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LEI Nº       11.071,         DE   26   DE         DEZEMBRO          DE 2019.

Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2020-2023.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, 
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º  Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 
2020-2023, apresentando as diretrizes, objetivos e metas da Administração 
Pública Estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes, 
em cumprimento às disposições contidas no art. 165, § 1º, da Constituição 
Federal, e no artigo 162, § 1º, da Constituição Estadual.

Parágrafo único Integram o Plano Plurianual 2020-2023:

I - mensagem do Governo, contendo:

a) a estratégia de Governo, que norteará a Administração 
Pública para o período de vigência do Plano;

b) a descrição do cenário socioeconômico e fiscal;
c) a descrição dos riscos orçamentários;

II - anexos demonstrativos, contendo:

a) Anexo I - Programas finalísticos e de gestão, manutenção e 
serviços ao Estado para o quadriênio de 2020-2023;

b) Anexo II - Programas e ações padronizados para o 
quadriênio 2020-2023;

c) Anexo III - PPA em números;
d) Anexo IV - Metas e Prioridades da Administração Pública 

Estadual para o exercício de 2020, em atendimento ao disposto no § 9º do 
artigo 164 da Constituição Estadual de 1989;

e) Anexo V - Mapa das Regiões de Planejamento que foram 
adotadas para a especificação da localização geográfica das metas físicas 
das ações.

Art. 2º  O Plano Plurianual 2020-2023 organiza a atuação gover-
namental em programas e ações, orientados para o alcance dos objetivos 
de Governo definidos para o período de sua vigência e expressos na 
dimensão estratégica do Plano.

Art. 3º  A dimensão estratégica do Plano Plurianual 2020-2023 
compreende os seguintes elementos:

I - diretrizes: indicam o conjunto de premissas que nortearão a 
atuação estatal durante o período do plano, constituindo valores que devem 
ser observados por toda a Administração Pública;

II - eixos: organizam a estratégia de Governo, agregando as 
políticas públicas priorizadas para o quadriênio a partir de resultados afins, 
visando a orientar a atuação da Administração Pública;

III - programas: organizam e articulam as ações governamentais, 
com a finalidade de alcançar os objetivos pretendidos, mediante o enfrenta-
mento de problemas ou o aproveitamento de oportunidades.

Art. 4º  Para o período 2020-2023, o PPA terá como diretrizes, 
que devem permear toda a programação e execução do Plano:

I - gestão pública orientada pela eficiência, ética, transparência 
e equilíbrio fiscal;

II - união de esforços e diálogo permanente com a sociedade, os 
Poderes, os entes federativos e as instituições;

III - atuação estatal com foco no cidadão; e
IV - equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a sustentabi-

lidade ambiental e a inclusão e proteção social.

Art. 5º  O PPA 2020-2023 terá como eixos para sua programação 
finalística e de gestão, manutenção e serviços ao Estado:

I - Qualidade de vida para os mato-grossenses;
II - Mato Grosso desenvolvido e sustentável;
III - Gestão Pública moderna e eficiente;
IV - Atuação dos demais Poderes e Órgãos Autônomos.

Parágrafo único  As despesas relativas à manutenção admi-
nistrativa dos órgãos e às operações especiais, apresentadas no Anexo II 
desta Lei, por possuírem caráter continuado e serem comuns aos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Estadual, bem como aos demais Poderes e 
Órgãos Autônomos, constituirão um eixo específico na programação.

Art. 6º  Para efeito desta Lei, os programas são assim classifica-
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dos, quanto ao beneficiário da entrega de bens e serviços:

I - programa finalístico: aquele que resulta em bens e serviços 
ofertados diretamente à sociedade;

II - programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado: 
aquele em que o beneficiário é o próprio Estado, concentrando ações 
destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, 
bem como àquelas não tratadas nos programas finalísticos.

Parágrafo único  Os programas constituem o elo entre a 
dimensão estratégica e tática do Plano.

Art. 7º  A dimensão tática do Plano Plurianual 2020-2023 
compreende as ações governamentais que compõem os programas e 
se articulam para o alcance de seus objetivos, apresentando os bens e 
serviços que serão entregues à sociedade e ao próprio Estado.

Parágrafo único  As ações podem ser:

I - projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo 
de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um ou mais produtos que concorrem para a 
expansão ou aperfeiçoamento da ação de Governo;

II - atividade: instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um ou mais 
produtos necessários à manutenção da ação de Governo;

III - operação especial: as despesas que não contribuem para 
a manutenção das ações de Governo, das quais não resulta um produto e 
não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 8º  No Plano Plurianual 2020-2023 poderão constar ações 
de natureza orçamentária ou não orçamentária, assim consideradas:

I - ações orçamentárias são as que demandam a alocação direta 
de recursos orçamentários para sua execução, devendo ser observadas 
nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas 
leis que as modifiquem;

II - ações não orçamentárias são as que não demandam 
a alocação direta de recursos orçamentários, apresentando apenas 
custos indiretos (recursos gerenciais, tecnológicos, humanos, materiais e 
outros), devendo ser observadas apenas nos instrumentos gerenciais de 
planejamento.

Art. 9º  Os programas do Plano Plurianual 2020-2023 
apresentarão os valores globais para sua implementação.

§ 1º  As ações que compõem o programa apresentarão os valores, 
produtos e as respectivas metas físicas para o quadriênio 2020-2023.

§ 2º  As ações orçamentárias que compõem os programas 
padronizados serão apresentadas no Plano Plurianual 2020-2023 de 
forma agregada e com valores globais, sem detalhamento específico da 
programação.

Art. 10  Os valores financeiros dos programas e das ações e as 
metas físicas das ações são estabelecidos no Plano Plurianual 2020-2023 
como referenciais, não constituindo limites à programação das despesas 
expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO

Seção I
Aspectos Gerais

Art. 11  A gestão do Plano Plurianual observará os princípios 
de eficiência e eficácia, compreendendo implementação, monitoramento, 
avaliação e revisão de programas e ações.

Art. 12  O Poder Executivo manterá sistemas informatizados de 
planejamento e monitoramento para apoio à gestão do Plano Plurianual 
2020-2023.

Art. 13 À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 
SEPLAG cabe estabelecer normas e procedimentos, orientar e coordenar a 
gestão do Plano Plurianual 2020-2023.

Seção II
Do Monitoramento e da Avaliação

Art. 14  A coordenação do monitoramento e da avaliação do PPA 
2020-2023 será exercida pela SEPLAG, à qual compete definir diretrizes e 
orientações técnicas para o funcionamento do Plano.

Art. 15  O monitoramento e a avaliação dos programas do PPA 
2020-2023 serão feitos com base no desempenho dos indicadores, no que 
couber, e da realização das metas físicas e financeiras, e terão a finalidade 
de medir os resultados alcançados.

Art. 16  Todas as unidades orçamentárias deverão manter 
atualizadas, em cada exercício financeiro, as informações referentes à 
execução física e financeira das ações e a apuração dos indicadores de 
desempenho do PPA 2020-2023.

Parágrafo único  A SEPLAG definirá o processo, a ferramenta e 
os prazos para a atualização das informações de que trata o caput.

Art. 17  As informações de que trata o art. 16 serão consolidadas 
no Relatório de Ação Governamental, elaborado por todas as unidades 
orçamentárias, sob a coordenação da SEPLAG, e entregue pelo Chefe 
do Poder Executivo à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do 
Estado, em até 60 (sessenta) dias da abertura da sessão legislativa.

Parágrafo único  Fica o Poder Executivo obrigado a apresentar 
o Relatório de Ação Governamental em audiência pública que deverá ser 
promovida pela Assembleia Legislativa sempre do recebimento do relatório.

Seção III
Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 18 Serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de 
projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano 
Plurianual:

I - a exclusão ou alteração de eixo, diretriz, programa ou ação, 
constantes desta Lei, contendo a exposição fundamentada das razões que 
motivam a proposta; e/ou

II - a inclusão de novos programas e ações, contendo:

a) a exposição fundamentada das razões que motivam a 
proposta;

b) a indicação dos recursos que financiarão a demanda, 
quando houver custo direto para sua implementação.

Parágrafo único  Os projetos de lei de revisão, quando 
necessários, serão encaminhados à Assembleia Legislativa até 30 de 
setembro.

Art. 19  Considera-se como alteração dos elementos que 
compõem o Plano Plurianual 2020-2023, constantes desta lei, as 
modificações referentes aos seus respectivos atributos, que se classificam 
em:

I - estruturantes:

a) o objetivo e público alvo do programa;
b) os indicadores de objetivo de programa e suas respectivas 

metas;
c) o objetivo específico da ação;
d) o produto da ação, sua meta e a unidade de medida; e
e) o público alvo da ação;

II - gerenciais:

a) a denominação do programa;
b) a unidade responsável pelo programa;
c) a denominação da ação;
d) a unidade responsável pela ação; e
e) as regiões atendidas.

Art. 20  A alteração dos atributos estruturantes deve ser 
realizada, obrigatoriamente, por projeto de lei de revisão ou específico de 
alteração da Lei do PPA 2020-2023.

Parágrafo único  Fica o Poder Executivo autorizado a promover 
a alteração dos atributos gerenciais pela via administrativa e diretamente 
nos sistemas informatizados.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21  O Poder Executivo, por intermédio da SEPLAG, divulgará 
anualmente, pela internet, a legislação que venha a alterar a Lei do Plano 
Plurianual.

Art. 22  VETADO.

Art. 23  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  26  de  dezembro  de 2019, 198º 
da Independência e 131º da República.
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ESTRATÉGIA DE GOVERNO 



             















                  
                




 Visão de futuro:              


 Diretrizes:               


 Missão:

 Eixos:
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Qualidade de vida para os matogrossenses:











Mato Grosso desenvolvido e sustentável:







Gestão Pública moderna e eficiente:
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CENÁRIO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

        



 



 








 

CENÁRIO SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

1.1 POPULAÇÃO 
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1.2 EDUCAÇÃO 




              




1.2.1 Movimento e rendimento escolar 
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1.2.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  IDEB 

             



 





















P R O J E Ç Ã O  D A  P O P U L A Ç Ã O  D E  5  A  1 9  A N O S  N O  E S T A D O  
D E  M A T O  G R O S S O  2 0 1 0 / 2 0 3 0   
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Comparação do resultado do IDEB e Meta do Estado  ensino 
funtamental anos iniciais 1º ao 5º ano  rede estadual  Mato Grosso 

2005/2017

 






Comparação do resultado do IDEB e Meta do Estado  ensino 
funtamental anos finais 6º ao 9º ano  rede estadual  Mato Grosso 

2005/2017

 









        

Comparação do resultado do IDEB e Meta do Estado  Ensino Básico  rede 
estadual  Mato Grosso 2005/2017 
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1.2.3 Infraestrutura escolar 














               






             





1.2.4 Diretrizes para a Educação de Mato Grosso de acordo com os estudos do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico – ZSEE
MT 






       Índice de Condição e Qualidade de Vida  ICQV    








 

Diretriz 1. 

Critério:               
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Diretriz 2.

Critério:


 

Diretriz 3.                


Critério: “


 

Diretriz 4.

Critério:  





Diretriz 5.

Critério: 


 

Diretriz 6.


Critério: 




1.3 SEGURANÇA PÚBLICA 
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Índice de Condição e Qualidade de Vida – ICQV 
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1.3.1 Despesas e custos com a Segurança Pública 
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1.3.2 Diretrizes Para a Segurança Pública de MT de acordo com os estudos do ZSEEMT 






Diretriz 1.
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Critérios



 

Diretriz 2.             


Critérios: 

 

Diretriz 3.  


Critérios:             




Diretriz 4. 

Critérios: 



Diretriz 5.


Critérios: 



1.4 SAÚDE 
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1.4.1 A expectativas de vida da população e a saúde pública em Mato Grosso 
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1.4.2 Os principais indicadores e a estrutura física da saúde em Mato Grosso 
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1.4.3 Diretrizes para a Saúde Pública de acordo com os Estudos do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Mato 
Grosso  ZSEEMT 




 

Diretriz 1.             


Critérios:



Diretriz 2.              


Critérios:
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Diretriz 3. 


Critérios:           




Diretriz 4.     


Critérios:




Diretriz 5.


Critérios:               





Diretriz 6.


Critérios:




Diretriz 7.


Critérios:               




1.5 COMBATE À POBREZA 
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1.5.1 O índice de Desenvolvimento Humano em Mato Grosso 

              
  





   
     

      







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial



Diário   Oficial Página 24   sexta-feira, 27 de Dezembro de 2019 Nº 27.659











   

   

   

   





                 


              





  

  

  

  

  

  

  





1.5.2 Indicadores de Desenvolvimento Humano Intercensitários 
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1.5.3 Composição e nível de concentração da renda dos matogrossenses 

                 





   

   

   

   

   












   

   

   

   

   

   

   





CENÁRIO ECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

2.1 CENÁRIO INTERNACIONAL 
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2.1.1 Economia Internacional – Estados Unidos da América – EUA 


            












                







                










               





 

2.1.2 Economia Internacional – Conjuntura e Cenário – Área do Euro 
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2.1.3 Economia Internacional – Conjuntura e Cenário – China 
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2.2 CENÁRIO NACIONAL 
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2.3 CENÁRIO MATO GROSSO 













             




2.3.1 Desempenhos da economia de Mato Grosso 

  









                








Valor Corrente 
(R$ 1.000.000)

Participação 
BR

Posição 
Relativa

Valor Corrente 
(R$ 1.000.000)

Participação 
BR

Posição 
Relativa

Acumulada 
2016/2002

Taxa anual 
2016/2002

Acumulada 
2016/2002

Taxa anual 
2016/2002

BRASIL 1.488.787         100,0 6.267.205          100,0 321,0          10,8 40,6              2,5
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Mato Grosso 19.191               1,3 15 123.834             2,0 13 545,3          14,2 89,1              4,7
          
          





Produto Interno Bruto , valor corrente, participação percentual, posição relativa, variação nominal e variação real das 
Unidades Federativas do Brasil  2002 a 2016. 

2002

Unidade Federativa

2016 Variação Nominal (%) Variação Real (%)
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2.3.1 Variação Nominal 





                 










2.3.2 Variação Real 








                 
        











2002 2016
Acumulada 
2016/2002

Taxa anual 
2016/2002

Acumulada 
2016/2002

Taxa anual 
2016/2002

Total das Atividades 16.714,55    111.869,02  569,3 14,5 83,1 4,4

Agropecuária 4.053,91      25.083,18    518,7 13,9 124,1 5,9

Indústria 3.044,82      18.315,04    501,5 13,7 79,3 4,3

      

      




     

      

Serviços 9.615,83      68.470,79    612,1 15,1 69,2 3,8




     

      

      

      




     

      




     




     

      

      





Valor Adicionado Bruto por atividades econômicas em Mato Grosso, variação nominal e 
variação real  2002 a 2016.

Atividades econômicas

Valor Adicionado Bruto 
(R$ 1.000.000)

Variação Nominal (%) Variação Real (%)
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2002 Posição 2016 Posição
Acumulada 
2016/2002

Taxa 
anual

      

      

      

      

      

      

      

      

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Variação Nominal (%)

Produto Interno Bruto  Per Capita  Brasil, Unidades da Federação  
2002 e 2016.

Brasil
e

Unidades da Federação

Produto Interno Bruto per capita  R$
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2.3.3 Projeção do produto interno bruto de Mato Grosso 





              








 



  
  






               










2015 2016 2017 1 2018 1 2015 2016 2017 2 2018 2

Agropecuária        
Indústria        
Serviços        
Valor Adicionado Total        
Impostos Total        
PIB Total 1,9 6,1 12,2 2,0 3,5 3,3 1,1 1,1







Taxas de crescimento do PIB e Valor Adicionado por setores, Mato Grosso e Brasil   20152018.

Setores
Mato Grosso Brasil
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2.3.4 Projeção do Produto Interno Bruto de Mato Grosso 2017 a 2023 – Taxas de crescimento real da economia. 




Expectativa A:


Expectativa B:                  


Expectativa C: 











2.3.5 Setores econômicos do estado de Mato Grosso 

2016* 2017** 2018** 2019 2020 2021 2022 2023
     
     
     

  

Projeção em 
Média

Realizado Projetado
Crescimento Real do PIB de Mato Grosso  Realizado e Projetado
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2.3.5.1 Produção Primária 

 

2.3.5.1.1 Agricultura 
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2.3.5.1.2 Pecuária 



  










       

        

        

        

        

        

        

        

        





2.3.5.1.3 Extrativismo vegetal 


                 













  


   

   

   

   

   

   

   

   





2.3.5.2 Produção Industrial 
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2.3.5.3 Serviços 





















 




      
      
      
      
      
      
      




















   

 

      
  




  


   




  


   




  


   




  


   




  


   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 28.066     29.336     37.782     41.576     42.749     46.512     47.107     

       

       

       

       

       

       

       

       

       







Atividade Econômica
Variável  Valor bruto da produção industrial (Milhões Reais)
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2.3.5.4 Comércio 
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2.3.5.5 Comércio Exterior de Mato Grosso 



                 












                  






Exp Imp Saldo Exp Imp Saldo
2010        
2011        
2012        
2013        
2014        
2015        
2016        
2017        
2018        




BRASIL MATO GROSSO Exportações 
MT/BR

Participação 
Saldo 

MT/BR

Valores em US$ 1.000.000 (FOB)
ANO

Balança Comercial de Mato Grosso e do Brasil, 2010 a 2018.
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UF
US$ 

1.000.000
 Quantidade 

(1000 t) 

Valor tonelada 
exportada 

(US$/t)

Ranking 
(US$/t)

    
    
    
    
    
MATO GROSSO 16.171,78 44.250          365,46               23º
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Exportação por Unidade Federativa, 2018 (Valor, Quantidade, 
Valor da Tonelada Exportada).
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Principais setores exportadores de Mato Grosso, 2010, 2017 e 2018.

US$ 
1.000.000

Quantidade 
(1000t)

Valor tonelada 
exportada 

(US$/t)

US$ 
1.000.000

Quantidade 
(1000t)

Valor tonelada 
exportada 

(US$/t)

US$ 
1.000.000

Quantidade 
(1000t)

Valor tonelada 
exportada 

(US$/t)

         

         

         

         




        

         

         

         

TOTAL GERAL 16.171,78    44.250,123  365,46               14.727,05    43.227,930  340,68               8.458,94      21.330,522  396,56               




Setores 
Exportadores

2018 2017 2010
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2.4 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 





 

2.4.1 Modal Rodoviário 













US$ 
1.000.000

Quantidade 
(1000t)

Valor 
tonelada 

exportada 
(US$/t)

US$ 
1.000.000

Quantidade 
(1000t)

Valor 
tonelada 

exportada 
(US$/t)

US$ 
1.000.000

Quantidade 
(1000t)

Valor 
tonelada 

exportada 
(US$/t)

China         

Irã         

Países Baixos (Holanda)         

Tailândia         

Espanha         

Vietnã         

Indonésia         

Turquia         

Egito         

Hong Kong         

Total 16.171,78    44.250          365,46          14.727,05    43.228          340,68          8.458,94      21.331          396,56          





Países

20172018 2010
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2.4.2 Modal Aeroviário 
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2.4.3 Modal Ferroviário 

             
 





















 

2.4.3.1 Ferrovias em Mato Grosso



Ferronorte 











2.4.3.2 Projetos em desenvolvimento 



Expansão da Ferronorte 






 

Ferrovia Sinop – Itaituba/PA (Distrito de Miritituba) 


                 






Ferrovia Bioceânica 
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2.4.4 Modal Hidroviário 




























 

2.4.4.1 Hidrovias Potenciais em Mato Grosso 




Bacia do Paraguai:

Bacia Amazônica: 

Bacia do Tocantins Araguaia: 

    




REFERÊNCIAS 
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CENÁRIO FISCAL E RISCOS ORÇAMENTÁRIOS 



             





CENÁRIO FISCAL 
              







                  
                


               
 





INDICADORES MACROECONÔMICOS 
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EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 

               
           
                 



              




   



 Tabela 1              
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Receitas 2014 2015 2016 2017 2018 20191 ∆% 2014/19 TMCA2 (%) 
        
        
        
        
        
        
        
        
Total de Receita Líquida 14.040,31 13.978,80 16.901,43 16.714,93 18.496,74 19.220,62 36,9 6,5 







          




  



Gráfico 1
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Receitas 2020 2021 2022 2023 Total 
20202023 

     50.636,76 
     9.685,76 
     7.692,62 
     3.158,38 
     298,64 
     10.536,17 
     20.129,81 
     9.633,89 
Total de Receita Líquida 20.134,95 21.179,29 22.110,29 23.111,68 86.536,21 
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EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 



    





  


                
















Pacotes 
Realizado 

2015 2016 2017 2018 Total 
     
     
     
     
     
Total das Despesas de Pessoal 7.591,91  9.022,43  10.147,29  11.383,29  38.144,92  
Total das Despesas Obrigatórias 10.785,47 12.553,31 13.090,75 14.372,40 50.801,92 








Despesas obrigatórias 
     

Despesa Essencial 

Despesas com a Política da Unidade 
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Pacotes 
Realizado 

2015 2016 2017 2018 Total 
     
     
     
Total Geral dos Pacotes 13.873,29 16.272,43 17.112,35 17.889,36 65.147,43 







              











              

             







Pacotes 
Previsão 

2020 2021 2022 2023 Total 
     
     
     
     
     
Total das Despesas de Pessoal 14.775,39  15.555,00  16.747,27  17.713,63  64.791,29  
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Tabela 6




             

             









Pacotes 
Realizado 

2015 2016 2017 2018 Total 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Total das Despesas Essenciais 863,80 872,35 923,56 951,78 3.611,49 
Total Geral 13.873,29 16.272,43 17.112,35 17.889,36 65.147,43 








         
a simples 
edição de decretos de redução de despesas desprovida de medidas efetivas na busca de eficiência é incapaz de uma 
redução qualitativa e quantitativa do gasto
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 Tabela7               






Pacotes 
Previsão 

2020 2021 2022 2023 Total 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Total das Despesas Essenciais 973,42 1.058,42 1.159,22 1.261,01 4.452,07 
Total Geral 17.551,16 19.083,60 20.901,13 22.736,40 80.272,29 












DESPESA PRIMÁRIA CORRENTE (DPC) 

alterou o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e instituiu o Regime de Recuperação Fiscal – RRF, 






Tabela 8
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Poder/Órgão Autônomo 2020 2021 2022 Total 
    46.663.972.614,15 
    5.033.741.412,50 
    1.641.771.988,41 
    1.201.665.575,15 
    1.452.048.820,42 
    477.596.207,32 
Total 18.105.417.318,99 18.829.634.011,75 19.535.745.287,19 56.470.796.617,93 






EVOLUÇÃO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA 

Tabela 9

      

                  






Grupo de Despesa 2015 2016 2017 2018 Var.% 2018/15 


     


     


     

     

     

     

Total 13.873.288.784,49 16.272.427.109,62 17.112.354.210,70 17.889.355.855,21 28,95  





         
           
                 
         
                 
 


Gráfico 3
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PREVISÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR GRUPO DE DESPESA 

Tabela 10
            

               
        


 
               
 
 






Grupo de Despesa 2020 2021 2022 2023 Total 

     

     

     

     

     

     

     

     

Total 20.686.659.103,96 21.816.104.681,75 23.174.313.314,66 24.529.545.145,25 90.206.622.245,61 
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RISCOS ORÇAMENTÁRIOS 


RISCOS DA PREVISÃO DA DESPESA E DO DÉFICIT FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO 
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Anos Cenário: 
PPA/LDO 

Cenário 2: 
Progressão, Ganho Real e RGA 

Diferença: 
Cenário PPA  Cenário 2 

   344.152.336,06  

   544.059.807,48  

   243.861.609,30  

   148.520.853,86  

Total 55.872.495.186,57 57.153.089.793,28 1.280.594.606,71  




Tabela 12










Ano Receita Corrente Líquida 
(RCL) DTP/RCL 

Valor para atender a LRF 
Redução da Despesa 

(LRF 49%) 
Aumento da RCL 

(LRF 49%) 
2020    
2021    
2022    
2023    

Total 71.680.621.417,83 58,46 6.780.866.895,20 13.838.503.867,75 






RISCOS DA PREVISÃO DA RECEITA 




Tabela 13





DESCRIÇÃO Simulação Monte Carlo Previsão PPA Diferença 
(Monte Carlo  PPA) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL LIQUIDA   55.595.338.553,24    56.040.348.477,37  
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RISCOS DA DÍVIDA PÚBLICA 



              


 

              
    
              









Tabela 14
  






Dívida Pública Externa 2020 2021 2022 2023 

    

    

Risco da Dívida 222.403.722,19 246.237.769,95 266.685.919,04 82.844.113,85 





                
              




REFERÊNCIAS 

     Boletins Focus   




Séries Temporais



Sistema IBGE de Recuperação 
Automática  SIDRA
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Indicadores Macroeconômicos




   Global Financial Stability Report: Navigating Monetary Policy Challenges and 
Managing Risks



Sistema FIPLAN



Notas Técnicas e Pareceres Técnicos Internos



Dados da RAIS e CAGED



Estatísticas da Frota de Veículos  
RENAVAM



ANEXOS DO PPA 20202023 


Anexo I 
Programas finalísticos e de gestão, manutenção e serviços ao Estado para o quadriênio 20202023 
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Anexo II 
Programas e ações padronizados para o quadriênio 20202023 
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Anexo III 
PPA em números 
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Anexo IV 

Metas e Prioridades da Administração 

Pública Estadual para o exercício de 2020 
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Anexo V 
Mapa das regiões de Planejamento 
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VETO DO GOVERNADOR
<BEGIN:1137979:276>

MENSAGEM Nº  214, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, 
inciso IV, todos da Constituição do Estado, comunico a Vossa Excelência 
que decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 930/2019, que “Dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023”, aprovado por 
esse Poder Legislativo na Sessão Ordinária do dia 05 de dezembro de 
2019.

Eis os dispositivos a serem vetados:

“Art. 22  Fica revogado o art. 20 e as alíneas “a” do inciso I, “a” 
e “b” do inciso II do art. 39 da Lei nº 10.986, de 05 de novembro 
de 2019.”

“Aditamento do item 1 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 
1.1- PROGRAMA: 146 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS 
RECURSOS PÚBLICOS (...) 1.3 - UNIDADE RESPONSÁVEL: 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 
1.8 - PROGRAMAÇÃO: (...) VALOR - 15.000.000,00.”

O projeto de lei em comento, de iniciativa do Poder Executivo, 
e que trata sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, foi 
modificado por meio de emendas parlamentares durante o seu trâmite 
perante à Assembleia Legislativa, oportunidade na qual foram inseridos os 
dispositivos supracitados ao texto originário da proposta.

Ocorre que o art. 22, incluído pela emenda parlamentar nº 15, 
objetiva revogar dispositivos da Lei nº 10.986/2019, que dispõe sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, dispositivos estes 
que tratam dos limites para repasses aos poderes e que definem normas 
para apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária.

Cada instrumento - Plano Plurianual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - possui matéria específica, com naturezas e finalidades 
próprias, não sendo razoável, ou eficiente, utilizar-se da norma que instituirá 
o PPA para revogar dispositivos da LDO.

Caso seja necessária a revogação ou alteração de qualquer 
disposição prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias é necessária a 
apresentação de novo projeto de lei com o objetivo específico de modificar 
a norma em questão, sob pena de afronta ao princípio da especialidade.

Ademais, caso a revogação pretendida pela emenda legislativa 
nº 15 se concretize, cumulando na retirada dos limites para repasse aos 
poderes prevista no art. 20 da LDO (Lei nº 10.986/2019), haverá infringência 
direta a preceitos da Constituição Federal e da Constituição Estadual.

Isso porque os parâmetros para repasse devem estar descritos 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que os Poderes e Órgãos 
Autônomos possam realizar a sua proposta orçamentária.

A programação na Lei Orçamentária para o exercício de 2020 
dos Poderes e Órgãos Autônomos foi elaborada com base no parâmetro 
estabelecido no art. 20 da Lei nº 10.986/2019 e a revogação do referido 
dispositivo implicaria na ausência de parâmetros para repasse. Essa 
ausência pode gerar uma expectativa de repasses maiores do que 
realmente o Governo tem condições de adimplir, tendo em vista o cenário 
de crise fiscal enfrentado pelo Estado.

Outrossim, a ausência de parâmetros na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias pode levar ao descumprimento do que dispõe a Emenda 
Constitucional nº 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal 
- RFF no Estado de Mato Grosso, o que causaria graves prejuízos para 
a Administração Pública, pois os limites ali estabelecidos fazem parte da 
contrapartida da renegociação da dívida do Estado com a União.

Com relação à revogação das alíneas “a” do inciso I, “a” e “b” 
do inciso II do art. 39 da Lei nº 10.986/2019, também pretendida pelo art. 
22 do Projeto de Lei nº 930/2019, importante esclarecer que os referidos 
dispositivos estabelecem normas que vedam a apresentação de emendas 
ao projeto de lei orçamentária quando estas pretendam anular o valor de 
dotações orçamentárias com recursos provenientes de recursos vinculados 
ou pretendam anular despesas relativas a dotações para pessoal e 
encargos sociais e serviço da dívida ativa.

Ocorre que as vedações supracitadas foram incluídas na Lei nº 
10.986/2019 por força do disposto no art. 8º da Lei Complementar Federal 
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no artigo 166, § 3º, II, “a” e 
“b” da Constituição Federal e no artigo 164, § 3º, II, “a” e “b”, motivo pelo 
qual sua revogação poderia implicar em graves penalidades ao Estado de 
Mato Grosso.

Por essas razões, o artigo 22 do Projeto de Lei nº 930/2019, 
incluído pela emenda legislativa nº 15, deve ser vetado.

Da mesma forma, faz-se necessária a revogação das alterações 
realizadas pela emenda legislativa nº 16, que alterou o item 1 - APLICAÇÃO 
DOS RECURSOS: 1.1- PROGRAMA: 146 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO 
DOS RECURSOS PÚBLICOS (...) 1.3 - UNIDADE RESPONSÁVEL: 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1.8 - 
PROGRAMAÇÃO: (...) VALOR - 15.000.000,00 (quinze milhões), para 
execução no período de 2020/2023, anulando, para tanto, o valor de 
15.000.000,00 (quinze milhões) do ORGÃO: 19301 - DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO - Ação 2386 - Aprimoramento dos processos de 
habilitação e formação de condutores.

No entanto, o valor anulado, previsto para o DETRAN, é 
imprescindível para a concretização dos objetivos do programa estadual 
“Compromisso com o Trânsito Seguro”, que visa contribuir para redução 
dos acidentes e mortes no trânsito no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o valor de 15.000.000,00 (quinze milhões) em 
comento é oriundo de receita de taxa (fonte 240), legalmente vinculada 
a uma prestação de serviço, não podendo ser utilizado independente de 
qualquer atividade estatal específica, conforme disposto no art. 77 da Lei nº 
5.172/1966, que institui o Código Tributário Nacional, não podendo ainda, 
ser anulado ou direcionado para outro órgão por meio de emenda legislativa.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 930/2019, as quais ora submeto à 
apreciação dos membros dessa Casa de Leis.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  26 de dezembro  de 2019.

<END:1137979:276>

DECRETO ORÇAMENTÁRIO
<BEGIN:1138056:276>

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº  271,   DE 26 DE  DEZEMBRO DE 2019.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar 
por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para 
reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, 
e conforme o disposto na Lei nº 10.835, de 19 de fevereiro de 2019 e Lei nº 
10.841, de 08 de março de 2019.

D E C R E T A :

Art. 1º  Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
do Estado, constante da Lei nº 10.841, de 08 de março de 2019, em favor 
do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação 
no valor total de R$ 9.331.862,00 (nove milhões e trezentos e trinta e um 
mil e oitocentos e sessenta e dois reais), para atender as programações 
constantes no Anexo Único de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO 
FIPLAN Nº UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR 

SUPLEMENTADO

3511 01101
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE MATO 
GROSSO

200.000,00

3499 21601 FUNDO ESTADUAL DE 
SAÚDE 9.131.862,00

TOTAL 9.331.862,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial


