/Agente penitenciário menor ou igual 5 e o total de recuperandos

do sistema penitenciário do Estado, mostrando em percentagem a proporção de recuperandos

assistidos adequadamente pelo sistema. Ele toma por parâmetro a relação

Recuperando/Agente, indicada pelo CNPCP – Conselho Nacional de Políticas Criminais e

Penitenciárias, onde a relação que serve de parâmetro “Recuperando/Agente penitenciário”

tem o valor de número 5, significando que para cada grupo de 5 recuperandos deve haver um

agente penitenciário. Assim, quanto maior o valor apurado, melhor é o resultado. Desta forma,

as boas práticas do Sistema Penitenciário, registradas pelo responsável nas análises, nos RAGs

de 2020 e 2021 (Gráfico 72), levaram ao atingimento da meta final do PPA. De acordo com tais

informações e seguindo a metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador superou a

meta.

Gráfico 73: Indicador - Taxa de Absenteísmo do Servidor Penitenciário

*Fonte: RAG (2020 e 2021).
**Sentidos do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fórmula deste indicador é a relação “Quantidade (total do ano) dos dias não trabalhados

pelos servidores do penitenciário/Quantidade (total do ano) de dias que os servidores

penitenciários deveriam trabalhar no ano X 100”. O resultado em percentagem indica que

quanto menor a taxa, melhor o resultado. No primeiro ano do PPA, apresentado no RAG 2020,

a taxa do indicador está muito aquém da almejada (Gráfico 73). O responsável pela análise

justifica tal desempenho decorrente das consequências da pandemia de COVID-19 na saúde

dos servidores. Tal fato foi também registrado no RAG 2021, mas há a ressalva que, por conta

da vacinação da população, a taxa apresentou um resultado favorável à diminuição do

absenteísmo almejado para o final do PPA. Assim, pelas informações registradas nos RAGs

2021 e 2022 e pela metodologia deste Relatório, conclui-se que o indicador melhorou o

desempenho.
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Gráfico 74: Indicador: Cobertura equipe de saúde no sistema penitenciário - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fórmula deste indicador é “(número de equipes implantadas / número de equipes

necessárias) X 100” e os critérios utilizados de acordo com a Portaria Interministerial 1777 de

2003 são: a) para Cadeias: apenas aquelas com mais de 100 recuperandos; b) para

Penitenciárias e CDP'S: todos entram no cálculo, independente da população carcerária,

seguindo o critério de 1 (uma) equipe para cada 500 recuperandos. Assim, nas justificativas dos

resultados dos anos RAGs 2020 e 2021, a pandemia de COVID-19 precedeu a todos os esforços

para ampliação de outras áreas da saúde, pois todas as equipes estão voltadas na contenção da

pandemia dentro das unidades, permanecendo o mesmo número de equipes de saúde, do

início da elaboração do PPA (Gráfico 74). De acordo com as informações do responsável pela

análise e seguindo a metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador manteve o

desempenho constante.

Gráfico 75: Indicador - Taxa de reingresso do adolescente no sistema - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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A fórmula deste indicador é “número de entradas de adolescentes em medidas de internação

dividido pelo número de adolescentes inseridos em medida de internação”, sendo que do

resultado será (-) subtraído 1 e (X) multiplicado por cem (100), e sua interpretação é quanto

menor a taxa apurada, melhor o desempenho. No RAG 2020, a análise do responsável informa

que não houve o reingresso de adolescentes no sistema, tendo em vista as medidas judiciais

cumpridas para a contenção da pandemia nas unidades de internação. Em 2021, houve

reentrada de adolescentes no sistema de atendimento do socioeducativo do meio fechado,

mas o resultado foi melhor que o estimado para o PPA 2020-2023 (Gráfico 75). Desta forma,

pelas informações relatadas e pela metodologia deste Relatório, conclui-se que o indicador

atingiu a meta prevista.

Gráfico 76: Indicador - Número de adolescentes autor de ato infracional atendidos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Para chegar ao resultado deste indicador é utilizado o número absoluto de adolescentes

atendidos, durante o ano, no sistema socioeducativo de internação do meio fechado.

Conforme demonstrado no Gráfico 76, no RAG 2020, está descrito que, por conta das medidas

de restrições da pandemia, o número foi bem mais baixo em relação ao descrito no RAG 2021,

justificado este pela inauguração de novas vagas na unidade socioeducativa de Rondonópolis.

No entanto, é importante considerar que este indicador mostra o atendimento aos

adolescentes que estão em conflitos com a lei atendidos no sistema socioeducativo de meio

fechado em Mato Grosso, que diminuiu em função das restrições impostas pela pandemia da

COVID 19, e de acordo com tais informações e pela metodologia deste Relatório, este indicador

melhorou o desempenho.
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Gráfico 77: Indicador - Número de atendimentos realizados ao adolescente autor de ato
infracional

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Para chegar ao resultado deste indicador é utilizado o número absoluto de atendimentos

realizados aos adolescentes autor do ato infracional, que de acordo com o responsável pela

análise do indicador nos RAGs significa o atendimento que o adolescente internado no sistema

socioeducativo tem durante a semana, em média 5 atendimentos da equipe de

socioeducadores composta por profissionais da educação física, da assistência social e da

psicologia. Logo no primeiro ano do PPA, a meta final do indicador foi superada (Gráfico 77), e

na análise do RAG 2021, o responsável justificou que, por conta da pandemia da COVID-19, os

atendimentos realizados, principalmente aos familiares das e dos adolescentes, ocorreram de

modos não-presenciais, favorecendo ainda mais a melhoria no desempenho do indicador.

Diante de tais informações e de acordo com a metodologia deste Relatório, o indicador

superou a meta prevista.

Gráfico 78: Indicador - Taxa de ocupação do Sistema Socioeducativo

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador mostra como está a lotação das unidades socioeducativas de internação no

Estado, obtido pela fórmula: “Número de adolescente autor de ato infracional no

Estado/Número de vagas no Sistema Socioeducativo no Estado”. E sua interpretação é quanto

menor, melhor. Pela meta do PPA, compreende-se que o sistema socioeducativo aponta a

lotação em sua capacidade plena. No entanto, durante os últimos dois anos, com a pandemia

da COVID-19, sobremaneira foram atendidas as recomendações da Justiça para reduzir o

número de internações, evitando assim contágios nas unidades. Desta forma, conforme

demonstrado no Gráfico 78, tanto em 2020, quanto em 2021, a lotação foi decrescendo. Assim,

conforme o sentido da interpretação deste indicador e seguindo a metodologia deste Relatório,

o indicador superou a meta prevista para o final do PPA.

Gráfico 79: Indicador - Número de projetos do Sistema Socioeducativo contemplados com
recursos externos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador expressa, em um número absoluto, o empenho do sistema socioeducativo em

buscar recursos externos para a promoção de suas atividades. E tendo a motivação de

aumentar um projeto por ano até 2023, pelo Gráfico 79, percebe-se que, no primeiro ano, isso

ficou prejudicado, devido às restrições da pandemia COVID-19, segundo análise do RAG 2020.

No entanto, o responsável pela análise informa, no RAG 2021, que tanto por emendas

parlamentares quanto por outros editais de fomento estão buscando recursos para alcançar a

meta pretendida até o final do PPA. Diante destas análises e de acordo com a metodologia

deste Relatório, conclui-se que o indicador melhorou o desempenho.
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Gráfico 80: Indicador - Número de Focos de calor – “Total”

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador, aferido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), expressou um

número elevado de focos de calor, conforme o Gráfico 80, representando as ocorrências em

Mato Grosso, em especial, nos Biomas Pantanal e Cerrado - de acordo com o RAG 2020. Já em

2021, devido às ações efetivadas no programa, a análise do responsável aponta que houve uma

redução expressiva do indicador em relação ao ano anterior. Assim, pelas análises

apresentadas nos RAGs 2020 e 2021 e pela metodologia deste Relatório, conclui-se que este

indicador melhorou o desempenho.

Gráfico 81: Indicador - Número de Acidentes com GLP - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O valor deste indicador representa o número de atendimentos realizados pelo Corpo de

Bombeiros nos acidentes com GLP. No entanto, conforme informado pela Secretaria, existe

uma discrepância em relação aos números apresentados (Gráfico 81), em razão da alteração da
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metodologia adotada para aferição das variáveis que compõem o indicador. O Sistema de

Registro de Ocorrências Bombeiro Militar aglutina as informações em alguns casos, porém, em

outros, as realiza de maneira pormenorizada. Portanto, diante da impossibilidade de manter

sua forma de apuração, foi solicitada sua revisão. Dessa forma, para efeitos deste Relatório,

conclui-se que este indicador está sem informação suficiente para avaliação.

Gráfico 82: Indicador - Percentual de edificações regularizadas

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Embora este indicador tenha sido avaliado no RAG 2020 (Gráfico 82), no ano seguinte foi

solicitado sua exclusão do PPA, aprovado pela Lei N. 11.307, de 29/01/2021, com a seguinte

justificativa: “conforme decisão do STF, a cobrança da TACIN foi declarada inconstitucional.

Como a fórmula de cálculo baseia-se no pagamento da taxa, não será possível calcular o

indicador”. Diante desta exclusão em Lei, o indicador não será avaliado para efeitos deste

Relatório Conclusivo.
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Gráfico 83: Indicador - Taxa de suicídios - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador apresenta tendência crescente e pode estar relacionado às consequências na

vida das pessoas por causa da pandemia de COVID 19, segundo análise do responsável no RAG

2021 (Gráfico 83). É importante ressaltar que o desempenho deste indicador depende de

outros fatores sociais, culturais, individuais, econômicos e ambientais. Importante que o órgão

gestor deste programa está atento ao fato social mensurado por este indicador, pretendendo

atuar de modo proativo, alertando à população sobre o tema e, caso necessário, fazer a

intervenção para alterar a realidade. Pelas informações analisadas nos RAGs 2020 e 2021 e

pela metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador piorou o desempenho.

Gráfico 84: Indicador - Taxa de óbitos em acidentes de trânsito - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador aponta a taxa de número de mortes em acidentes no trânsito, em Mato Grosso,

a cada grupo de 100 mil pessoas dividido pela população do Estado, e sua interpretação é que

quanto menor a taxa apurada, melhor o resultado. No primeiro ano de execução do PPA,

segundo a análise do RAG 2020, a taxa aferida de 25,77% (Gráfico 84) foi menor que a taxa de

referência na elaboração (em 2017 foi de 31,070%), contudo continua alta em relação à meta

final do PPA. A análise do responsável no RAG de 2020 não entra no mérito de qual seria o

motivo para esta variação. No entanto, na análise do RAG 2021, verifica-se que a taxa voltou à

direção ascendente, não havendo outras informações que justifiquem este aumento. Com base

nestas análises dos RAGs 2020 e 2021 e de acordo com a metodologia deste Relatório,

conclui-se que este indicador piorou o desempenho.

Gráfico 85: Indicador - Taxa de óbitos por afogamento - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A taxa representa o número de óbitos a cada 100 mil habitantes, sendo que, no primeiro ano

do PPA 2020-2023, ela foi maior que a do ano utilizada como base de referência para o plano:

3,24 (2017). No entanto, na análise do RAG de 2020, o responsável informa que, apesar de a

taxa apresentar aumento (Gráfico 85), o número absoluto de óbitos (129) foi menor que em

2019 (143), justificando as ações preventivas relacionadas. Já no RAG de 2021, a diminuição da

taxa foi creditada às medidas de restrições para circulação e aglomeração, editadas para

contenção da pandemia da COVID-19, como proibição de festas e eventos próximos a rios e

locais públicos. O responsável contudo alerta que, com a abertura gradativa desses locais para

festas, a taxa pode voltar a aumentar. Assim, de acordo com as análises relatadas nos RAGs e

com a metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador alcançou a meta.
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Gráfico 86: Indicador - Número de acidentes com produtos perigosos - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A aferição deste indicador é feita pela contagem do número absolutos de acidentes com

produtos perigosos registrados. De acordo com o responsável pelo RAG 2020, nos últimos dois

anos, as atividades deste tema estão relacionadas à pandemia de COVID-19, havendo uma

mudança na metodologia. Neste sentido, todo o trabalho registrado envolvendo esta atividade

passou a ser direcionado, na totalidade, para a desinfecção dos locais públicos e privados. Os

números apurados e lançados estão bem acima da base utilizada na elaboração do PPA (171) e

da meta final (Gráfico 86). Nesse sentido, em função da pandemia, aumentou o valor do

indicador, e de acordo com a análise há uma discrepância na metodologia da fórmula que

precisa ser corrigida para este indicador. Com base nestas informações, e para efeitos deste

Relatório, conclui-se que este indicador não tem informações suficientes para análise.
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Gráfico 87: Indicador - Número de projetos do Corpo de Bombeiros contemplados com

recursos externos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador pretende quantificar o esforço da organização para a captação de recursos

externos, com a finalidade de apoiar projetos específicos do Corpo de Bombeiros/MT. Nota-se

pelo Gráfico 87 que, no segundo ano de execução do PPA, o indicador atingiu a meta prevista

para o final do Plano. Pelas informações dos RAGs 2020 e 2021 e pela metodologia deste

Relatório, conclui-se que este indicador alcançou a meta.

Gráfico 88: Indicador - Taxa de homicídio doloso - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador apresenta anualmente o resultado da equação: “número de homicídios dolosos

registrados no ano x 100.000/Total de habitantes de Mato Grosso”; e sua interpretação é que

quanto menor a taxa apurada, melhor o desempenho. Assim, pelas análises das informações

prestadas nos RAGs (Gráfico 88), percebe-se que a taxa de homicídios dolosos vem diminuindo

no Estado, creditada pelos investimentos promovidos pelo Estado como as aparelhagens de

inteligência policial. Diante das análises nos RAGs 2020 e 2021, e de acordo com a metodologia

deste Relatório, conclui-se que este indicador melhorou o desempenho.

Gráfico 89: Indicador - Taxa de roubo de veículo (FBSP/ABSP) - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador é apurado pela fórmula “número de casos registrados no Estado no ano X

100.000/Total de habitantes no Estado”; e sua interpretação é que quanto menor a taxa

apurada, melhor o desempenho. Para a elaboração do PPA 2020-2023, a taxa base foi a do ano

de 2018 (68,41%), estabelecendo uma meta final de 57,05%. De acordo com a análise do

responsável, no RAG 2020, as restrições de circulação e aglomeração, impostas para contenção

da pandemia da COVID-19, contribuíram para a diminuição da taxa deste indicador (Gráfico

89). Outros fatores descritos são os investimentos em policiamento, principalmente, na

fronteira para conter este tipo de crime. Apesar destes esforços, em 2021, a taxa voltou a

aumentar em relação ao ano anterior, mas mesmo assim o resultado ainda está melhor que a

meta final do Plano. Portanto, pelas análises do responsável nos RAGs 2020 e 2021 e de

acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador alcançou a meta.
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Gráfico 90: Indicador - Taxa de Roubos seguido de morte - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fórmula deste indicador é “quantidade de roubo seguido de morte X 100.000 por habitantes

do Estado” e sua interpretação é que quanto menor a taxa, melhor o desempenho. Tendo por

base o ano de 2018, quando a taxa estava em 1,08%, a meta final do PPA foi estimada em 0,9%.

Contudo, já no primeiro ano de execução do Plano, conforme a apuração da taxa (0,77%), a

meta final foi superada (Gráfico 90). Já em 2021, houve uma elevação da taxa apurada, em

relação ao ano anterior, mas ainda assim apresentou melhor resultado que a prevista para a

final do PPA. A explicação do responsável pela análise sobre a evolução do indicador é que os

investimentos em segurança e as restrições de circulação relacionadas às medidas de

contenção do contágio da pandemia da COVID-19 influenciaram os resultados. É importante

ressaltar que, no RAG de 2020, o responsável informou que não solicitaria a revisão da meta

final do PPA. Contudo, nas análises do RAG 2021, o responsável salienta que a redução da meta

em 2020 foi em decorrência do ano atípico de restrições em função da pandemia em conjunto

com os investimentos no setor, e com isso não alterou a meta final do PPA. Portanto, pelas

análises dos RAGs 2020 e 2021 e pela metodologia deste Relatório, conclui-se que o indicador

atingiu a meta.
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Gráfico 91: Indicador - Taxa de Lesões Corporais Seguidas de Morte - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fórmula deste indicador é “quantidade de crimes de lesão corporal seguido de morte por

100.000 habitantes”, sendo que quanto menor a taxa, melhor o desempenho. As análises dos

RAGs 2020 e 2021 apontam para a atipicidade desses dois anos, e o responsável ressalta que

houve investimentos na Segurança Pública, com ações mais ostensivas. Há a ponderação no

relatório de 2021 sobre as restrições a aberturas de bares, no horário noturno, durante o

período de vigência das ordens públicas para contenção da pandemia da COVID-19, que

influenciaram significativamente os resultados. Assim, conforme a análise do responsável nos

RAGs 2020 e 2021 e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que o indicador

alcançou a meta.

Gráfico 92: Indicador - Taxa de Roubos Total - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador expressa em taxa a quantidade de roubo total a cada grupo de 100.000

habitantes em Mato Grosso. Pelas análises nos RAGs de 2020 e 2021 (Gráfico 92), as taxas

anuais apuradas superaram a meta estimada para o final do PPA. Segundo o responsável pelas

informações nos RAGs, tanto as restrições de circulação de pessoas nos dois primeiros anos da

pandemia da COVID-19, como os esforços de policiamento somados aos investimentos

efetivados na segurança pública corroboraram para a queda deste tipo de crime. Portanto, com

base nestas informações e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que o

indicador alcançou a meta.

Gráfico 93: Indicador - Taxa de homicídios de vítimas femininas - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador mostra o resultado da quantidade de homicídios de vítimas femininas por grupo

de 100.000 mulheres, em Mato Grosso. Em 2020, o indicador apresentou resultado bem acima

da meta final almejada (Gráfico 93), e o responsável pela análise, no RAG, ressalta que apesar

de as peculiaridades deste crime envolver muitos elementos estruturais da sociedade, a SESP

vem promovendo as políticas públicas dentro da sua administração para proteger à mulher

vítima de violência. Em 2021, a taxa apurada diminuiu em relação ao ano anterior e está mais

próxima de atingir a meta final do PPA, mas ainda assim continua de grande impacto social pela

natureza brutal deste crime. Com base nas informações dos RAGs 2020 e 2021, e de acordo

com a metodologia deste Relatório, conclui-se que o indicador melhorou o desempenho.
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Gráfico 94: Indicador - Número de Feminicídios

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador apresenta o número absoluto de feminicídios registrados, anualmente, no

Estado de Mato Grosso. De acordo com as análises nos RAGs 2020 e 2021, várias ações vêm

sendo realizadas pela SESP para que este número continue diminuindo, pois a natureza deste

crime envolve também questões institucionais como o necessário investimento nos sistemas

das polícias. No primeiro ano de execução do PPA, devido ao aumento de crimes registrados

(Gráfico 94), novas ações foram direcionadas e que influenciaram a diminuição de feminicídios

no segundo ano de execução do Plano, segundo as análises dos RAGs citados. Assim, pelos

números apresentados e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que o

indicador melhorou o desempenho.

Gráfico 95: Indicador - Número de operações realizadas em região de fronteira

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador é a somatória das operações policiais realizadas na região de fronteira do Estado

de Mato Grosso, no ano, e sua interpretação é que quanto maior o número apurado, melhor o

resultado. De acordo com a análise dos RAGs 2020 e 2021, tais números (Gráfico 95) refletem

práticas programadas pela segurança pública na região de fronteira de Mato Grosso, pois a

meta final do PPA será o cumulativo de ações na região durante os quatro anos do Plano. As

regiões, localidades e municípios estão evidenciadas nas análises dos RAGs, havendo

informação que as metas anuais são cumulativas, e de acordo com a metodologia deste

Relatório, conclui-se que o indicador manteve o desempenho.

Gráfico 96: Indicador - Inquéritos concluídos com autoria definida - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador é apurado pela fórmula: "(total inquéritos concluídos com autoria definida no

ano / total de Inquéritos Concluídos no ano) x 100”. E sua interpretação é que quanto maior o

resultado, melhor o desempenho. Pelo Gráfico 96, percebe-se que, ano a ano, o indicador vem

aumentando o seu resultado, apontado que está próximo da meta estabelecida para o final do

PPA. De acordo com as análises do responsável nos RAGs 2020 e 2021, seu desempenho foi se

deve, em parte, pelas restrições de circulação de pessoas impostas para contenção do avanço

da pandemia da COVID-19, havendo em função disso menos inquéritos. Mas também porque

houve investimentos no setor e posse de novos concursados, aumentando assim a eficiência

do indicador. Pelas análises apresentadas e de acordo com a metodologia deste Relatório,

conclui-se que o indicador melhorou o desempenho.
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Gráfico 97: Indicador - Inquéritos concluídos no ano - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A fórmula de cálculo deste indicador é: "(soma total dos Inquéritos Concluídos com autoria e

sem autoria / total de Inquéritos Instaurados) X 100”. Segundo as análises dos responsáveis

nos RAGs, o menor desempenho do indicador, em 2020 (Gráfico 97), foi devido aos trabalhos

de integração do sistema da polícia com o do judiciário, bem como em razão das faltas de

servidores, em decorrência de problemas de saúde. Já em 2021, com a integração dos sistemas

instalada e a contratação de novos servidores concursados, o resultado dos inquéritos

concluídos melhorou e superou a meta prevista para o final do PPA. Com base nas análises dos

RAGs 2020 e 2021 e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que este

indicador alcançou a meta.

Gráfico 98: Indicador - Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da POLITEC

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior,melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador apresenta a seguinte fórmula de cálculo: “(quantidade de laudos periciais

emitidos pela POLITEC no ano / laudos periciais solicitados no ano) X 100”. Durante estes dois

anos, o responsável pela análise informou nos RAGs que a entidade responsável está com a

meta de finalizar os passivos de laudos, além de ao mesmo tempo aumentar a conclusão de

laudos iniciados no próprio ano. A intenção é a melhoria contínua, por isso a meta final

prevista no PPA apresenta um valor muito alto (Gráfico 98). Pelas análises dos RAGs 2020 e

2021 e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador melhorou o

desempenho.

Gráfico 99: Indicador - Número de Operações Integradas de segurança pública

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A meta prevista para o final do PPA é a somatória de todos os anos de vigência do Plano.

Segundo as análises dos RAGs 2020 e 2021, nos dois anos consecutivos, as ações previstas

aconteceram, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, estando com quase metade

da meta final prevista do PPA (Gráfico 99). Assim, diante destes relatos, sendo a meta

cumulativa e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se assim que este indicador

melhorou o desempenho.

87



Gráfico 100: Indicador - Tempo médio de entrega de carteiras de identidade na capital

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador tem como meta final do PPA que seja entregue a Carteira de Identidade, na

capital Cuiabá, em até 15 dias de sua solicitação. Pela análise do RAG 2020, o responsável pelo

programa informa que chegou à meta final já no primeiro ano de execução do Plano, graças ao

contrato público que o Estado efetivou com uma empresa para fazer o cadastro em biometria.

No entanto, no RAG 2021, o responsável pela análise justifica o aumento do tempo médio de

entrega de carteiras no ano, devido às aposentadorias de pessoas responsáveis no setor das

unidades competentes, bem como informa que houve um aumento na demanda por este

documento. Diante destas análises e pela metodologia deste Relatório, conclui-se que este

indicador piorou o desempenho.

Gráfico 101: Indicador - Tempo médio de entrega de carteiras de identidade no interior do
Estado

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador tem como meta final do PPA que seja entregue a Carteira de Identidade, nas

cidades do interior do Estado de Mato Grosso, em até 30 dias de sua solicitação. Em 2020, o

responsável pela análise, no RAG, informa que conseguiu alcançar a meta final do Plano

(Gráfico 101). No entanto, no RAG 2021, o responsável pela análise justifica que o atraso das

entregas previstas se deve aos Correios que reduziram seu atendimento durante a pandemia

da COVID-19, bem como destaca que houve aposentadorias de servidores responsáveis no

órgão do governo do Estado responsável pela entregas do produto. Pelas análises nos RAGs

2020 e 2021 e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador

piorou o desempenho.

Gráfico 102: Indicador - Número de municípios atendidos pelos projetos de prevenção
criminal

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Estes números representam a quantidade de municípios atendidos com ações de prevenção

realizadas pela SESP durante o ano. De acordo com o responsável pela análise do indicador no

RAG 2020, tais atendimentos são em conjunto com o Conselho Comunitário de Segurança, com

a representação do Município e com demais projetos relacionados no relatório. No entanto,

segundo ainda tal análise, como atuam em parcerias com as escolas e por conta das medidas

de contenção da pandemia de COVID-19, não havendo aulas presenciais em 2020, dificultou o

alcance da meta final prevista (Gráfico 102). Já em 2021, de acordo com o responsável pela

análise no RAG, quando possível, as ações foram investidas na modalidade on-line e devido à

essa abordagem conseguiram melhorar o desempenho do indicador. Assim, pelas análises

descritas e de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador

melhorou o desempenho.
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Gráfico 103: Indicador - Número de escolas atendidas pelos projetos de prevenção criminal

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

De acordo com as análises nos RAGs 2020 e 2021, a execução destes projetos nas escolas foi

bem menor devido às medidas de restrições para contenção da pandemia de COVID-19, pois

envolvia projetos junto com a comunidade escolar, só havendo outras formas de abordagens a

partir de 2021, e assim melhorando o desempenho em relação ao ano anterior (Gráfico 103).

De acordo com estas análises e com a metodologia deste Relatório, conclui-se que este

indicador melhorou o desempenho.

Gráfico 104: Indicador - Número de pessoas atendidas nos projetos de prevenção criminal

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

De acordo com as análises dos RAGs 2020 e 2021, a execução destes projetos nos municípios

foi impactada pelas regras de restrições sanitárias para conter a expansão da pandemia da

COVID-19, uma vez que o espaço de atuação é nas escolas e suas comunidades. Com as aulas

online, no segundo ano de execução do plano, a equipe conseguiu fazer mais ações nessa

modalidade, segundo informação do responsável no RAG 2021, aumentando o desempenho
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(Gráfico 104). De acordo com estas análises e com a metodologia deste Relatório, conclui-se

que este indicador melhorou o desempenho.

Gráfico 105: Indicador - Número de atendimentos nos projetos de prevenção criminal

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

De acordo com o responsável pela análise do RAG 2020, as restrições sanitárias impostas para

a contenção da expansão da pandemia de COVID-19, impossibilitaram a atuação conjunta das

equipes de modo presencial nas escolas da rede pública nos municípios. No entanto, com a

utilização do trabalho on-line nestas ações, o indicador apresentou melhor resultado, conforme

justificativa do responsável no RAG 2021 (Gráfico 105). Desta forma, pelas análises nos RAGs

2020 e 2021, de acordo com a metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador

melhorou o desempenho.

Gráfico 106: Indicador - Número de pessoas formadas e orientadas dentro da filosofia de
polícia comunitária

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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De acordo com o responsável pela análise do indicador no RAG 2020, diante das medidas de

restrições e distanciamento para contenção da expansão da pandemia de COVID-19, a opção

online foi utilizada para esta formação e atingiu um bom público, e focou na própria formação

da polícia, durante esse período. Já em 2021, com a flexibilização das medidas sanitárias, os

eventos presenciais se tornaram possíveis, e mais pessoas puderam ser formadas nesta

filosofia (Gráfico 106). Assim, de acordo com as análises nos RAGs 2020 e 2021 e pela

metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador melhorou o desempenho.

Gráfico 107: Indicador - Projetos contemplados com recursos oriundos de bens apreendidos e
adquiridos com produtos do tráfico

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

De acordo com a análise no RAG 2020, durante esse ano, a política sobre drogas passou por um

processo de reestruturação no Estado, não tendo assim projetos apoiados. No entanto, em

2021, com a reestruturação da política realizada, as ações contra as drogas passaram a ter mais

apoios (Gráfico 107). Assim, pelas análises dos RAGs 2020 e 2021 e de acordo com a

metodologia deste Relatório, conclui-se que este indicador melhorou o desempenho.
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Gráfico 108: Indicador - Projetos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública
contemplados com recursos externos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

De acordo com a análise do responsável no RAG 2020, no primeiro ano foi possível atingir a

meta final do PPA (Gráfico 108). No RAG 2021, ocorreu a superação da meta, originando mais

recursos à Segurança Pública, justificados no campo da análise do documento citado. Assim,

diante das análises nos RAGs 2020 e 2021 e de acordo com a metodologia deste Relatório,

conclui-se que este indicador atingiu a meta.

Resultado do Objetivo Estratégico

Gráfico 109: Resultado do Objetivo Estratégico “Reduzir a violência e a insegurança do cidadão”

*Fonte: SEPLAG (2022)
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De acordo com o desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo

estratégico “Reduzir a violência e a insegurança do cidadão”, considera-se que “O objetivo

ficou mais próximo de ser alcançado”. Pelo Gráfico 109, destaca-se que 80,49% dos

supracitados indicadores obtiveram resultados positivos.

Em relação à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados, verifica-se que o

Planejamento e Programação da Despesa (PPD) foi ótimo em 2020, mas altamente deficiente

em 2021, apontando uma piora em seu desempenho. Referente à Capacidade Operacional e

Financeira da Despesa, (COFD), essa teve seu desempenho regular em 2020 e melhorou em

2021, tendo um desempenho considerado bom na análise.

Tabela 13: Execução orçamentária e financeira do objetivo estratégico “Reduzir a violência e a insegurança do cidadão”

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano Dotação Inicial Dotação final Contingenciado Empenhado Liquidado PPD (%) COFD(%)

2020 278.681.99,00 418.147.930,43 17.116.016,66 299.199.696,66 195.977.066,03 107,36 74,60

2021 195.977.066,03 868.477.000,61 61.738.708,11 689.149.580,34 311.713.957,57 171,65 85,42

*Fonte: SEPLAG (2022)
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Eixo: Mato Grosso desenvolvido e sustentável

Este eixo abarca as medidas de incentivo e regulação das atividades econômicas, que são a

base da prosperidade do Estado, reunindo as políticas públicas de logística e fomento

econômico, bem como aquelas especificamente destinadas aos setores econômicos, como a

agropecuária, a indústria, a mineração, o comércio e o turismo, entre outras. Abarca ainda as

medidas relacionadas à sustentabilidade, pois busca promover a conservação ambiental de

Mato Grosso.

É composto por dois objetivos estratégicos, quais sejam: aumentar a competitividade e a

performance econômica do Estado; e melhorar a conservação ambiental dos biomas

mato-grossenses e dos recursos naturais.

Para atingir tais objetivos, foram elaborados 13 programas, elencados na tabela 14.

Tabela 14: Eixo “Mato Grosso desenvolvido e sustentável”,  seus Objetivos estratégicos e programas

Eixo Objetivos Estratégicos Programas

Mato Grosso

desenvolvido e

sustentável

Aumentar a

competitividade e a

performance econômica do

estado.

214 - Defesa sanitária vegetal

216 - Defesa sanitária animal

338 - Infraestrutura e logística

339 - Desenvolvimento científico, tecnológico e de

inovação

345 - Desenvolvimento da educação profissional e

superior

382 - Agricultura familiar inclusiva e sustentável

385 - Desenvolve Mato Grosso

504 - Parcerias, investimentos e participações

514 - Parcerias e concessões

517 - Regulação dos serviços públicos delegados

518 - Regularização fundiária

532 - Desenvolvimento da economia criativa

Melhorar a conservação

ambiental dos biomas

mato-grossenses e dos

recursos naturais.

393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria

da qualidade de vida

*Fonte: SEPLAG (2022)

A seguir, destaca-se o desempenho dos supracitados objetivos estratégicos.
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❖ Objetivo estratégico: Aumentar a competitividade e a performance econômica do

Estado

Este objetivo estratégico foi definido para impulsionar a economia em Mato Grosso e torná-la

mais competitiva. Observa-se ainda o intuito de diversificar a atividade econômica no Estado,

buscando o aumento de estabelecimentos dos setores secundários e terciários na economia,

uma vez que Mato Grosso ainda é um estado essencialmente agricultor.

Para isso, foram elaborados 12 programas, de diferentes áreas, os quais somam um total de 66

indicadores. Na tabela 15, são apresentados os programas e indicadores relacionados ao

objetivo estratégico em questão.

Tabela 15: Programas do Objetivo estratégico “Aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado”

e seus respectivos Indicadores

Programas Indicadores

214 - Defesa sanitária vegetal 291 - Soja no vazio sanitário - "total"

292 - Risco fitossanitário do algodoeiro - "total"

293 - Município com praga controlada - "total"

294 - Sementes atendem padrão de qualidade - "total"

216 - Defesa sanitária animal

313 - Taxa acumulada de visitas a propriedades em vigilância

epidemiológica

314 - Percentual de focos atendidos – doenças

infectocontagiosas, infecciosas e parasitárias - obrigatória

316 - Notificação compulsória atend 12 horas - "total"

317 - Pontuação quali pnefa - "total"

318 - Pontuação quali pncebt - "total"

319 - Pontuação quali pncrh - "total"

320 - Pontuação quali pneeb - "total"

321 - Pontuação quali pnsa - "total"
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322 - Pontuação quali pnss - "total"

323 - Pontuação quali pnse - "total"

324 - Pontuação quali pnsaq

325 - Pontuação quali pnsap - "total"

326 - Pontuação quali pnesco - "total"

482 - Manutenção da condição de livre de doenças no estado

de mato grosso

338 - Infraestrutura e logística

93 - Densidade da malha pavimentada - "federal e estadual_"

240 - Cobertura aeroportuária - "total"

246 - Manutenção de rodovia não pavimentada - "total"

247 - Percentual de manutenção de rodovia pavimentada

341 - Extensão total de rodovias estaduais pavimentadas

357 - Qualidade da malha rodoviária - "total"

358 - Extensão de restauração de rodovias pavimentadas

360 - Percentual de substituição de pontes de madeira por

pontes de concreto e ou mistas

363 - Obras da copa 2014 concluídas - "total"

401 - Percentual de obras de Desenvolvimento urbano

concluídas e apoiadas no ano

514 - Parcerias e concessões
359 - Extensão de rodovias Pavimentadas concedidas /

parceirizadas para manutenção

339 - Desenvolvimento científico, tecnológico e

de inovação

484 - Número de mestres formados no estado

485 - Número de doutores formados no estado
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486 - Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam

com empresas

531 - Número de grupos de pesquisas existentes em mato

grosso

532 - Dispêndio para pesquisa e desenvolvimento - p&d

393 - Número de depósito de patentes

345 - Desenvolvimento da educação profissional

e superior

436 - Número de vagas ofertadas de cursos técnicos -nvoct

437 - Percentual de concluintes dos cursos técnicos

547 - Vagas em cursos de formação inicial continuada (fic) -

"total"

548 - Vagas em cursos de Especialização técnica de nível

médio - "total"

549 - Percentual de concluintes dos cursos de formação inicial

continuada - fic

382 - Agricultura familiar inclusiva e sustentável

520 - Quantidade de leite adquirido

391 - Cobertura da ater - "total"

385 - Mato Grosso Maior e Melhor

265 - Participação do agro do estado na exportação no br -

"total"

284 - Classificação no ranking de competitividade dos estados

(clp) - "total"

23 - Exportações mt nas exportações do brasil - "total"

24 - Participação do pib de mt no pib do brasil - "total"

97 - Participação da indústria no vab

98 - Participação do setor de serviços vab

278 - Concentração da pauta de exportação - "total"
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303 - Percentual de empregados formais das atividades

características do turismo

304 - Participação do valor da produção mineral - "total"

530 - Participação dos produtos industrializados nas

exportações do estado

533 - Percentual de empregados formais das atividades

características do turismo

504 - Parcerias, investimentos e participações
383 - Proporção de investimento privado em relação ao

estado em projeto com a participação da MT par

517 - Regulação dos serviços públicos delegados

343 - Classificação da via concedida - "bom"

430 - Percentual de veículos com inconformidades

431 - Duração equivalente de interrupção por unidade

consumidora (dec)

432 - Frequência de interrupção de energia por unidade

consumidora (fec)

433 - Reclamação de usuários

518 - Regularização fundiária

332 - Número de títulos urbanos emitidos

333 - Percentual de títulos rurais de até um módulo fiscal e

em assentamentos emitidos

375 - Títulos urbanos emitidos - "total"

546 - Taxa de congestionamento de processos do Intermat

541 - Áreas dos imóveis rurais com situação fundiária

regularizadas nos municípios do bioma amazônico

532 - Desenvolvimento da economia criativa

579 - Recursos orçamentários investidos no fomento à

economia criativa

580 - Percentual de ocupação em cursos oferecidos ao

empreendedor criativo.

*Fonte: SEPLAG (2022)
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Os referidos indicadores foram analisados a fim de avaliar o desempenho do respectivo

objetivo estratégico.

Gráfico 110: Indicador - Soja no vazio sanitário - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Houve uma pequena piora no indicador durante o ano de 2021. Um dos motivos apontados

como possível para tal piora é o aumento no número de fiscalizações do vazio sanitário da soja

em 2021, se comparado ao ano anterior, quando as fiscalizações foram reduzidas em virtude

da pandemia de COVID-19: infere-se que o aumento na detecção de propriedade que

descumpriram o vazio sanitário da soja está correlacionado ao aumento no número de

fiscalizações.

Gráfico 111: Indicador - Risco fitossanitário do algodoeiro - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Mesmo tendo superado o número previsto de propriedades fiscalizadas, houve redução no

número de propriedades onde foram encontradas plantas de algodoeiro com risco

fitossanitário. Acredita-se que tal acontecimento esteja relacionado ao amplo trabalho de

educação sanitária realizado pelo INDEA-MT, juntamente com o comprometimento dos

produtores rurais. Verifica-se, portanto, que o indicador alcançou a meta.

Gráfico 112: Indicador - Município com praga controlada - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2021, após a realização de novo levantamento em nível estadual para a verificação e

delimitação da ocorrência da praga Amaranthus palmeri, foram detectados dois novos focos.

Um aumento em relação ao ano de 2020, onde não foi detectada nenhuma ocorrência,

indicando uma piora no desempenho do indicador.

Após a constatação desses dois novos focos da praga, todas as medidas previstas na Instrução

Normativa Indea/MT N° 003/2020 foram adotadas, para controle e erradicação, mantendo-se o

acompanhamento do cumprimento das medidas fitossanitárias.
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Gráfico 113: Indicador - Sementes atendem padrão de qualidade - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Mesmo com o incremento das fiscalizações e análises de sementes, houve aumento no número

de amostras analisadas que atendem a padrões mínimos de qualidade. O indicador em questão

apresentou uma significativa melhora em seu desempenho, alcançando a meta estipulada.

Gráfico 114: Indicador - Taxa acumulada de visitas a propriedades em vigilância

epidemiológica

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2021, esse indicador apresentou melhora em relação ao ano de 2020. Tais visitas são

direcionadas a estabelecimentos de maior risco epidemiológico. Os números são adequados

para o cenário de pandemia, podendo melhorar nos próximos exercícios com a integração de

novos servidores ao quadro e melhora da condição de saúde pública. Conclui-se que o

indicador melhorou seu desempenho.
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Gráfico 115: Indicador - Percentual de focos atendidos – doenças infectocontagiosas,

infecciosas e parasitárias – obrigatória

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Houve uma significativa melhora no desempenho do indicador. De um total de 307 notificações

recebidas no ano, 24 ainda constavam como sem lançamento de resolução no sistema

e-SISBRAVET até a data da apuração.

Gráfico 116: Indicador - Notificação compulsória atend 12 horas - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2021, o desempenho do indicador em questão apresentou grande melhora. O índice de

atendimento dentro do prazo preconizado se encontra satisfatório. A meta para o final do PPA

deverá ser mantida e seu atendimento integral será direcionado como objetivo da defesa

sanitária animal.
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Gráfico 117: Indicador - Pontuação Quali PNEFA - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador em questão apresentou pequena melhora em seu desempenho, ainda que tenha

obtido pontuação inferior à prevista para o ano de 2021 no Programa Nacional de Erradicação

e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA). Isso ocorreu devido a incompletude das análises dos

componentes de vigilância preconizadas pelo programa.

Gráfico 118: Indicador - Pontuação Quali PNCEBT - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Tal indicador manteve seu desempenho. O desempenho abaixo do esperado do Programa

Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT) ocorreu

devido a deficiências na fiscalização de médicos veterinários habilitados (MVHs) e médicos
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veterinários cadastrados (MVCs), incluindo ausência de análise qualitativa dos registros de

fiscalização da vacinação.

Gráfico 119: Indicador - Pontuação Quali PNCRH - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH) não obteve a pontuação 4

devido à falta de análise regular da existência de áreas de silêncio epidemiológico e

subnotificação. Ademais, verifica-se que o presente indicador melhorou seu desempenho.

Gráfico 120: Indicador - Pontuação Quali PNEEB - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

No ano de 2021, este indicador melhorou seu desempenho. O desempenho do Programa

Nacional de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina (PNEEB) foi

considerado satisfatório.
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Gráfico 121: Indicador - Pontuação Quali PNSA - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) tem desempenhado suas atividades de forma

satisfatória, mas necessita de ajustes para alcançar o nível ótimo de realização. Em 2021, houve

melhora no desempenho do indicador, alcançando a nota 3.

Gráfico 122: Indicador - Pontuação Quali PNSS - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos (PNSS) obteve pontuação 2 no ano de 2021,

inferior à pontuação 3 obtida em 2020. O INDEA citou alguns pontos fracos identificados pela

auditoria do Programa, quais sejam: ausência de caracterização do sistema produtivo de suínos

na faixa de divisa com a zona não livre de PSC; metas para vigilância em propriedades de maior
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risco não alcançadas; falta de atuação dos agentes de manejo de asselvajados, como

colaboradores na vigilância. Dessa forma, conclui-se que o desempenho de tal indicador

piorou, sendo necessário esforço na superação dos desafios para o próximo biênio do PPA.

Gráfico 123: Indicador - Pontuação Quali PNSE - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador manteve seu desempenho em 2021. O Programa Nacional de Sanidade dos

Equídeos (PNSE) obteve pontuação inferior à esperada devido a não implementação das

medidas propostas pelo estudo epidemiológico para AIE, bem como o baixo índice de

encerramento de focos de mormo.

Gráfico 124: Indicador - Pontuação Quali PNSAq

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O desempenho de tal indicador manteve-se estável. O Programa Nacional de Sanidade dos

Animais Aquáticos (PNSAq) necessita de maior desenvolvimento no Estado, pois seu início se

deu há pouco tempo.

Gráfico 125: Indicador - Pontuação Quali PNSAp - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Apesar do Programa Nacional de Sanidade Apícola (PNSAp) ter sido iniciado há pouco tempo, o

desempenho do presente indicador melhorou. A base cadastral de apiários e meliponários no

SINDESA foi considerada um ponto forte do programa.

Gráfico 126: Indicador - Pontuação Quali PNESCO - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador, que mede a pontuação do Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e

Ovinos (PNESCO), melhorou sua performance e atingiu a meta prevista para o final do PPA já

em 2021.

Gráfico 127: Indicador - Manutenção da condição de livre de doenças no Estado de Mato

Grosso

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Durante o ano de 2021, o indicador alcançou a meta prevista e manteve a condição do Estado

livre de doenças.

Gráfico 128: Indicador - Densidade da malha pavimentada - "Federal e Estadual"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador “Densidade da malha pavimentada - Federal e estadual”, demonstra a extensão de

rodovias pavimentadas (estadual e federal) em relação à área territorial do estado. Uma

densidade mais elevada representa uma maior disponibilidade da infraestrutura e melhor

integração do território. Conforme os dados apresentados no Gráfico, observa-se que em 2021

o indicador melhorou o desempenho em relação a 2020, atingindo um desempenho próximo

ao previsto para o PPA 2020-2023.

Gráfico 129: Indicador - Cobertura aeroportuária - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Cobertura aeroportuária - Total” mostra a taxa de cobertura aeroportuária no

Estado, através do percentual de municípios que possuem aeroportos públicos. Em 2021, o

indicador apresentou um decréscimo em relação ao ano de 2020, apresentando uma piora no

seu desempenho. A Secretaria relata que o indicador foi impactado pela dificuldade das

prefeituras em atenderem os requisitos de segurança exigidos pela Agência Nacional de

Aviação Civil (ANAC), e as recomendações da SINFRA, o que consequentemente levou a

exclusão dos aeroportos do cadastro da ANAC.
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Gráfico 130: Indicador - Manutenção de rodovia não pavimentada - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O Indicador “Manutenção de rodovia não pavimentada - Total" mede a manutenção e a

tomada de providências para solucionar os defeitos apontados em rodovia não pavimentada.

Em 2020, por meio de parcerias firmadas com as prefeituras e consórcios intermunicipais

foram possíveis de serem realizadas a manutenção de 11.170,42 km de malha não

pavimentada, através de convênios e contratos regionais de manutenção, ficando acima do

esperado para o PPA 2020-2023. Em 2021, o indicador melhorou o seu desempenho em

relação ao ano anterior, ultrapassando também a meta esperada para o PPA 2020 - 2023.

Gráfico 131: Indicador - Percentual de manutenção de rodovia pavimentada

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Percentual de manutenção de rodovia pavimentada” mede os trabalhos de

manutenção e conservação preventiva de rodovias pavimentadas do estado de Mato Grosso.
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Conforme os dados apresentados no gráfico, observa-se que o percentual de manutenção de

rodovia pavimentada em 2021 piorou o seu desempenho em relação ao ano anterior, mas

ficando próximo ao valor esperado para o PPA 2020-2023.

Gráfico 132: Indicador - Extensão total de rodovias estaduais pavimentadas

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Extensão total de rodovias estaduais pavimentadas”, contabiliza os quilômetros de

restauração de rodovias estaduais pavimentadas. Em 2021, o indicador melhorou o

desempenho em relação a 2020. A Secretaria informa que até o segundo ano de execução do

PPA foram pavimentados 7.571,07 km de asfalto, ficando dentro do esperado para o PPA

2020-2023.

Gráfico 133: Indicador - Qualidade da malha rodoviária - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador Qualidade da malha rodoviária - “Total" é apurado levando em conta a

classificação das rodovias do Estado na avaliação da Confederação Nacional do Transporte

(CNT) na Pesquisa de Rodovias. Conforme os dados apresentados no gráfico, observa-se que o

indicador Qualidade da malha rodoviária - “Total”, em 2021, teve uma melhora em seu

desempenho em relação ao ano anterior, ficando mais próximo ao valor esperado para o PPA

2020-2023.

Gráfico 134: Indicador - Extensão de restauração de rodovias pavimentadas

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Conforme os dados apresentados no gráfico, o indicador “Extensão de restauração de rodovias

pavimentadas”, em 2021, apresentou uma piora em seu desempenho em relação a 2020,

ficando mais distante da meta esperada para o PPA 2020 -2023. Segundo a Secretaria, o

desempenho do indicador deve melhorar nos próximos exercícios, em razão do aumento do

percentual de recursos oriundo do FETHAB, nos termos definidos na Lei Nº 10.818 de

28/01/2019.
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Gráfico 135: Indicador - Percentual de substituição de pontes de madeira por pontes de

concreto e ou mistas

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Percentual de substituição de pontes de madeira por pontes de concreto e ou

mistas” demonstra a proporção de substituição de pontes de madeira por pontes de concreto

ou mistas em rodovias estaduais e municipais. Segundo a Secretaria, o indicador foi impactado

pela impossibilidade de conclusão da licitação/contratação dentro do prazo previsto, mas que

apesar dessa dificuldade, nos dois primeiros anos do PPA, foram entregues 205 pontes de

concreto, interligando municípios e localidades com dificuldade de acesso. Conforme os dados

apresentados no gráfico, observa-se que o indicador, em 2021, teve uma melhora em seu

desempenho em relação ao ano de 2020.

Gráfico 136: Indicador - Obras da Copa 2014 concluídas - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Conforme os dados apresentados no gráfico, observa-se que o indicador “Obras da Copa 2014

concluídas - Total", em 2021, ultrapassou a meta estabelecida para o PPA 2020-2023. Segundo

a Secretaria, o desempenho do indicador atingiu níveis satisfatórios, dentro do planejado.

Gráfico 137: Indicador - Percentual de obras de desenvolvimento urbano concluídas e

apoiadas no ano

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Conforme os dados apresentados no gráfico, em 2021, o indicador “Percentual de obras de

desenvolvimento urbano concluídas e apoiadas no ano”, melhorou o seu desempenho em

relação a 2020, ficando mais próximo ao valor esperado para o PPA 2020-2023.
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Gráfico 138: Indicador - Extensão de rodovias pavimentadas concedidas/parceirizadas para

manutenção

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2021, o desempenho do indicador atingiu 650 km de rodovias concedidas e/ou em

parcerias, devido aos três lotes de rodovias estaduais leiloados em 2020 na Bolsa de Valores,

que foram devidamente homologados no exercício de 2021, melhorando o seu desempenho

em relação ao ano anterior.

Gráfico 139: Indicador - Número de mestres formados no estado

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Número de mestres formados no Estado” tem como fonte de informações o

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, que tem apresentado,

conforme declarado pela área técnica responsável pelo indicador, defasagem na apuração dos
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dados. O valor informado em 2020 foi de 5.241 mestres formados, porém, esse valor refere-se

à apuração do ano 2016. Já em 2021, o valor foi de 0,857. Contudo, esse dado está divergente

da informação descrita pelo órgão na análise do indicador, que informou 857 mestres formados

e a apuração refere-se ao ano de 2019. Com base nas informações fornecidas pela unidade que

monitora o indicador, a análise em relação ao PPA 2020-2023 está prejudicada, já que os

valores citados não pertencem ao período avaliado, ou seja, estão “sem informação suficiente

para análise”.

Gráfico 140: Indicador - Número de doutores formados no estado

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Número de doutores formados no Estado” possui como fonte de informação o

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, que tem apresentado

defasagem na apuração do indicador, conforme informado pela área técnica responsável pelo

seu monitoramento. O valor lançado em 2020 foi de 2.431 doutores – valor referente a

apuração de 2016. Já o valor lançado no ano de 2021 foi 164.000 – informação divergente da

repassada pelo órgão na análise do indicador, conforme documentação do RAG 2021, que

deveria ser 164 doutores formados. Ademais, essa apuração pertence ao ano de 2019. Os

dados disponibilizados estão fora do atual ciclo do PPA 2020-2023, já que os valores

informados são dos exercícios 2016 e 2019. Desta forma, a análise do indicador está

prejudicada, uma vez que não há informações suficientes para sua análise.
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Gráfico 141: Indicador - Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com empresas

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com empresas” possui como

fonte o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ e, conforme

área técnica, está com a apuração defasada. O valor apresentado em 2020 e 2021 – 37,65%,

refere-se ao ano de 2016. Portanto, não será possível analisar o desempenho do indicador para

PPA 2020-2023, sendo considerado o indicador “sem informação suficiente para análise”.

Gráfico 142: Indicador - Número de grupos de pesquisas existentes em mato grosso

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Número de grupos de pesquisas existentes em Mato Grosso” tem o Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ como fonte de apuração. Porém,
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como informado pela área técnica, o indicador está com suas apurações defasadas. A apuração

apresentada em 2020 foi de 579 grupos de pesquisa. Conforme relatado pelo órgão, este dado

refere-se ao ano 2016. Em 2021, o valor informado foi 579.000 grupos, mas a unidade

responsável pelo indicador esclarece que há um erro na informação e o valor seria o mesmo

lançado em 2020, ou seja, os mesmos 579 grupos de pesquisa. Assim, com base nas

informações prestadas, a análise do indicador está prejudicada para o período, já que os

valores informados são anteriores ao atual ciclo do PPA. Desse modo, serão considerados como

“sem informação suficiente para análise”.

Gráfico 143: Indicador - Dispêndio para Pesquisa e Desenvolvimento - P&D

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Dispêndio para pesquisa e desenvolvimento – p&d”, cuja fonte é o Ministério da

Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, apresentou em 2020, conforme informado pela área

técnica responsável pelo monitoramento do indicador, o valor apurado de R$ 70.800,00.

Porém, esclarece no detalhamento do indicador que essa apuração se refere ao exercício de

2016. Já em 2021, o valor informado foi de R$ 70.800.000,00. Considerando as apurações

listadas no quadro de indicadores, pode-se concluir que o indicador melhorou seu

desempenho.
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Gráfico 144: Indicador - Número de depósito de patentes

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Número de depósito de patentes”, cuja fonte é o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial – INPI, tem sofrido com a defasagem de suas apurações, sendo sua

última apuração do ano de 2018 – 43 patentes, conforme apontado pela unidade responsável

pelo indicador. O valor apurado foi repetido nos anos de 2020 e 2021, ficando assim

prejudicada a análise do indicador. Posto que o valor informado não pertence ao atual ciclo de

gestão, considera-se o indicador “sem informação suficiente para análise”

Gráfico 145: Indicador - Número de vagas ofertadas de cursos técnicos - NVOCT

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Número de vagas ofertadas de cursos técnicos – NVOCT” ficou prejudicado nos

anos de 2020 e 2021 devido ao período de pandemia. No ano de 2020 não houve a apuração
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do indicador, pois os cursos técnicos precisaram ser suspensos e reavaliados devido às

restrições sanitárias. Em 2021, foram retomados os cursos técnicos com o planejamento e

seleção de professores, iniciando-se as atividades na modalidade remota e retornando às

atividades presenciais apenas em outubro de 2021. A oferta de vagas neste ano foi de 1.102 (a

discrepância com o valor do gráfico é devido a um erro de digitação da setorial, corrigido na

parte de justificativa do indicador). Assim, conforme metodologia estabelecida para o estudo,

pode-se concluir que o indicador melhorou seu desempenho, já que foram ofertadas vagas em

cursos técnicos, antes suspensas em decorrência da pandemia.

Gráfico 146: Indicador - Percentual de concluintes dos cursos técnicos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Conforme relato da área técnica, o indicador “Percentual de concluintes de cursos técnicos”

não foi apurado em 2020 devido a problemas decorrentes da pandemia de COVID-19.

Informou-se também que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITECI teve

dificuldades pela ausência de docentes, já que o processo seletivo não ocorreu durante o

exercício, mesmo tomando todas as medidas necessárias para isso. Além disso, a Rede de

Escolas Técnicas Estaduais não possuíam autorização para oferta de cursos na modalidade à

distância. Em 2021, conforme apontamento do responsável pelo indicador, este ficou

prejudicado, uma vez que sua apuração é anual e os cursos técnicos possuem duração de 2

anos. Seu desempenho foi considerado baixo pela área técnica – 18,42%. Ainda assim,

conclui-se que o indicador melhorou seu desempenho.
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Gráfico 147: Indicador - Vagas em cursos de formação inicial continuada (fic) - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador foi estabelecido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação –

SECITECI, com o objetivo de monitorar a oferta de vagas para formação de trabalhadores. No

período pandêmico, o indicador sofreu uma retração de vagas, conforme relatado pela área

técnica. Para o ano de 2020, a proposta inicial planejada era 6.711. Porém, foram

redimensionadas pelas restrições impostas pela pandemia e a oferta de vagas ficou em 3.115.

Destas, 2.340 foram realizadas pela via remota. No ano de 2021, ainda com os efeitos da

pandemia, a oferta foi de 1.425 vagas (a discrepância com o valor do gráfico é devido a um erro

de digitação da setorial, corrigido na parte de justificativa do indicador). Destas, 660 foram em

parceria com o Departamento Penitenciário Nacional e 765 resultaram do planejamento das

Escolas Técnicas Estaduais. Com base no desempenho do indicador, pode-se concluir que este

“piorou o desempenho” devido à queda na oferta de vagas.
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Gráfico 148: Indicador - Vagas em cursos de especialização técnica de nível médio - "total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A análise do indicador em questão está prejudicada pela não apuração do indicador nos dois

anos de vigência do atual PPA 2020-2023. Portanto, conforme metodologia do estudo, será

classificado como “sem informação suficiente para análise”.

Gráfico 149: Indicador - Percentual de concluintes dos cursos de formação inicial continuada

– fic

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador apresentou o resultado de 20,33% no exercício 2020 e 23% no ano de 2021.

Durante estes anos, conforme relato da área técnica, com o advento da pandemia ocasionada

pelo Coronavírus, a iniciativa foi impactada diretamente, já que demandou medidas restritivas
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para contenção da disseminação da doença. Observando-se os resultados apresentados pelo

indicador, o ano de 2021 apresentou uma leve melhora de desempenho em relação a 2020.

Gráfico 150: Indicador - Quantidade de leite adquirido

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A SEAF – MT declarou que não apurou o desempenho deste indicador em 2021, pois o mesmo

é inadequado para o programa de Agricultura familiar inclusiva e sustentável, uma vez que não

é capaz de medir a efetividade da política de agricultura familiar. A Secretaria frisou ainda que

está prevista a criação de um novo indicador para a política pública em questão. Dessa forma, o

indicador não apresenta informações suficientes para análise de seu desempenho.

Gráfico 151: Indicador - Cobertura da ATER - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador conseguiu atingir a meta final do PPA já em 2021. Para seu cumprimento, a

EMPAER contou com parcerias, destacando-se, entre outras, os termos de cooperação

SEMA/EMPAER – Programa REM, SEAF/EMPAER – Cadeia produtiva do Café, SEAF/EMPAER –

Fomento às Atividades Produtivas.

Gráfico 152: Indicador - Participação do Agro do Estado na Exportação no Br - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O percentual de participação do agronegócio do Estado na exportação do agronegócio nacional

vem apresentando pouca variação. Porém, em 2021, o indicador apresentou piora em seu

desempenho em relação a 2020. A secretaria apontou que, para melhorar o desempenho deste

indicador, o Governo do Estado está se empenhando para concluir a Zona de Processamento e

Exportações – ZPE, na cidade de Cáceres, buscando estimular e alavancar a exportação de

produtos industrializados, com maior valor agregado.
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Gráfico 153: Indicador - Classificação no Ranking de Competitividade dos Estados (CLP) -

"Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador alcançou a meta prevista para o PPA, avançando 2 colocações no quadro geral dos

Estados e chegando à sétima colocação. A melhora no ranking coincide com um período de

melhoria na gestão do Estado, aumentando a qualidade de seus números e implementando

diversas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico.

Gráfico 154: Indicador - Exportações MT nas exportações do Brasil - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Houve diminuição no percentual de exportações do Estado em relação às exportações do Brasil

em 2021. Portanto, o indicador piorou seu desempenho se comparado a 2020. Apesar disso, as

exportações estaduais em 2021 resultaram em um acréscimo de 18,1% em valores, se

comparado ao ano anterior. Isso pode ser explicado, uma vez que este indicador sofre grande

influência da variação cambial.

Gráfico 155: Indicador - Participação do PIB de MT no PIB do Brasil - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2021, o estado de Mato Grosso ocupou a 5ª posição no ranking geral das exportações

brasileiras. Porém, a SEDEC – MT informou que o indicador não foi apurado em 2021, pois

depende de informações publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Mesmo assim, foi informado em 2021 o mesmo valor apurado em 2020. De tal modo, não há

informações suficientes para análise de seu real desempenho durante o ano de 2021.
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Gráfico 156: Indicador - Participação da Indústria no VAB

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador demonstra a participação do setor industrial no Valor Agregado Bruto – VAB do

Estado de Mato Grosso. O objetivo é aumentar tal participação, aumentando a participação de

produtos com maior valor agregado. Nos anos anteriores, apresentou os seguintes resultados:

16,30% (2019) e 15,80% (2020). Porém, este indicador não foi apurado no ano de 2021, pois

depende de informações publicadas pelo IBGE. Ainda assim, informaram em 2021 o mesmo

valor apurado em 2020. Portanto, não há informações para realizar a análise de seu

desempenho real durante o último ano.

Gráfico 157: Indicador - Participação do Setor de Serviços VAB

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador em questão mede a participação do setor de serviços no VAB do Estado. O objetivo

é diminuir sua participação no total do VAB, aumentando a participação de produtos com

maior valor agregado. Em anos anteriores, seus resultados foram: 62,40% (2019) e 63,33%

(2020). Em 2021, o indicador não pode ser apurado, pois depende de informações publicadas

pelo IBGE. Mesmo assim, a setorial optou por informar em 2021 o mesmo valor apurado em

2020. Tal situação impossibilita a análise de seu real desempenho durante o referido ano.

Gráfico 158: Indicador - Concentração da Pauta de Exportação - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador em questão mede a concentração dos produtos exportados pelo Estado. O objetivo

é diminuir a participação de commodities agrícolas, aumentando a participação de produtos

com maior valor agregado. Houve uma pequena piora no desempenho deste indicador. Esse

fato pode ser explicado pelo aumento da demanda internacional por commodities. Por outro

lado, o setor industrial não se desenvolveu conforme o esperado, diminuindo ainda mais sua

participação na pauta de exportação do Estado. Para estimular a exportação de produtos

industrializados, que possuem maior valor agregado, e, por consequência, melhorar o

resultado deste indicador, o governo do Estado pretende melhorar o ambiente de negócios e

reduzir os custos de produção e exportação, viabilizando a construção de ferrovias e da Zona

de Processamento e Exportações – ZPE.
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Gráfico 159: Indicador - Percentual de Empregados Formais das Atividades Características do
Turismo

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A apuração deste indicador depende da publicação da Relação Anual de Informações Sociais

–RAIS. Esse fato acarreta uma defasagem, pois os dados relativos ao ano 2021 ainda não

estavam disponíveis para publicação no Relatório da Ação Governamental – RAG. Assim, o

valor informado como de 2021 no RAG, na verdade é referente ao ano de 2020. Portanto,

temos que o percentual de empregados formais das atividades características do turismo

representava 3,27% do total de empregos formais no Estado em 2019, caindo para 2,82% em

2020, apontando uma piora no desempenho do indicador. Uma das causas desse recuo foi a

pandemia de COVID-19, uma vez que o turismo foi um dos setores mais afetados, com o

fechamento de empresas e demissão de trabalhadores.

Gráfico 160: Indicador - Participação do valor da produção mineral - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor
***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Este indicador demonstra a participação do setor da mineração no Valor Agregado Bruto – VAB

de Mato Grosso. O objetivo é aumentar a participação da produção mineral no total do VAB,

tendo em vista o grande potencial inexplorado apresentado pelo Estado. Assim como o

indicador anterior, este também depende de publicação externa para sua apuração (neste caso,

do IBGE). Tal situação acarreta uma defasagem, uma vez que os dados relativos ao ano de 2021

não estavam disponíveis para publicação no RAG. Assim, o valor informado como de 2021 no

RAG, na verdade é referente ao ano de 2020. Desta forma, temos que em 2019 o resultado foi

de 1,85% e em 2020 foi de 2,15%. Ademais, verifica-se que o desempenho do indicador em

questão alcançou a meta.

Gráfico 161: Indicador - Participação dos produtos industrializados nas exportações do
Estado

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor
***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador foi afetado pelo crescimento das exportações das commodities agrícolas e pelo

valor do câmbio. Mesmo a participação dos produtos industrializados nas exportações de Mato

Grosso tendo crescido em valores, as exportações de commodities agrícolas aumentaram em

proporção maior, resultando no decréscimo do percentual geral dos industrializados - uma

piora no desempenho do indicador. O governo do Estado tem implementado ações que

buscam melhorar a estrutura de escoamento de seus produtos e incentivado a industrialização,

com resultados a longo prazo.
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Gráfico 162: Indicador - Proporção de investimento privado em relação ao Estado em projeto
com a participação da MT PAR

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O desempenho do indicador ficou prejudicado, visto que o governo do Estado estava em

processo de assinatura do contrato da Parceria Público Privada (PPP) do Ganha Tempo, a qual

previa investimentos exponenciais. Porém, houve um acórdão do Tribunal de Contas do Estado

que determinou a anulação da adjudicação, pela ineficiência e falhas na execução do contrato.

Gráfico 163: Indicador - Classificação da via concedida - "Bom"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Houve queda no desempenho do indicador. A queda está relacionada à pesquisa de

desempenho do setor de transporte, realizada pela Confederação Nacional do Transporte -

CNT. Até 2019, a pesquisa disponibilizava a classificação das Rodovias concedidas Estaduais e

Federais de forma conjunta, em uma única informação. A partir da edição 2021, passou a
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disponibilizar a informação da avaliação das rodovias concedidas de forma segregadas. Na

edição de 2021, as rodovias estaduais concedidas apresentaram um resultado de 9,9%

classificação "bom", e 84,7% "regular".

Gráfico 164: Indicador - Percentual de veículos com inconformidades

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: menor, melhor
***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador foi criado na perspectiva de implantação do Sistema de Acompanhamento e

Controle (SIAC) – Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do

Estado De Mato Grosso (STCRIP). No entanto, o referido sistema encontra-se em implantação,

impossibilitando a medição de resultado para 2021, portanto, sem informação suficiente para

análise.

Gráfico 165: Indicador - Duração equivalente de interrupção por Unidade Consumidora (DEC)

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do Indicador: menor, melhor
***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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Segundo informação, a ANEEL não divulgou o resultado de 2021. Desta forma, o órgão

considerou em 2021 o valor divulgado de 2020. O mesmo aconteceu com o resultado de 2020,

no qual foi considerado o resultado de 2019. Houve uma redução da duração de interrupção

(DEC) de 2019 que era 19,85 passando para 17,48 em 2020. Isso significa que as interrupções

do fornecimento de energia elétrica para os consumidores no território mato-grossense

tiveram, em média, uma duração menor, alcançando a meta, demonstrando ótimo

desempenho.

Gráfico 166: Indicador - Frequência de Interrupção de Energia por Unidade Consumidora
(FEC)

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Segundo informação, a ANEEL não divulgou, a tempo, o resultado de 2021. Por isso, o órgão

considerou o mesmo valor de 2020, prejudicando o parâmetro para análise do indicador. O

indicador analisa o tempo e o número de vezes que uma unidade consumidora ficou sem

energia elétrica para, assim, concluir o padrão de frequência. A ANEEL exige que as

concessionárias mantenham um padrão de continuidade do serviço prestado, definido no

Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST.
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Gráfico 167: Indicador - Reclamação de Usuários

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador apresentou aumento no percentual de reclamações comparado ao ano de 2020,

piorando o desempenho. Depreende-se deste indicador que, dentre as manifestações dos

usuários dos serviços públicos delegados, 36,23% estavam relacionadas a reclamações.

Gráfico 168: Indicador - Número de títulos urbanos emitidos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em números absolutos, no ano de 2021 foram emitidos 6.200 títulos urbanos, melhorando o

desempenho do indicador. Tal evolução aconteceu devido à parceria firmada com a MTPAR,

através do Termo de Cooperação Técnica nº 151/2020/INTERMAT/MTPAR. O termo

proporcionou a execução do CONTRATO Nº 009/2020/MT-PAR com empresa terceirizada na

prestação de serviços de Regularização Fundiária, visando a regularização de sete mil imóveis

de propriedade da extinta COHAB, localizados na Baixada Cuiabana.
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Gráfico 169: Indicador - Percentual de títulos rurais de até um módulo fiscal e em
assentamentos emitidos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Houve uma pequena redução no percentual de títulos rurais de até um módulo fiscal e em

assentamentos emitidos, reduzindo de 6,72% em 2020 para 6,49% em 2021. O órgão informou

ainda que o indicador será atualizado/revisto em 2022, pois a meta está superestimada.

Gráfico 170: Indicador - Títulos urbanos emitidos - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador apresentou um resultado melhor se comparado ao ano de 2020 e bem acima do

percentual esperado em relação à meta total. O desempenho é devido a parceria firmada com

a MTPAR, através do Termo de Cooperação Técnica nº 151/2020/INTERMAT/MTPAR, que

proporcionou a execução do CONTRATO Nº 009/2020/MT-PAR com empresa terceirizada na

prestação de serviços de Regularização Fundiária, superando a meta estabelecida para o final

do PPA 2023.
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Gráfico 171: Indicador - Taxa de congestionamento de processos do Intermat

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor,  melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A performance do indicador em 2021 melhorou em relação ao ano de 2020. A taxa de

congestionamento de processo apurada no relatório da Superintendência de Arquivo Público,

para o ano de 2021 foi de 47,82%, esperando alcançar 30% até o final do PPA (Plano Plurianual)

em 2023.

Gráfico 172: Indicador - Áreas dos imóveis rurais com situação fundiária regularizadas nos
municípios do Bioma Amazônico

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador não conseguiu um bom resultado. Com apoio do programa Terra a Limpo, foram

emitidos 144 títulos de regularização fundiária no ano de 2021, em propriedade integrante do

Bioma Amazônico, em um universo de 3000 parcelas que podem ser incluídas no programa. O

órgão informou que a meta do programa deverá sofrer alteração na revisão do PPA 2022.
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Gráfico 173: Indicador - Recursos orçamentários investidos no fomento à economia criativa

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador obteve suplementação orçamentária no ano de 2021, em decorrência do

programa Mais MT, sendo beneficiário também de emendas parlamentares destinadas a essa

iniciativa, o que explica a superação da meta inicial planejada. Conforme relato técnico, a meta

para esse indicador deverá ser revista, já que o gestor responsável pela iniciativa tem

demonstrado interesse na ampliação dos investimentos para o desenvolvimento da economia

criativa em Mato Grosso. Os técnicos destacam ainda que a economia criativa tem ganhado

espaço no cenário cultural de Mato Grosso.

Gráfico 174: Indicador - 580 - Percentual de ocupação em cursos oferecidos ao
empreendedor criativo

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O percentual de ocupação dos cursos ofertados aos empreendedores criativos, apesar de não

ter atingido a meta de 95% de ocupação presencial, considerando o período pandêmico,

obteve um desempenho satisfatório de 85%. Conforme relato da área técnica responsável pelo

indicador, deverá haver ajustes nas ofertas de cursos, com o objetivo de melhorar o resultado

do indicador em relação à meta programada, ofertando-se cursos que obtiveram maior

interesse dos empreendedores criativos. Não é possível avaliar seu desempenho, posto que é

um indicador novo (inserido na última revisão do PPA 2020-2023), não havendo informação

suficiente para sua análise.

Resultado do Objetivo Estratégico

Gráfico 175: Resultado do Objetivo Estratégico “Aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado”

*Fonte: SEPLAG (2022)

Com base no desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo estratégico

“Aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado”, conclui-se que “Não

houve alteração significativa da realidade”. Ainda assim, é importante destacar que quase

metade dos indicadores (49,23%) obtiveram resultado positivo.

Em relação à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados, verifica-se que o

Planejamento e Programação da Despesa (PPD) foi ótimo em 2020 e altamente deficiente em

2021, apontando uma piora em seu desempenho. Referente à Capacidade Operacional e

Financeira da Despesa (COFD), esta manteve seu desempenho considerado bom nos dois anos

em análise.
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Tabela 16: Execução orçamentária e financeira do objetivo estratégico “Aumentar a competitividade e a performance econômica do

Estado”

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano Dotação Inicial Dotação final Contingenciado Empenhado Liquidado PPD (%) COFD(%)

2020 1.010.881.435,00 1.550.135.409,78 345.174.619,31 1.075.678.952,85 929.787.914,11 106,41 89,27

2021 1.761.382.155,00 3.580.459.001,46 173.807.408,41 2.880.020.192,31 1.615.705.791,75 163,51 84,54

*Fonte: SEPLAG (2022)

❖ Objetivo Estratégico: Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses

e dos recursos naturais

Este objetivo estratégico foi definido para promover a conservação, a recuperação e o uso

sustentável de ecossistemas naturais, bem como a disseminação da temática ambiental para o

fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental.

Para o alcance desse objetivo, foi definido o programa 393 - Promoção da conservação

ambiental para melhoria da qualidade de vida, de responsabilidade da Secretaria de Estado de

Meio Ambiente - SEMA. Para apurar o desempenho do programa foram selecionados oito

indicadores. Na tabela 17 são apresentados o programa e os indicadores relacionados ao

referido objetivo estratégico.

Tabela 17: Programas do Objetivo estratégico “Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e

dos recursos naturais” e seus respectivos Indicadores

Programas Indicadores

393 - Promoção da

conservação ambiental para

melhoria da qualidade de

vida

129 - Índice de exploração florestal ilegal

130 - Índice de implementação de Unidades de Conservação

131 - Percentual de amostras da qualidade da água com índice ótimo ou bom

132 - Percentual de dias com alteração da qualidade do ar

578 - Percentual de disposição de resíduos sólidos em aterro sanitário

582 - Percentual de redução do desmatamento
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583 - Área de plano de manejo florestal sustentável

127 - Percentual de descentralização da gestão ambiental

*Fonte: SEPLAG (2022)

Tais indicadores foram analisados a fim de avaliar o desempenho do objetivo estratégico

supracitado.

Gráfico 176: Indicador - Índice de exploração florestal ilegal

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Conforme os dados apresentados no gráfico, o indicador “Índice de exploração florestal ilegal”,

alcançou em 2021, 58,70 pontos, piorando o desempenho em relação ao ano anterior, e

ultrapassando em 28,70 pontos a meta estabelecida para o período 2020-2023. A Secretaria

espera que com a intensificação dos trabalhos de fiscalização, maior celeridade na análise de

processos de Plano de Manejo Florestal Sustentável-PMFS e as melhorias em desenvolvimento

no sistema de alertas, possibilite o monitoramento mais efetivo das áreas exploradas, e com

isso será possível manter o índice próximo a meta proposta para os próximos anos.
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Gráfico 177: Indicador - Índice de implementação de Unidades de Conservação

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O Indicador “Índice de Implementação de Unidades de Conservação”, mede o grau de

implementação das Unidades de Conservação (UC) do Estado considerando os seguintes

parâmetros: existência de Plano de manejo, porcentagem do território com regularização

fundiária, existência de conselho gestor e porcentagem de implementação do Programa de Uso

Público. O indicador no ano 2021 piorou o desempenho em relação ao ano 2020, segundo a

Secretaria essa redução é decorrente da inserção de duas unidades de conservação na

elaboração do Índice e da pandemia de COVID-19, que restringiu significativamente a

reativação e o funcionamento dos conselhos gestores.

Gráfico 178: Indicador - Percentual de amostras da qualidade da água com índice ótimo ou
bom

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O Indicador “Percentual de amostras da qualidade da água com índice ótimo ou bom”, avalia a

qualidade da água bruta, visando seu uso, após o tratamento, para o abastecimento público.

Conforme os dados apresentados no Gráfico, observa-se que em 2021 o indicador melhorou o

desempenho em relação ao ano 2020, ficando mais próximo de atingir a meta para o PPA 2020

- 2023. A Secretaria pontua que o resultado apresentado para o indicador não é significativo

para o todo o período, porque o monitoramento da qualidade da água superficial no estado foi

interrompido de março de 2020 a setembro de 2021, devido a implementação de medidas de

prevenção e mitigação da transmissão da COVID-19, prejudicando a apuração do indicador.

Gráfico 179: Indicador - Percentual de dias com alteração da qualidade do ar

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Percentual de dias com alteração da qualidade do ar”, mede o percentual de dias

com qualidade do ar inadequado para o ser humano devido a presença de algumas substâncias

no ar em concentrações fora de limites estabelecidos como aceitáveis. Em 2021 o indicador

melhorou o desempenho em relação ao ano de 2020, ficando dentro do percentual aceitável

de dias com alteração da qualidade do ar definido para o PPA 2020 - 2023. Segundo a

Secretaria, o valor apurado para 2020 e 2021 têm que ser avaliados com cautela, pois não é

significativo para todo o período, devido a problemas técnicos do Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE), o boletim diário da qualidade do ar não pôde ser emitido no

período de abril/2020 a julho/2021, prejudicando a apuração do indicador.
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Gráfico 180: Indicador - Percentual de disposição de resíduos sólidos em aterro sanitário

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Percentual de disposição de resíduos sólidos em aterro sanitário” foi adotado no

PPA 2020 - 2023, a partir do ano 2021, não tendo apuração para o ano 2020, portanto sem

informação suficiente para a sua análise. Segundo a Secretaria, Mato Grosso fechou 2021 com

mais cinco aterros sanitários de resíduos urbanos licenciados e em operação nos municípios de

Rondonópolis, Sorriso, Sinop, Mirassol D’Oeste e Água Boa, representando 26,6% de

destinação adequada em aterros sanitários, ficando próximo do valor da meta para o PPA 2020

- 2023.

Gráfico 181: Indicador - Percentual de redução do desmatamento

*Fonte: RAG (2020 e 2021)
**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador “Percentual de redução do desmatamento” foi adotado no PPA 2020 - 2023, a

partir do ano 2021, não tendo apuração para o ano 2020, portanto sem informação suficiente

para a sua análise. O valor do indicador Percentual de redução do desmatamento para 2021 foi

de 19,6%, apurado levando em conta a estimativa anual de desmatamento divulgada pelo

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE para o ano de 2021 de 2.263 km², a secretaria

informa que esse valor difere do valor dos levantamentos técnicos realizados pela Sema/MT

que seria de 1.443,58 km², e que solicitou revisão desse valor junto ao INPE.

Gráfico 182: Indicador - Área de plano de manejo florestal sustentável

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Área de plano de manejo florestal sustentável”, apura a área com Plano de

Manejo Florestal Sustentável (PMFS) acumulada até o ano avaliado. O indicador foi adotado no

PPA 2020 - 2023, a partir do ano 2021, não tendo apuração para o ano 2020, porém o valor

alcançado em 2021 superou a meta estabelecida para o PPA 2020 – 2023; em sua análise, a

Secretaria pontua que valor inserido como meta do PPA 2020 - 2023, está incorreto, contendo

erro de casas decimais.
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Gráfico 183: Indicador - Percentual de descentralização da gestão ambiental

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador “Percentual de descentralização da gestão ambiental" manteve o mesmo

desempenho nos dois primeiros anos do PPA 2020 - 2023. A Secretaria relata que a

formalização de novos pedidos de habilitação por parte dos municípios nos últimos 2 anos foi

impactada por restrições administrativas impostas pela pandemia de COVID-19.

Resultado do Objetivo Estratégico

Gráfico 184: Resultado do Objetivo Estratégico “Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e
dos recursos naturais”

*Fonte: SEPLAG (2022)

De acordo com o desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo

estratégico “Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos
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naturais”, considera-se que “O objetivo ficou mais próximo de ser alcançado”. Destaca-se que

50% dos supracitados indicadores obtiveram resultado positivo.

Ao analisar os dados da execução orçamentária e financeira, verifica-se que o Planejamento e

Programação da Despesa (PPD) foi ótimo em 2020 e altamente deficiente em 2021, indicando

uma piora em sua execução. Em relação à Capacidade Operacional e Financeira da Despesa

(COFD), essa teve sua execução considerada regular tanto em 2020 quanto em 2021.

Tabela 18: Execução orçamentária e financeira do objetivo estratégico “Melhorar a conservação ambiental dos biomas

mato-grossenses e dos recursos naturais”

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano Dotação Inicial Dotação final Contingenciado Empenhado Liquidado PPD (%) COFD(%)

2020 28.278.085,00 52.181.907,54 2.146.815,34 30.738.640,09 21.113.994,37 108,70 61,43

2021 29.573.891,00 83.061.519,76 0,00 60.148.275,20 47.904.585,83 203,38 72,41

*Fonte: SEPLAG (2022)
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Eixo: Gestão Pública Moderna e Eficiente

Este Eixo envolve as políticas de gestão que proporcionam as respostas aos desafios que o

Governo enfrenta, nos campos fiscal e administrativo, para cumprir os objetivos de prestação

de serviços, compreendendo as áreas de planejamento e gestão, finanças, controle e defesa do

estado.

No contexto do Mapa da Estratégia do Estado, esse Eixo conta com o Objetivo Estratégico

“Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal”.

Para alcançar o objetivo alinhado à Gestão Pública Moderna e Eficiente, foram elaborados 11

programas, relacionados na tabela 19.

Tabela 19: Eixo “Gestão Pública Moderna e Eficiente”, seus Objetivos estratégicos e programas

Eixo Objetivos Estratégicos Programas

Gestão Pública

moderna e

eficiente

Promover uma gestão

pública comprometida com

a eficiência e com o

equilíbrio fiscal

356 - Governo digital

500 - Gestão de políticas públicas

501 - Gestão de aquisições, patrimônio, serviços e

documentos

502 - Gestão estratégica de pessoas para resultados

505 - Controle para assegurar resultados

507 - Articulação e interlocução política das ações

institucionais

510 - Promoção da defesa do Estado

511 - Modernização da gestão fiscal

515 - Sustentabilidade empresarial da MTI

516 - Reestruturação do Mato Grosso Saúde

525 - Desenvolve e inova MTPREV

*Fonte: SEPLAG (2022)

A seguir, destacamos o desempenho dos supracitados objetivos estratégicos.

❖ Objetivo estratégico: Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e

com o equilíbrio fiscal

Este objetivo estratégico foi estabelecido para constituição de um ambiente

de planejamento, controle, defesa e equilíbrio fiscal. Abrange 11 programas, associados a 36

indicadores. Na tabela 20, são apresentados os programas e indicadores relacionados ao

referido objetivo estratégico.
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Tabela 20: Programas do Objetivo estratégico “Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com

o equilíbrio fiscal” e seus respectivos Indicadores

Programas Indicadores

356 - Governo digital 133 - Taxa acumulada de acesso ao e-serviços

134 - Taxa acumulada de e-serviço

500 - Gestão de políticas públicas 107 - Percentual de execução física satisfatória das ações prioritárias

117 - Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a metodologia
de gestão de processos implantada

501 - Gestão de aquisições,
patrimônio, serviços e documentos

339 - Políticas de gestão patrimonial - "Total"

137 - Congestionamento de documentos - "Total"

330 - Preservação de Documentos - "Total"

331 - Implementação da Política de Gestão de documentos - "Total"

143 - Tempo médio para realização de licitação para Registro de Preços

502 - Gestão estratégica de pessoas
para resultados

336 - Política do Subsistema de Saúde e Segurança - "Total"

337 - Despesa de Pessoal do Executivo/ RCL - "Total"

114 - Percentual de líderes capacitados pela Escola de Governo

119 - Percentual de servidores capacitados pelas Escola de Governo

505 - Controle para assegurar
resultados

376 -Taxa de demandas da Ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos

377 - Taxa de informações passivas atendidas em até 20 dias corridos

378 - Participação no Fale Cidadão - "Total"

538 - Percentual de órgãos com NMC aprimorado em 80 por cento

539 - Taxa de ocorrência de desvio de conduta de servidor

540 - Taxa de ocorrência de desvio de conduta de fornecedor

507 - Articulação e interlocução
política das ações institucionais

-

510 - Promoção da defesa do Estado 434 - Pareceres emitidos

140 - Arrecadação anual do estoque da Dívida Ativa, em relação à
dívida ativa inscrita no ano

537 - Total da arrecadação anual da Dívida Ativa

511 - Modernização da gestão fiscal 338 - Exploração da base tributária - ICMS - "Total"

340 - Evolução da base tributária - "Total"
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504 - Resultado orçamentário

506 - Índice de qualidade da gestão orçamentária

510 - Índice de liquidez do tesouro

542 - Grau de maturidade da Gestão Fiscal (MD GEFIS). Eixo I -
Governança e transparência fiscal

515 - Sustentabilidade empresarial
da MTI

328 - Percentual da Receita Total em relação à Despesa Total

329 - Taxa de crescimento da receita oriunda de serviço prestado

516 - Reestruturação do Mato
Grosso Saúde

101 - Percentual de aplicação de recursos da Fonte 100 no MT Saúde

327 - Número de beneficiários ativos - "Total"

525 - Desenvolve e inova MTPREV 521 - Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência
Social - Equilíbrio do ISP

543 - Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência
Social - Conformidade do ISP

544 - Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência
Social - Transparência do ISP

545 - Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência
Social - Total do ISP

*Fonte: SEPLAG (2022)

Os indicadores foram analisados a fim de avaliar o desempenho do presente objetivo

estratégico.

Gráfico 185: Indicador - Taxa acumulada de acesso ao e-serviços

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador mensura o acúmulo de novos acessos aos serviços digitais nas plataformas do

Governo do Estado. O resultado elevado nos acessos é devido a evolução da pandemia de

COVID-19, que forçou a população a usar mais frequentemente vários serviços digitais,

resultando no bom desempenho do indicador.

Gráfico 186: Indicador - Taxa acumulada de e-serviço

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Este indicador mensura o acúmulo de novos serviços digitais disponibilizados à população. Este

indicador teve melhora no desempenho, tendo em vista novos serviços digitais disponibilizados

à população.

Gráfico 187: Indicador - Percentual de execução física satisfatória das ações prioritárias

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

151



No exercício de 2021 o resultado alcançado ficou abaixo do esperado. Esse indicador considera

a proporção de ações prioritárias do governo que alcançaram execução física igual ou superior

a 80% da meta. O dado reflete que 36,48% das ações consideradas prioritárias no exercício

executaram 80% ou mais de suas metas físicas. Ações prioritárias, para fim de apuração desse

indicador, são aquelas referidas na LDO 2021, conforme a Lei nº 11.241, de 04/11/2020, artigo

86.

Gráfico 188: Indicador - Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a metodologia de
gestão de processos implantada

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador apresentou melhora, sendo que 84,85% dos órgãos do estado alcançaram a meta,

com a metodologia de gestão de processos implantada.

O Manual técnico de processos e procedimentos é o produto que evidencia a Gestão de

Processos implantada no Poder Executivo Estadual. Cinco setoriais, (Secom, Seaf, Ipem, MT gás

e Funac), ainda estão no processo de construção, porém estão no prazo legal, conforme o

Decreto 1375/2018, que será até dezembro de 2022.

Gráfico 189: Indicador - Políticas de gestão patrimonial - "Total"
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*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Foram analisados ao todo dez critérios estabelecidos para a mensuração do indicador, o que

resultou em um percentual satisfatório de órgãos e entidades que aplicaram as políticas de

gestão patrimonial.

O grau adequado foi estipulado em 70% de cumprimento dos procedimentos de entrega de

inventário anual. A média calculada em 2021 atingiu 73,51%.

Gráfico 190: Indicador - Congestionamento de documentos - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O resultado do indicador foi plenamente satisfatório. As ações implementadas para reduzir o

congestionamento de documentos, fez com que o percentual de 29,27%, alcançado em 2020,

reduzisse ainda mais, para 27,97% em 2021. O que podemos depreender que, a meta

estipulada para o final do PPA foi ultrapassada.
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Gráfico 191: Indicador - Preservação de Documentos - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A apuração do indicador de preservação de documentos evoluiu em 2021, de 5,89% em 2020,

para 6,52%, indicando melhora no resultado, caminhando para o alcance da meta em 2023.

Gráfico 192: Indicador - Implementação da Política de Gestão de documentos - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador de Implementação da Política de Gestão de Documentos alcançou resultado

satisfatório, ultrapassando a meta estabelecida para o final do PPA.

O indicador é resultante da adesão dos 39 órgãos e entidades do Estado aos principais itens de

controle e procedimentos de melhoria da Gestão documental no âmbito do Poder Executivo

Estadual.
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O resultado produtivo, em 2021, se deu em decorrência da participação ativa dos órgãos na

implantação do Sistema Estadual de Produção e Gestão de Documentos Digitais, que culminou

com o Decreto nº 1.161, de 25/10/2021.

Gráfico 193: Indicador - Tempo médio para realização de licitação para Registro de Preços

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador apresentou melhora, assinalando que, em 2021, as licitações foram finalizadas, em

média, no prazo de 195 dias. O objetivo é reduzir esse prazo, para que a conclusão de cada

processo licitatório possa atingir um prazo de 130 dias até o final do PPA.

Gráfico 194: Indicador - Política do Subsistema de Saúde e Segurança - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador teve bom desempenho em 2021, apresentando melhora em sua performance em

relação ao resultado apresentado em 2020, revelando que houve boa estruturação e
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assistência ao servidor, uma vez que o indicador representa as diretrizes estabelecidas pela

política de Saúde e Segurança no trabalho: vigilância em saúde do servidor e programas de

atenção à saúde do servidor.

Gráfico 195: Indicador - Despesa de Pessoal do Executivo/ RCL - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

É possível observar o bom desempenho do indicador, a despesa total de pessoal do executivo

ficou menos comprometida em relação à receita corrente líquida. Portanto houve alcance da

meta, inclusive ultrapassando o previsto para o final do PPA, o que representa o retorno ao

equilíbrio fiscal.

Gráfico 196: Indicador - Percentual de líderes capacitados pela Escola de Governo

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador demonstra que houve ampliação do percentual de líderes capacitados pela Escola

de Governo em 2021, apresentando um resultado mais significativo que o ano anterior.

Observa-se que a meta para o PPA 2020-2023 foi estipulada considerando o momento da

formulação do plano. Em decorrência de fator interveniente (COVID-19), que requer o

estabelecimento de diretrizes excepcionais como medida de prevenção, a performance do

indicador se justifica, considerando que os cursos de formação de líderes são ofertados

predominantemente na modalidade presencial. Dessa forma, a Escola de Governo informou

que essa modalidade de capacitação será reformulada para os próximos anos.

Gráfico 197: Indicador - Percentual de servidores capacitados pela Escola de Governo

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Em 2020 o indicador já havia alcançado a meta estipulada para o PPA 2020-2023. Em 2021 a

Escola de Governo capacitou 7.647 servidores. Este resultado contribuiu para a melhora da

performance do indicador. O resultado é decorrente da oferta de cursos remotos em

cumprimento a Instrução Normativa nº 08/2020/SEPLAG, que estabelece diretrizes sobre a

obrigatoriedade dos servidores públicos integrantes do Poder Executivo Estadual participarem

de cursos de capacitação profissional, como forma de estímulo ao aperfeiçoamento técnico na

prestação de serviços e de complementação da jornada de trabalho, definido em caráter

excepcional e temporário para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus

(COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública estadual.
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Gráfico 198: Indicador - Taxa de demandas da Ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador, Taxa de demandas da Ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos, não conseguiu

evoluir comparado ao exercício de 2020, piorando o desempenho, alcançando um percentual

inferior ao ano anterior.

Gráfico 199: Indicador - Taxa de informações passivas atendidas em até 20 dias corridos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador não apresentou boa performance no exercício de 2021, atingindo um percentual

abaixo do alcançado no ano anterior, piorando o desempenho.

Gráfico 200: Indicador - Participação no Fale Cidadão - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O desempenho do indicador superou a meta; houve aumento da participação do cidadão no

sistema “Fale Cidadão”. A frequência foi maior devido às restrições adotadas em razão da

duração da pandemia de COVID-19. Destacaram atendimentos como: pedidos de informações,

sugestões, reclamações, denúncias e elogios.

Gráfico 201: Indicador - Percentual de órgãos com NMC aprimorado em 80 por cento

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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O indicador não foi apurado em 2021. O nível de maturidade do controle não foi aferido pelo

órgão, esclarecendo que foi verificada a necessidade de atualização metodológica do índice.

Portanto, de acordo com o parâmetro de análise do estudo, conclui-se que o indicador está

sem informação suficiente para análise.

Gráfico 202: Indicador - Taxa de ocorrência de desvio de conduta de servidor

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A metodologia de apuração do indicador, ocorrência de desvio de conduta de servidor, teve sua

elaboração interrompida e não mais será mensurado. Segundo o órgão informou, o indicador

será substituído durante a revisão do PPA.

Gráfico 203: Indicador - Taxa de ocorrência de desvio de conduta de fornecedor

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor
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***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

A metodologia de apuração do indicador, ocorrência de desvio de conduta de fornecedor, teve

sua elaboração interrompida e não mais será mensurado. Segundo o órgão informou, o

indicador será substituído durante a revisão do PPA.

Gráfico 204: Indicador - Pareceres emitidos

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O desempenho do indicador em 2021, assim como em 2020, superou a meta estabelecida para

o final do PPA, embora tenha tido menor demanda, comparado ao ano anterior.

Gráfico 205: Indicador - Arrecadação anual do estoque da Dívida Ativa, em relação à dívida
ativa inscrita no ano anterior

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor
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***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador apresentou uma pequena queda com relação ao ano anterior, porém seu resultado

já superou a meta estabelecida para o final do PPA, representando que houve uma boa

arrecadação do estoque da dívida em relação à dívida ativa inscrita no ano anterior.

Gráfico 206: Indicador - Total da arrecadação anual da Dívida Ativa

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador sofreu influência do Programa de Recuperação de Crédito do Estado de Mato

Grosso - Refis/MT, para débitos tributários e o Regularize, onde podem ser negociados débitos

com órgãos estaduais como Sema, Detran, Procon, Indea e Ager. Esses programas são

destinados a estimular o pagamento de créditos tributários, por meio da remissão de juros e

multas e concessão de parcelamentos. O órgão informou que houve incremento da

arrecadação em cerca de 50% em comparação ao ano anterior, porém os dados não refletem

corretamente essa realidade, pois houve equívoco no preenchimento das casas decimais ao

alimentar o quadro de indicadores do Relatório de Ação Governamental. O valor da

arrecadação do exercício 2020 no relatório deveria ser R$279.257.782,00, passando para

R$410.642.503,36 em 2021, representando melhora na arrecadação anual da dívida ativa.

Gráfico 207: Indicador - Exploração da base tributária - ICMS - "Total"
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*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O desempenho deste indicador foi acima do esperado, alcançando a meta já em 2020. Em

2021, o desempenho melhorou ainda mais, alcançando 26,69 %. Isso aconteceu graças à boa

condução das políticas públicas, em especial no tratamento dado à Receita Pública, com

aumento da segurança jurídica nos ajustes do regime tributário e melhoria do ambiente de

negócios, ao ajustar-se à regra nacional definida – passando do regime de estimativa

simplificado para o regime normal de apuração do ICMS.

Gráfico 208: Indicador - Evolução da base tributária - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador, como medida da evolução da base tributária, apresentou resultado de -26,41% em

2021. A SEFAZ explicou que tal desempenho ocorreu pois este indicador tem forte correlação
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com a conjuntura econômica, que influenciou no aumento das exportações, do câmbio e do

preço das commodities e no índice de inflação IGP-DI. Tais fatos impactaram fortemente o valor

da base tributável, que perdeu participação frente ao PIB devido ao forte crescimento do valor

exportado, impulsionado pela variação cambial, numa tendência já observada no ano de 2020.

Ainda assim, houve melhora no desempenho do indicador em relação à 2020, ano no qual

apresentou desempenho de -29,40%.

Gráfico 209: Indicador - Resultado orçamentário

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador alcançou a meta prevista para o PPA já em 2021, segundo ano de execução do

Plano. O bom desempenho da economia, apesar do período pandêmico, refletiu de forma

positiva na execução orçamentária. Observa-se que, na parte onde é possível descrever o

desempenho do indicador no RAG, a SEFAZ – MT indica o valor de 3.906.668.374,00 para o

resultado orçamentário de 2020, divergindo do valor apontado na tabela (aqui representada

pelo gráfico acima). Acredita-se que houve erro em seu preenchimento.
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Gráfico 210: Indicador - Índice de qualidade da gestão orçamentária

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Houve uma significativa melhora na qualidade da gestão do orçamento estadual, evidenciado

pelo bom resultado do indicador em 2020 e 2021, superando a meta definida para o Plano

Plurianual.

Gráfico 211: Indicador - Índice de liquidez do Tesouro

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O Índice de Liquidez do Tesouro avalia a capacidade de pagamento do Estado mediante a

utilização de recursos da conta única frente às obrigações financeiras no período de 30 (trinta)

dias. A meta mensal desse índice corresponde a 1 (um) ou menor que 1: se for menor que 1, há

sobra de caixa. Se for maior, há um excesso de despesa. O resultado global do exercício de

2021 foi de 0,86, o que evidencia o cumprimento da meta e melhora do Índice de Liquidez do

Tesouro em comparação com 2020.
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Gráfico 212: Indicador - Grau de maturidade da Gestão Fiscal (MD GEFIS). Eixo I - Governança
e transparência fiscal

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Foi apontado pela setorial que, por se tratar de um indicador complexo e que demanda

levantamentos de dados e informações importantes, juntamente com as características

excepcionais dos anos de 2020 e 2021 (pandemia), o indicador não foi avaliado, repetindo-se o

desempenho levantado durante os anos de 2018/2019 (2,17). Dessa forma, o indicador não

possui informações para análise de seu real desempenho nos anos 2020 e 2021

Gráfico 213: Indicador - Percentual da Receita Total em relação à Despesa Total

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador faz parte do programa 515-Sustentabilidade Empresarial da MTI. De acordo com os

dados apurados, em 2021 a receita foi maior que a despesa, superando a meta estabelecida

para o final do PPA. Segundo informações provenientes do órgão, esse resultado demonstra
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todo esforço de gestão, da empresa e do governo, para enfrentar a questão da sustentabilidade

empresarial da MTI.

Gráfico 214: Indicador - Taxa de crescimento da receita oriunda de serviço prestado

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

Indicador integrante do programa 515-Sustentabilidade empresarial da MTI. Segundo dados

levantados, o indicador continuou com boa performance em 2021. A MTI seguiu as diretrizes

do governo, no sentido de continuar a expansão de novos serviços, através de alianças

estratégicas, com objetivo de aumentar o portfólio de serviços disponibilizados a seus clientes.

Gráfico 215: Indicador - Percentual de aplicação de recursos da Fonte 100 no MT Saúde

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: menor, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019
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A participação dos recursos do Tesouro na Unidade Orçamentária do Mato Grosso Saúde tinha

uma meta de chegar no máximo em 4% (quatro por cento) ao ano, tendo em vista a

expectativa de aumento da receita com a expansão desejada da carteira de beneficiários do

Plano, bem como a implementação de várias medidas de gestão para redução da despesa e

consequente redução da dependência da receita do Tesouro do Estado, por parte do MT

Saúde. Porém, o indicador não apresentou bom desempenho, tendo em vista a dependência

da participação dos recursos do Tesouro no Mato Grosso Saúde na ordem de 22,09%; maior

ainda que o ano anterior.

Cumpre esclarecer, contudo, que apesar do período extremamente crítico em que se

encontrava a área da saúde, com a ocorrência da pandemia de COVID-19, não houve

descontinuidade nos atendimentos, mesmo com a ampliação da prestação de serviços, pela

rede credenciada, aos beneficiários do plano.

Gráfico 216: Indicador - Número de beneficiários ativos - "Total"

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior,melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O indicador apresentou queda na meta relativa a 2021, não houve acréscimo de beneficiários

ativos, esperadas a aderir ao Plano. Há que se mencionar que esse resultado foi em razão de

alguns fatores, dentre eles, o impacto do número de pedidos de exclusão do plano, em alguns

casos em razão do falecimento de beneficiários que foram acometidos pela COVID-19, bem

como pela redução da renda familiar em decorrência da pandemia, trazendo, portanto,

prejuízo para o desempenho do indicador.
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Gráfico 217: Indicador - Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social -
Equilíbrio do ISP

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

De acordo com os dados apresentados, o indicador superou a meta prevista na escala adotada,

portanto podemos considerar que houve alcance do resultado almejado, apesar de não haver

parâmetro de comparação com o exercício de 2020.

Gráfico 218: Indicador - Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social -
Conformidade do ISP

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O MTPrev adotou o Indicador de Situação Previdenciária - ISP do Ministério da Previdência,

indicador que avalia os RPPS. Aplicando a metodologia, a meta do indicador foi superada,

comparando à meta prevista para o PPA 2020-2023. Portanto podemos considerar que houve

alcance do resultado almejado, apesar de não haver parâmetro de comparação com o exercício

de 2020.
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Gráfico 219: Indicador - Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social -
Transparência do ISP

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O MTPrev adotou o Indicador de Situação Previdenciária - ISP do Ministério da Previdência,

indicador que avalia o Regime Próprio de Previdência Social. Aplicando a metodologia, a meta

do indicador chegou a sua pontuação máxima, de acordo com a escala adotada, apresentando

um ótimo desempenho.

Gráfico 220: Indicador - Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social -
Total do ISP

*Fonte: RAG (2020 e 2021)

**Sentido do indicador: maior, melhor

***Meta para o final do PPA, de acordo com a Lei n° 11.071, de 26 de Dezembro de 2019

O MTPrev adotou o Indicador de Situação Previdenciária - ISP do Ministério da Previdência,

indicador que avalia o Regime Próprio de Previdência Social. Aplicando a metodologia, a meta
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do indicador ficou próxima de ser alcançada, tendo por base a meta do PPA, porém, não é

possível analisar sobre a evolução do indicador, uma vez que não temos o dado de 2020.

Resultado do Objetivo Estratégico

Gráfico 221: Resultado do Objetivo Estratégico “Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com
o equilíbrio fiscal”

*Fonte: SEPLAG (2022)

Foram desenvolvidos 11 programas no PPA 2020-2023 para atingir o objetivo estratégico de

“Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal”. De

acordo com a performance dos indicadores relacionados a essa estratégia, “O objetivo ficou

mais próximo de ser alcançado”.

Os dados expressam que os resultados das ações desenvolvidas nos programas contribuíram

para o bom desempenho alcançado, uma vez que, dos 36 indicadores adotados, 72,22%

obtiveram resultado positivo.

Em relação à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados em 2020, verifica-se que

o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) teve um bom parâmetro, já em 2021 esse

parâmetro passou para ótimo, uma vez que 96,53% dos valores planejados foram

empenhados, já a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD) se apresentou

regular em 2021, pois 79,28% da dotação final, deduzida dos valores contingenciados, foram

empenhados, conforme tabela 21.

Tabela 21: Execução orçamentária e financeira do objetivo estratégico “Promover uma gestão pública comprometida com a

eficiência e com o equilíbrio fiscal”
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QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano Dotação Inicial Dotação final Contingenciado Empenhado Liquidado PPD (%) COFD(%)

2020 168.008.085,00 227.508.501,28 22.726.741,80 174.019.961,06 142.599.882,28 103,58 84,98

2021 267.116.026,00 341.638.241,72 16.376.935,01 257.860.443,79 225.694.289,16 96,53 79,28

*Fonte: SEPLAG (2022)
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3. Conclusão

Com base nas análises realizadas neste relatório, conclui-se que o PPA 2020-2023,

considerando a programação dos exercícios de 2020 e 2021, obteve resultados satisfatórios,

uma vez que 62,86% dos indicadores analisados obtiveram resultado positivo, sendo que

34,29% deles alcançaram a meta prevista para o final do PPA e 28,57% melhoraram sua

performance. É importante frisar que, em apenas metade da execução do Plano, muitas metas

definidas para o quadriênio 2020-2023 já foram alcançadas.

Ademais, 14,76% dos indicadores não apresentaram informações suficientes para sua análise,

4,29% mantiveram seus resultados e apenas 18,09% demonstraram diminuição em seu

desempenho, conforme justificativas apontadas na análise dos indicadores, e estão sendo

objeto de gestão e monitoramento da SEPLAG, em conjunto com os respectivos órgãos

responsáveis pelo desempenho.

Vale destacar que a pandemia de COVID-19 teve impacto significativo no desempenho do

plano, uma vez que afetou a performance, segundo os responsáveis pelas apurações dos

indicadores, de 28,09% dos 210 indicadores constantes no PPA.

Gráfico 222: Resultado dos Indicadores à luz da metodologia proposta

*Fonte: SEPLAG (2022)

Confirmando o bom desempenho do plano nos anos em análise, verifica-se que 85,71% dos

objetivos estratégicos tiveram desempenho positivo - o objetivo ficou mais próximo de ser

alcançado. Apenas um (14,29%) obteve resultado que não alterou significativamente a

realidade. Uma vez que esta é uma análise parcial, vislumbra-se a oportunidade de melhorar o

desempenho desse objetivo estratégico durante os próximos dois anos.
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Gráfico 223: Resultado dos Objetivos Estratégicos à luz da metodologia proposta

*Fonte: SEPLAG (2022)

Mais que uma exigência formal, o Plano Plurianual representa o comprometimento do governo

do Estado com a população mato-grossense, apresentando-se como um conjunto de ações

propostas para combater os problemas e atender as necessidades da população, delineando as

orientações estratégicas de governo. É fundamental que a concepção do PPA esteja alinhada às

estratégias de governo, que comunique de forma clara os desafios a serem implementados nas

políticas públicas e que seja capaz de orientar a execução dos programas.

Para tanto, evidencia-se a necessidade de aperfeiçoar a gestão do PPA como instrumento

orientador da ação de governo, na qual os processos de formulação, monitoramento, revisão e

avaliação ocorram de maneira integrada e contínua. Recomenda-se fortemente uma gestão

sistemática dos elementos componentes do PPA, com atenção especial para os indicadores.

Outrossim, a fim de assegurar que a apresentação deste documento possa contribuir com

avanços significativos no processo de elaboração da programação governamental,

recomenda-se, juntamente com a gestão do Plano Plurianual, a sincronicidade deste Relatório

de Avaliação à vigência do PPA, de modo que também seja elaborado quadrienalmente. Desta

forma, obtém-se o resultado final do ciclo do Plano, uma vez que todos seus anos de execução

serão analisados.
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