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do Estado de Mato Grosso ANO CXXI - CUIABÁ Quarta Feira, 21 de Dezembro de 2011 N° 25707

PODER EXECUTIVO
Parágrafo único. Constituem objetivos estratégicos da Administraçllo Pública
Estadual, Direta e Indireta, para o periodo 2D12-2015:

LEI N°

9.675,

DE 20 DE

DEZEMBRO

DE2011.

Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre o ptano Pfurtanu1l par1 o quadr16nlo

2012·2015.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituiçllo Estadual. aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
CAPITULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 00 PLANO
Art. 1' Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 201212015, em
cumprimento âs disposiçOes contidas no Art. 165, § 1°, da Constituiçllo Federal. e no Art. 162, § 1°
da Constituiçllo Estadual.

Parágrofo unlco. Integram o Plano Plurianual:
I -Mensagem do Governo contendo:
a) descriçllo do cenârio sócioeconOmico, ambiental e institucional do Estado;
b) a descliçllo do cenârio fiscal;
c) as orientaçOes estratégicas que nonearao a administraçllo pública para o
perfodo do Plano.
11 - Artexos demonstrativos contendo:
a) Anexo I - Programas Finallsticos e de Gestao;
b) Anexo 11 - Programas de Apoio Administrativo e OperaçOes Especiais;
c) Anexo 111 - Metas e Prioridades da Administraçao Pública Estadual para o
exercido de 2012, em atendimento ao disposto no§ go do Art. 164 da Constituiçao Estadual;
d) Anexo IV- As RegiOes de Planejamento adotadas para a especfficaçllo da
localizaçao geográfica das metas das açOes dos programas.
Art. '1!' O Plano Plurianual 2012-2015 organiza a atuaçao governamental em
Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o perfodo do Plano.

I - melhorar a conservaçllo ambiental dos biomas mato-grossenses e as praticas
sustentâveis de uso dos recursos naturais;
11 - melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio, universalizar o
atendimento na educaçao bâsica;
111 - elevar a escolarizaçao da populaçllo mato-grossense;
IV - ronalecer a capacidade cientlfica e de inovaçao tecnoiOgica do Estado;
V- ampliar a rede de atençao e de vigilância em saúde;
VI -reduzir a pobreza e os riscos sociais;
Vil - reduzir a violência e a insegurança do cidadao;
VIII - valorizar as culturas regionais no Estado;
IX - melhorar a infraestrutura econOmica e loglstica de transpor1es no Estado;
X - expandir a atividade econOmica com agregaçao de valor â produçllo local;
XI -melhorar a prestaçllo de serviços públicos;
XII - promover o desenvolvimento das regiOes estagnadas;
XIII- melhorar a habitabilidade nas regiOes do Estado.
Art. 3' Os programas e açOes deste Plano serao observados nas Leis de Diretrizes
Orçamentârfas. nas Leis Orçamentárias Anuais e nas leis que as modifiquem.

§ 1' Dos programas finalisticos e de gastao que integram o Anexo I desta lei,
somente serao discriminadas as açOes que annjarn o valor anual minimo de RS 200.000,00 (duzentos
mil reais).
§ '1!' As açOes orçamentârias que na o se enquadrarem no critério estabelecido no§
1'comporao o ·somatório das açOes detalhadas apenas no Orçamento-. constante de cada programa
integrante do Anexo I.

Art. 4' As açOes orçamentârias que compõem os Programas de Apoio Administrativo
e de OperaçOes Especiais serao apresentadas no Plano de fonma agregada e com valores globais.
sem detalhamento especifico da programaçao, distinguido assim, da fonma discriminada das açOes
que integram o Anexo I desta lei.
Art. 5' Para efeito desta lei. entende-se por.

I - Programa: instrumento de organizaçllo da açao governamental que artJcula um
conjunto de açOes visando â concretizaçao do objetivo nele estabelecido, sendo dassificado como:
a) Programa Finallstico: sua implementaçao resulta na ofena de bens e serviços
diretamente â sociedade e seus resultados sao passiveis de aferiçllo por indicadores;
b) Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba açOes de natureza
tipicamente administrativas que, embora colaborem para a consecuçao dos objetivos dos demais
programas, nao têm suas despesas passiveis de apropriaçllo aos programas finalisticos e de
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Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua publi<:açao.

gastao:
c) Programa de Gastao de Pollticas Públicas: aquele que abrange ações
relacionadas â formulaçao. coordenaçao, monitoramento, controle e divulgaçao de pollticas públicas:
d) Programa de Operações Especiais: aqueles que englobam ações que nao
contribuem para a manutençao. expansao ou aperfeiçoamento das ações de Governo, das quais nao
resultam produtos que nao geram contraprestaçao direta sob a forma de bens ou serviços.

Palácio Paiagués, em Cuiabá. 20 de dezembro de 2011 , 190" da Independência
e 123" da República.

;;:iiilt:::
-

11 - A<;ao: inslrumento de programaçao que contribui para atender ao objet1vo de
um programa, podendo ser orçamentária ou nao-orçamentária, sendo a orçamentária dassificada,
conforme a sua natureza. em:
a) Projeto: instrumento de programaçao para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansao ou aperfeiçoamento da açao de Governo:
b) Atividade: instrumento de programaçao para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo continuo e permanente.
das quais resulta um produto necessário á manutençao da açao de Governo:
c) Operaçao Especial: despesas que nao contribuem para a manutençao,
expansao ou aperfeiçoamento das ações de Governo, das quais nao resulta um produto e na o gera
contraprestaçao direta sob a forma de bens ou serviços.
Art.S' Os valores financelfOs e as metas fis1cas estabeleCidos para as ações
sao referenaa1s. nao se cons~tuindo em limites â programaçao das despesas
expressas nas le1s orçamenténas anua1s e em seus créditos adtt1ona1s
orçamen~nas

CAPiTULOU
DA GESTÁO DO PLANO

Seção I
Aspectos Gerais

Anexo 1- Programas FlnallsUcos e de Gestão

tMelhorar a conservação ambiental dos blomas Mato-grossenses e as práticas sustentãvels de uso dos
recursos naturais.
Pleno PkJria""aJ 2012-2015

p,.....

90-Gisen't'OMrMnto Fk>restal -IIT Flomta

Pfomover o desenvolvimento do agronegódo ~
lcadela ptodutiva do setor florestal anvts da proó.Jç.lc
~tentada de llotestas por meio do re l ocestamento

p.,;-

Ofestamento e do manejo norestal sustentlivet

~Rapoo-

12101-Secteta.ria de Estado de DesenvoMmentc

Rural e Agrieuttura Familiar
-doPr-

=~
......

.Jor t cfidonado dt • ;rkultura. s!Mtvlurt. ntuçio ftortstll. p«uit"

lsomooôrlo cl.ooaç6oo -•da •- no orç.....to

Alt.B' O Poder Executivo manterá sistema de Informações gerenciais e de
planejamento para apoio é gastao do Plano Plurianual PPA 2012-2015.

Proaromo

Seção 11
Das Revisões e Alter.>çóes do Plano
Art. 10 A exdusao ou a a~eraçao de programas constantes desta lei ou a indusao
de novo programa serao propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revi sao anual
ou especifico de alteraçao da Lei do Plano Plurianual.

§ 1' Os projetos de lei de revisao, quando necessários, serao encaminhados á
Assembleia Legislativa atê 30 de maio.

~AFINI

195.731,00

190.000,00

Mlhões ru.is

13.626,00

21.25<,00

I

117.<97.3

Plano Plut1anual2012·2015
2l-Conu~

Ambltnt.llt Conllole do Uso dos RKursos Natur1ls

~

~onscrvar c valorizar a bíodiversidade e os serviços ambientais
ortalecendo os mecanismos de proteçlo. recuperação e controle
~~ recursos naturais de forma que o desenvotvimenlo do Estadc
eje construido em bases sustentáveis.

~Rapoo-

iz7101 ·Seaetaria de Estado do Melo Ambiente

I

~~dol'n>gromopol>oPPA2012-2015

123.302.59< ,5

- - · d o Programo
locicolaldol
PPA

e=clodo..::-

~'"""''"
~110cllmootos kondodos
P,o!ldodocl.oiguo

ntio dt- unidades dt- conuf'VIÇlo
Quo!ldododoor

§ 2' Os projetos de lei de revisao do Plano Plurianual conterao, no mlnimo. na

~laldoldoPPA
Hodiro

~oduçio cl.o ;,,. cl.ogrododa

Art. 7' A gastao do Plano Plurianual observará os princip;os de eficiência e eficácia
e compreenderá a implementa<;ao. monitoramento, avaliaçao e revisao de programas.

Art. 9' Caberá â Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenaçao Geral SEPLAN estabelecer normas para a gastao do Plano Plurianual - PPA 2012-2015.

817 .• 97 ,0C

-~-dol'n>gr11Upol>oPPA201z.2015

~~ remanucenta por bioml

,...FINI

~PPA

P.c.entutl

100,00

75,00

Unldodo
Pttcentutl

1.100,00

1.UO,OO

70,00

1>,00

P11c.ntull
P11eentu.el

2•.oo
11,00

7,00

Pt~eentu.el

60,00

61,00

•••oo

hipótese de:
I - lndusao de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situaçao do problema que se deseja enfrentar
ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto:
b) indicaçao dos recursos que financiarao o programa proposto.
11 - Alteraçao ou exdusao de programa:
a) exposiçao das razOes que motivam a proposta.
§ 3' Considera-se alteraçao de programa:

I - modificaçao da denominaçao ou do objetivo e/ou do público-alvo do programa:
li - indusao ou exdusao de ações orçamen~rias:
111 - alteraçao do titulo ou do produto e/ou da unidade de medida das ações
orçamen~nas.

§ • • As alterações pnevistas no inciso 111 do § 3° poderao ocorrer por intermédio da
Lei Orçamentária ou de seus créditos especiais, desde que mantenham a codificaçao da açao e nao
modifiquem a sua finalidade.

~

~
ft'iellvoEspecillco

553-Anatomia e Identificação de Madeiras
lconhecer e monitorar as esp~cies ftorestais cortadas e transpOftadas
m Mato Grosso.
12302·1nstituto de Defesa Agtopecuárla de Mato Grosso

IJORnponsMI

!Madeira identificada

1!-.-nklldtde MldicLI

!f:ietro cúbico

buOidldodo

1.737.500,00

le.todo.

~ ~cl.oAçlo-oPPAl012-l015

~

P>t-

.S07~1mplantaç:Ao e

Art. 11 O Poder Executivo fica autorizado a:

I -alterar a unidade orçamentária responsável por programas e ações:
11 - indulr, exduir e alterar os indicadores dos programas e seus respectivos
Indicas:
111 - lnduir. por Intermédio da Lei Orçamentária Anual e de seus créditos especiais,
regiões de planejamento, nao previstas no detalhamento das ações constantes do Anexo I da
programaçao da lei que Instituiu o PPA 2012-2015.
CAPITULO 111
DISP0Siç0ES FINAIS
Art. 12 O Poder Executivo diwlgará, pela int,..,.t, anualmente. em tunçao de

alterações oconidas:
I -texto atualizado da Lei do Plano Plurianual:
11 -Anexo I atualizado, induindo entre outras, as seguintes informações·
a) discriminaçao das ações que nao se enquadram no critério a que se refere o
§ 1° do An. 3°, em tunçao dos valores das ações que serllo detalhadas apenas no orçamento;
b) discriminaçao das ações induldas na programaçao do Plano em decorrência
do disposto no Art.1O.

~
Gestlo do Jatcim Botinico

mplanw, coordenar as alividades, promover pesqutsa, a conservaçao, a educaçl
e o laze:r compattvel com a lnalidade de difu n<ir o valor rrutticultwal da
tas e aua utilzaç.lo sustenlévef.

~ental

Espoallco

7101·Seaetaria de Estado do Meio Ambiente

IJORapoosMI

-elo1!-.--

accfm botarüco Implantado

ercent:uaJ

klullllldodo

§ s> A indusao de novas ações nos programas do Plano Plurianual 2012- 2015
poderá ocorrer por Intermédio de lei de créditos especiais, respeitada a metodologia e a sistemática
definida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenaçao Geral.

4.871.598,00

5,00

....

~-~Atirioocl.oAçlo

Pn o PPA 2012·:1015
jAçio

• 5o.ooo.oc

040.Atendlmento a Emergencin com Produtos Perigosos

~allzar o atendimento emergencial em acidentes com produtos peri;osos com oçOe!

~E•pocillco

tlgadoras, c acompanhar a recuperaç4o da érea degradada.
101·Gablnete do Vice GovemadOf

IJoRosponsMI

~endlmento realizado
nldade

aJdlde dllledidl

klullllldodo

llool6oo-t-nos er;-.-..

35 ,00
STAOO.
1.812.53• •0(

cl.o Açio

. . . o PPA 2012·2015

Aç6oo

jAçio

~Espoc-

058-Fortalecímtnlo do Sislema Estadual de Gestao de Reo.nos Hldricos
onaleeer os 6fgl01 que compõem o dstema estadual de recursos hldricos (6fgAc:
looocdenadollgeslor de re<:UIIOS hJdricos. o conscO'lo estadual de r eo.nos hldricos é os
~mith de baáas htdrogrékas)

IJORapoosMI

7101·Seetetaria de Estado do Melo Ambiente
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oldodoclollodldo
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I:>te do,
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~00,00

~. V. VI,
AÇ>Ioo

~

pt.t-E.,..-

~6-0rientaçto T6cnlca

omentlt e ptomover a peaquba apUcada e a e:rploraç.ao de depósitos rrinerals d

~~~=~~:nr:::e.~:~:~~~!:'mC:~t:'~us:dd~=::~~~~r.:~=~:~:sd

156-Comeràalizaçlo de Gás Natur., no &'lado

Objo<ho Espocillco

Garantir o abastecimento de OU natural aos CX>Il$Umldoc'es
no Estado.

UORospoo ......

17502-Cofl1)anhla Matogrossense de Gãs

-·-

6s natural comerdaJizado

etro cúbico

~

.500.000,00

Rogi6H Aloollda

Estado,

RA<tlnoo~lllirlol dl ~o-oPPA2012·2015

1750 1-companhhl Matogrossense de MineraçAo

13.322.892,0C

mpreencfmento atendido

~do-

Aç6os

nidade

~

100 ,00

Jloai6ol-

, li , VI , VIl,

A<"'

~~otMiotdo
~ponooPPA2012·2015

118-lmplantaç!o do Proc. de Melhoria do Cima de Negócios pl AlraçAo de

nvesti mentos Florestais no Estado de MT

Objo<ho Eopeciltco

!f..telh Ofar o clima de neg6cios para atnlç&o de indüatrias e lnvettimentos em

UORt1pooiMI

17601 -Fundo de OesenvoMmento In dustrial e Comercial

roeMos derivados de florestas no Estado do Mato Groaao,

3.680.000,0C

rocesso mapeado/implantado

rodvtoiStMço

Aç6os

nldadl dlllddl

jlO·U -ConstruçAo do Sistema de Ois:tribulylo de Gás no

A<"'

~s1ado

7 277.100.0C

Pu;!ome•o

ao-..

Aç6os

1,00

~.

Rogl6os~--diAçlo-oP9A2011·2015

3200.000 ,0C

A<"'

119-0esenvofvimento de Siltema de Acofl1)anhamento.Controle e Avali.açlo
~ Programas de Inc. e Aç6es Corre$p00dente

Objo<ho &pdco

Mensurar os resultados &oeioeconOnicot aJeançados eom os incentivos
IConcecidos por meio da SICME.
17601·Fundo de Oesenvotvimento Industrial e Comercial

UORospooiMI

Aç6os

UORoopoo ......

stado,

A 2t12·2015

~~de construfda

Ol>joiMI E.,.-

0,00

~":'ROIOrÇiflltlllirloldl~pono O

17502-Companhia Matogrossense de Gás

Uoldodldt-

ercentual

o.... ogklHAioodlda

~iar a oferta de gás natural no Estado.

bjoiNo Eopdko

UORoopoo....,

Açio
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Aç6os

A<"'

~

a Mineraçlo

arimpefros, e de mleto e pequenos rrineradocn.

~Roopoo......

N° 25707

3646-Fomento ao Artesana to Matogtosunse

·~

Sêstema implantado

omentar o delenvoMmento do setor artes.anaJ, eonciliando o aesclmento eeonOmlco,
preservaçto do meio ambiente e melhoria da condição de vida do arteslo, com o
umento de r enda. vis.ando a llltCHU$lentabaidade e o fortaleQmento da Identidade
r:utwral do Estado.

Unldododl-

ereentual

O..Otllodl

9,00

Rogi6oo Aloollda

atado,

17101-Sec:tetaria de Estado de lnciístria, CorN!râo, Minas e Energia

RA<tlnoo Or-otMiot do~ poro o
PPA 2012·2015

6 .130.750.00

ro)eto apoladole.xeeutado
nh:fade

Unldodtdl-

-.-

Aç6os

17.200,00

Rogl6os -lida

A<"'

stado.

~--dl

3.350.000,0C

A<"' P1111 o PPA 2011·2015

120-lmptantaçlo da Banco de Dados e lnfofmaç.6es EconOmlcas
e Mercado

~lhv&pecllko

evantar e sbtematizar dados para geraçlo de Informações
conOmicas e de mercado.

UORtcpooiMI

17601-Fundo de OesenvoM menlo Industrial e Comercial
anco de dado implantado/atua liza do

Aç6os

A<"'

~ 7·Acompanhamento e Avali ação das Cadelas Produtivas

o.-

ObjoiM> &pocllko

dentiflcar com antecedência posslveis situações a lticas e/oo
!oPortunidades em ca deias.

RogklH Aloodidls

UORoopoooMI

1760 1·Fundo de De senvolvimento Industrial e Comercial

2012-2015

-
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nklldl dllltdldl

5,00
E$tado,

~ OrçamontMiot dl Açio pmo o PPA

6.7. 5.600,00

adeia produtiva apoiada
rúdado

Uoldocltdl-

Aç6os

,75

Rogi6H -lida

~

Estado.

~--diAçloponooPPA

5.170.000,00

2012.2015

121"mplonmçlo da REOESIM

~Espoc-

js.i~ifieaçlo

~Rtcpoo......

17301-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

mp~edrios

e integraçto do processo de r·egisrro e legaizaçio de
e pessoas j.Jffdeas, confotme I~ 11.59812007.

ede instalada

AÇ>Ioo
3693-Fomento ao OesenvoMmento dos Arranjos Produtivos

A<"'

~ts-APL.s

ortalecer as empresas participantes da estrutura produtiva da
eooolria .

~Espocllko

uo lloojlouMI

-

100.00

~-lida

~ta do,

ercentual

"""""'o.ç.--dl~-0

<.< 54.522,00

pPA 2012·2015

17601·Fundo de Oesenvolvfmento lnclntrial e Comercial

Aç6os

mpresa beneficiada

~

nldade

Ualdocltdo-

Rogi6H-

- - - - dtA<'o -

~-·~

~ 12S4mpfantaçlo de P6Jos Joalheiros no Eatado

114.25

~&peclllco

Estado,

~R•pooiMI
15.905.000,00

oPPA 2012·2015

1abUizar a lmptantaçlo de pólos Joalheiros no Eatado
17101 -Seaetarla de Estado de lndóstria, Comtrcio, Minas
Energia

-

61os joalheitos Implantados

..
~--

ercentual

" nldldldl-

~

AÇ>Ioo

A<"'

729·1dentlficaçao e Caracterizaçlo Tecnológica das Rochas Ornamentais e de
Revestimento

100,00
I, ESTADO,

"""'1101 OrÇ~~~~tntórlos do Açiopora o PPA 2012·2015

Objolho Espodllco

onhecer o potencial de rochas ornamentais e de revestimento com vistas ~
mplantaçlo de lndl)strias de beneficiamento e aproveita mento de rochas. promovend
desenvolvimento regional.

tsõmi1bf1o du eç6H dltdladallpenas no orçamento

UORoopoooMI

1750 1-Companhla Matogrossense de Mineração

11 - Me lhorar a pre staçio de serviços públicos

-

Oepóslto de rochas k:lentilcado e caracterizado

Ualdocltdl-

~-lida

nídade

1.300.000,0<1

I

5,166.4.31,00(

Plano I'Wianual 201 2·201 5

Pr-ma

10,00
, 11, 111, V. VI, VIl, XI.

f!ocunoo
~- dl A<"'
Para
o PPA 2012,2015

1.1 <0.000.00

46-fku Uzaçio da On tio dos 1Uc:uf1.01 Púbekos

~

rromover atencfmento de qualidade ao )JriJdiclonado e
sociedade
101 ·Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosao

~Raopoo......
~~- do Programa para o PPA 2012-2015

123.346.000,00

---doi'Tognroo
AÇ>Ioo

~
PbloiM> E.,.-

--doOORoopoosMI

~~ ~·tMtot do Açlo para oPPA

2012-2015

~·Ptrun.tual

Ooo<riçio do Indicador

p 732·1dent:ilceçlo das kus Exploradas e em Exploraçlo pela
~dade Mineral no Estado
ualkar o paNivo ambientaJ gerado pela a!Mdade mineral
17501-Coftl)anhla Matogrosunse de Mlneraçto

lwl de Ntkt.çio do . -

~loldaldoPI'A
66,00

ioclea Floal do PPA
66,00

rwl dt Ntklaçio do P.riodidorlado

Ptrun.tual

73,00

7~00

tfteabll l dt pritleas, u periincl.u • melhorias dt gntio ptlblic.a

Pttcentull

3.70

vo

Vvea ktentifieada

Aç6os

~da de
11 ,00

. 11 . V. V1. VIl .

~

~2-F"rsc:aliz:açlo e Controle da Anecadaç&o e Aplcaçlo dos

~E.speciltco

~.segurar o bom emptego e PfObidade da aplieaçlo dos recut101

<.<20.000.00
~Rt1poooMI

ftecur~os Públicos

~IM:os

101-Tnbunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Quarta Fe ira, 2 1 de Dezembro de 20 li

--·-
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ntidade ftscalizada e auditada
ercentual

100,00

162S.Modemizaçto da Gesllo

~llado,

~--

85 .200.000.0<
~!:;;;r;: Matogro11ente de Pesquis1. Ass!stenda Tec:niça e

~o executada

221-Gestlo de Tec:n(lk)gla de lnfonnaçlo
~eg.Jrat a

manutençlo, ampliaçlo. desenvofvimento.modemiuçlo.
radonalizaçlo e a qualdade dos tittemas de tecnologia e informaçlo.

00....,._

100.00

~lado.

101-Tribunal de C«<tls do Estado de Mato Grouo

-·-

~~~cloAçioparao PPA

Açlomantida

792211 ,8(

imu-1015

ercentual
100,00
VI.

32 000.000.00

1782-Apatelhamento das Unidades Operadonais da Ertl)aer
~&pocilco

ProPc:lar melhores eondiçOn de trabalho.
12501-Empresa Matogtossense de Pesquiu, Assisl klda ncnlca
Exlenslo Rural

i'çlo_

nkiade reaparelhada

223-0ualiftcaçlo e Padronlzaçlo dos Serviços de Auditoria

Unidade

~e;;:a~ padtao de «Hlheclmento e das t~icas de au<itorla

.54

101-Tribunal de Contas Ck> Estado oe Mato Grouo

Rtgl6aA11ndlclol

rcx:eno padronizado
ercentual

Roeu""'~- do Açio paro o PPA 1012-1015

• 11,111, IV. V . VI. VIl. VIII, IX , X . XI . Xll.

15.843239,0(

100,00
353-Capacitaçao de Recursos Humanos

VI.

800.000,0(

cloAçio I*•OPPA 1011·101$

Objetlvo&pocilko

Promover o proeeno de capacitaç8o dos lervldores, visando a melhoria da
iquolkladc da p.e.taçao dotaervlços pDfa a agricultura familiar.
12501-Empresa Matogrossenae de Pesquisa, Aaslttenaa Teeniea

onsolldar os aistemn Informatizados, visa ndo a ptestaçao de
est io dos recursos públicos pelos )Jridlclonados.

ervidor capacitado

contas da

nldadc

1.166,00

10 1-Tóbunal de Contas do Eltado de Mato Grosso

Regiões At.tndida

stema Implantado
~ dl llecldl

Es tado,

1.513.190.8

ercentual

~

100,00

~--

VI.

~~ clo Açio'*' o PPA

e Extensao

Rural

224*Consolldaçao do Sistema de Auditoria P\lblica Informatizada de Contas

o.oõj

2.606.000,0

il012-l01 $
221-F0tt1$tdmtnto do Controle lnt.emo do Poct.r EJ.eartfyo de Mato Grosso

225-lmplantaçlo do Sistema de Avabçlo de Polftieas PísbUcas
~r de intrrumento para

a melhoria da eftdtneia. eteAc:ia e
retMdade dl açlo governamental.

ontribuir para a metaorfa doi aerviços p(lblicos prestados a sociedade e do
PfOCedimentos intemos da ad.IT*"i:sllaçlo pübCicl , por melo da inlegtaç.l
das funçOes de ouvidoria . corregedoril , audrtoria e eontrokl interno ,
efetivo controle socill, transp11~da. ptevençlo e combate a COI'fupçio
perfeiçoamento da conduta dos servidofes e controle do gasto p(Jbtico.

ObjiCNo

viSM_cx

101-Tribunlt de Contas do Estado de Mato Grosso

--·-

OO~Iiwl

Sislema lmplanlado

101-Au<itoria Gerll do Ellado

Racanoo ~11riotdoProgr.... pa,. o PPA1012-2015

ercentual

7.ooo.ooo.oc

lndkadofn do Progr~m~

100,00

nlclododt-

VI.

-~~ clo Açio'*'oPPA

800.000,0<

1012-101$

-

Coaus dos uos• ..,........., pelo TCE

lndicelolclol doPPA

u......

4«.000,00

Ptfçentual

100,00

lodico floa1 do PPA

100,00

2 27-orientaçlo e Capac::itaçlo de ln1~ntes de Unidade
Ge.tora.
~~e instrumento para 1 melhoria da qualidade da gesllo

eduçio dl rtfnddinda dt at:Mdldt
de cotrtlçlo cem ,;,uo • pr....,çio dl

100,00
100,00

50.00

90,00

u......

....oo

U60,00

Ptfctnb.aal

50,00

10,00

oc:ctrbcladtllicto.
101 -Tnbunal de Contas do Estado de Mato Grosso

eduçio de apontamentos dos 6rglos dt
controlllnllfno • ext1mo.

KtOa capacitada

lmpo dt rnpostl n dtmandas dl ovvkk>l'il

KSOa

00,00
ocunoo~cloAçlo..,.oPPAI012-101 5

Plfcentual

10,00

40,00

Ptrctntual

40,00

100,00

Unkiade

0,10

1,00

900 .000.0C
290-Aperfeiçoamento das Atividades de Auditoria Governamental

f.uditar, controlar e avaia r os 6rg8oa do poder executivo es tadual visando A maximizaçlc
~ desempenho e da qualidade da gesta o pllbflca, garantindo a ética e a transparénci

ksa açao governamental perante a sociedade.

22 8-lncendvo ao Controle Social

~101 -Auditoria Geral do Estado

omecer lnformaç6es sobre a açao governamental, de modo a fec:ilitar a
artidpaç.Ao e o controle pela s ociedade.

Rtgi6n Alendidn

enoa atendida

-

~ditoria realizada

niclodldollodlclo

101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

nidade

3.00
stado,

"""""~nürloocloAç.lo

100.00

666 .300.0C

po11 o PPA 1012·1015

I .O<O .OOO,OC
293-Foonaçto Continuada dos Servidores da Auditona Geral do

~atado de Mato Grosso

I o.oq

§ííííí#íc~uaç6oo-·- .. -

pesenvofver compel ftndas técnicas, eomportamentala e gerenciais

~servidores.

101-Auditoria Gertl do Estado
apaeitaçlo realizada
P1lno PluriltiUI12012-2016

nidade

~rsçloda

Empreu lhto-Gfossenw de As.sktMtda Ticnlca • Extetldo RuraJ
Dotar a Empaer das eondlç&a necndrias para metu:nt o dese~nho e 1 abrangenda das açeet; de
~-e assiatenda tknlca e extenllo rural (ATER). com vistas ao inaemento da sustentabilidade

eeon6mica, social e
uo~.-..

a~ental

atado .
636 .500.00

12501-ErJ'C)fesJ M.togrouense de Pesquisa, Auisttnda Tknka e Extenalo Rural

Racunol_~do,.,_potloPPA

1012-2015

da agriOJttula famliar no Estado de Mato Grouo.

8.00

~--

I

18.148.64 1,6

....

101-Estruturaçlo da Cont1oladoria Geral do Estado de Mato

--doPr-

Jodlee floa1 do PPA

I

0,00

~,

ObjetlvoEspocilco

~floria

du atividades de controle interno.

101-Auditoria Geral do Estado

Quarta Feira, 21 de Dezembro de 20 11
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~

olçlo

UORolpoaúwl

gllo.

UOII-.-

-

Açao cxetutada

nldade

do llodlda

Rogl6oo--

,00
atado,

=-~- daAçio pora o

ereentual
175,00

do -

Rogl6oo-

-

rocuradoria regional implantada

-

Clulolldado

12301-lnstituto de Terras do Estado de Mato Grosao

3.846.6-15.0<1

~

1.508.187.0<1

a . _ . . . . da olçlo pn o PPA :It11.a15

368-Gestlo do Oe.envoMmento e da Valorluçto de Peasoa

olçlo
~Esf**o

032-Formaçlo de Agentes de Defesa CMI

Dllj&IMf.,-

apac:itat egentH para exeeuç!o das atividades de Defesa
lvll.
101-Ga~ete do Vice Governador

euoa capacitada

Uoidade do -

nk1ade

~

00,00

uo...-

--·~-

Açlo mantida

lfoldaola_do-

ereenbJaJ

~

00.00

Rogl6oo--

I!Konoa ~daAçJoporaoPPA2012-Z015
Aç6n

800.000,0(

olçlo

•o7-Cooperaçao Institucional em Operações Diversas

~&peclllco

..tlni1t6rio Público e Assessoria Miitar

uo~

033-Fortaledmento do Sistema E.stadual de Defesa Civl
~ar a eapaddade preventiva para atendimento a emerg&nc:ias e des.ntret

~· 6rglos que c:omp6e o sistema estadual de Defesa CM.
101~abinete

p ar suporte as aç6es desenvolvidas na Sefaz pela Delegacia Fazend6rfa,

.....

~

do vtee GovemadOt

~o mantida

16601~Fundo de

~-·~

oo.oo
ltldo,

~- ~ da AçJo pora oPPA

ereentuaJ

1.650.000,0<

Aç6n

~

43l-Gestao do Quadro de Pessoal e Folha de Paga mento
parantlr quaQ"o de pesaoal e folha de pagamento eompalfvels com a
eceasldade da rede estadual, prima ndo pela equldade.

fl*M>Espoclllco
Aç6n
03•·Monltoramento dos Riscos de Desastres
~onitorur os para metros que podem ocasionar eventos adveraos e
~olidar klformaç6es de riscos a desast'es.

~e..-

do VIce Govemadot
datólio cisponibilizado

-

~ Rolpoa-

~·~
~-

041-Pagamento de Encargos Jucfcials
egamento de ciligtnc:las do ofldals de j.Jstlça. custas )Jdíciafs. emolumentOI
lcartorais. honor611oa de peritos e aSJistentes técnicos.
101-Procuradoria Geral do Estado
!Encargo pego
ercentual

~

!"'"

~4SS..Va5ortzaçlo Profi:ss.ional e Ouaidade de Vida para 01 Servldofe.

ptoi01ho Eapoc*o
~ Raopon-

p:>roporcionar um ambiente de trabalho saudávd, com reconhecimento
~ofluional e interação social.
1810 1-$eaetaría de Estado de Justiça e Direitos Humanos· SEJUOH

~·-do-

~nidade

P...lidado

~25.00

~ SEJUOH

enoa aten<fda

atado,

llogi6oo-dldaa
~-~ollrioadaAçJoporaoPPA

100,00
Estado,

1200.000,0(

loll -2015
3.700.000,0C

= z : : - -daAçlopn o

~
~

077-Manutençlo de Contratos de Ge$tiO do Estado

~&,ocllco

Aç6n

olçlo

180.ModernizaçAo da Ge.tlo Sistffl'ka da SEFAZ.

OlojolfvoEa....UORolpoa....,

mplementar ações de s.uporte silt@mico fazendbrlo
16601-f'undo de Gestlo Fazendiria
Açao e serviço Implementado

Adrrinistraçlo dos contratos de gestlo do Estado.
111 Ot -Secretaria de Estado de AdminlstraçAo
ontrato operacionalizado e adminfstrado

~ do -

ercentual

~

225.313.578.0

Atender ~:mergf:náas e desastres atreves dos 6rg8os do Sistema

deOefesa CMI.
10t~abinete do Vtee

--

Governador

R-aos ~daAçJo pn o PPA 2012·~5

~mental o nf'vel de utisfaçlo do cidadao mato-grossense com o atendimento

1101-Seaetaria de Estado de Admlnistraçlo

1.00

Ptf~llll l

Açlo
Olojolfvo Eopocllko

nformatlzar os processos da Procuradoria Geral do Estad
9601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurldícos

UORolpoaúwl

(91 .882.955.~

-doP!ogr)loclc.laldaldoPPA
~·-do-

1200.080,0(
~
316-lnformatizaçlo de Processos · PGE

AçJo
lljollvoEopaclllco

Plano Plurlanual2012-2015
~roftuionalittç&o • Valof'luçio dos SeMdorts, EmPftg&dot • G..-tOfts Pílblcot•

estado pelos servldotes, emptegados e gestcwes püblieos

Oeocrlçlo d o - etcentual dt utvSdcw apaciUdo em
póognduaçio

2,50
E.o18do,

UORaoponúwl

roceuo infotmatizado
ercentual

100,00
STADO,

- - -da AçJo porooPPA ~2·2t15

9.324.180.0C

~473.020.!3

I

i1acoonoo o . _ . - do Prour- paq o PPA 2012·2015

ercenwaJ

~

ObjoiNo
UORolpoa-

Açlomantida

~do-

1295.077 .se

isomatModao a ç 6 t o -• - no cxç""""IO

......

081 ~Atendimento a Emergtncias e Desastres

~e..-

ercentual

180,00
Eslado,

atado.

A96n

~

oldadodo~
Ragl6n -dldaa
I!Konoa~ daAçlo pora oPPA 2012·~5

100.00

~~ a._... daAçio para o PPA 2012-aiS

-·---

622.895.3

920.000,0<

~

~&,ocllco

ercentual

100,00
Eslado,

Eslado.

~~daAçJo pn oPPA

12t1z-m5

~

~-do-

ize,z.~s

1,25

Rogl6oo-

14101·Secretarla de Estado de Educação
fuMdade mantida

~-~ Or_..m. da AçJoparao PPA

~nldade

do -

~ Raopon-

ProduiOISaMço
~

tOt~ablnete

UORaopooúwl

6. I60.000,0<1

ize12·2t15

175.00
Eslado,

~

Gestlo FazendAria

1"-çao mondda
percenwal

~-dldaa

= = - -da AçJo pno

-

6.334.000,0<1

STADO,

~~ daAçJopnoWA ~2.a15

~e..-

101-Tribunal de Contas do Estado de Mato GrO$SO

uo~~-.-

olçlo

uo_...-

Propiciar a melhoria da qualidade de vida proftssional e pen.oal

doal!fV!do<.

~

---
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101-Procuradorta Geral do Estado

758-Reeatruturaç!o Flsica e Organizacional do lntermat
remover a reestruturaçlo ffsica e organizacional do

-

N° 25707

lodlco Flaal do PPA

I

Aç6n
555-Atendlmento a Exames Complementares
fO..tender á demanda de exames rMdicos solicitados para os
su6rlot do Plano.
11303·1nstitu1o de As$istencia 4 Sallde dos Servidora. do Estado

~e Mato Grosso

emanda aten<ida
ereentual

do Cuaolidado

100.00

--dldaa

~..do.
173.1167.825.6

~a.--daAçJoparaoPPA2012.Z015

~

olçlo

J4325-lnstalaçlo e Manutençlo das Procuradorias Regionais:

ObjoiNo-

~lantaçlo e manutençlo de dnço es<:ritórios regionais da PGE nas cidades de
rra do Garças, Sinop, C•çeres, Tangar6 da Serra e Rondonópoh

),40

~

IIAçio

J2556-Alencümento Hospitalar

l ~ea....-

~ealizar internações aos benefici4rios do MT Saúde .

I
/

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Gabinete da Presidência
Conselheiro Valter Albano
Telefone: 3613-7518n517
e-mall: presldencia@tce.mt.gov.br

Tribunal de Contas
-ltNSTJIUMI!NTO DI! CIDAD~·

COMPROMISSOS CELEBRADOS ENTRE O
PODER

EXECUTIVO,

SECRETARIA

DE

PLANEJAMrnNTO

E

POR

MEIO

ESTADO

DA
DE

COORDENAÇÃO

GERAL E DA SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA, E O TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO, PARA A
REAL~AÇAO

DO

DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA

DE

INSTITUCIONAL

INTEGRADO - PDI E A GESTÃO DOS
,

,

BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS DO
TCE-MT

Compromissos celebrados em reuniões realizadas entre o Poder Executivo
do Estado de Mato Grosso, sob a titularidade do Governador Silval da
Cunha Barbosa, por meio das Secretarias de Estado de Planejamento e de
Fazenda, representadas pelos Secretários José Gonçalves Botelho do Prado
e Edmilson José dos Santos, respectivamente, e o Tribunal de Contas de
Mato Grosso, representado pelo Conselheiro Presidente Valter Albano da

'

,,

Silva, gestão 2010-2011, e o Conselheiro Presidente eleito José Carlos 0~.--

Novelli, para a gestão 2012-2013, com a finalidade de estabelecer
parâmetros visando a alocação e a execução do orçamento do TCE-MT, no
período 2012-2013, envolvendo os valores a serem consignados

e/ou

ajustados no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, e nas Leis Orçamentárias Anuais - LOA's, bem como a alocação de
recursos e a gestão dos beneficios previdenciários a cargo do TCE-MT, em
continuidade aos Termos de Cooperação que vinham sendo celebrados
desde 2008, nos termos da LDO Lei 8.407, de 23.08.2007

Na primeira reunião, o Presidente do TCE, Valter Albano da Silva, fez uma
completa

exposição sobre a alocação e execução orçamentária nas

gestões, dos períodos 2008-2009, sob a responsabilidade do Conselheiro
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto e 2010-2011, sob sua
responsabilidade, envolvendo as despesas de pessoal, outras despesas
correntes, as de investimento e as previdenciárias, demonstrando que elas
vinham sendo executadas de acordo com as previsões contidas nas Leis e
no Planejamento Estratégico de longo prazo 2008-2011,

mas que nos

orçamentos não havia mais espaço para novos programas e projetos e nem
para a inovação.

Na sequência, o Presidente eleito José Carlos Novelli, apresentou aos
Secretários, de forma detalhada, o Termo de Referência sobre o
Planejamento Estratégico do TCE para o periodo 2012-2013, a ser
oficializado por ocasião de sua posse, ao

abrigo do Planejamento

/

,"

Estratégico de Longo Prazo 2012/2017, demonstrando com clareza a ~,L-

r1,

necessidade de se agregar aos orçamentos de 2012 e 2013 o valor adicional

0 F-/ I

de 25 milhões por exercício, totalizando 50 milhões de reais, para renovar
a infraestrutura tecnológica

do TCE e implementar

Desenvolvimento Institucional Integrado PDI, com

o Programa de
seus respectivos

projetos:
Projeto 1 -Apoio ao Planejamento Estratégico
Projeto 2 - Incentivo ao acesso à Informação e à Consciência Cidadã
Projeto 3- Orientação por meio de Cursos Presenciais e a Distância
Projeto 4- Controle Gerencial utilizando o Sistema Geo-Obras
Projeto 5- Modernização Institucional, a fim de cumprir o mandamento
constitucional de orientar, fiscalizar e controlar a gestão dos recursos
públicos do Estado e dos Municípios, conforme detalhado nos citados
Planejamentos Estratégicos 2012-2017 e 2012-2013.

Os Secretários de Planejamento e de Fazenda

manifestaram-se em

seguida, dizendo das sempre presentes dificuldades de atender as
,

crescentes demandas dos diversos Poderes e Orgãos do Estado, mas que
compreendiam a importância estratégica do incremento orçamentário
pretendido, não só para o próprio desenvolvimento institucional do TCEMT, mas também para a melhoria da qualidade da gestão dos órgãos do
Poder Executivo Estadual e dos Municípios matogrossenses.

Os Secretários se comprometeram a viabilizar os orçamentos pretendidos
pelo TCE, deixando claro que os incrementos deviam ocorrer por
alterações de valores decorrentes

dos índices de inflação, de / :

remanejamentos e do excesso de arrecadação, sendo, portanto, efetivados
ao longo dos citados exercícios fiscais.

~~
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Finalmente, os Secretários esclareceram que a efetivação do compromisso
dependia de autorização expressa do Governador do Estado, a quem o
TCE deveria expor detalhadamente os projetos pretendidos no âmbito de
TI e do PDI. De igual modo deveria expor as razões da necessidade de
renovação do acordo de cooperação para a gestão dos beneficios
previdenciários.

Em momento seguinte, foi agendada

reunião com o Governador do

Estado, estando presentes os mesmos Secretários e os mesmos
Conselheiros.

Na oportunidade, o Presidente eleito José Carlos Novelli, apresentou os
projetos, detalhando a sua importância e abrangência, tendo o Governador
do Estado se comprometido a repassar ao TCE os 50 milhões de reais
solicitado, sendo 25 milhões por ano, no decorrer de 2012 e 2013, sob a
forma de incremento orçamentário e créditos adicionais decorrentes de
excesso de arrecadação, mas condicionando tal medida ao compromisso
do TCE de garantir que os principais órgãos do Estado e a totalidade dos
municípios fossem contemplados com projetos do PDI, com o objetivo de
aprimorar a Gestão Pública no estado de Mato Grosso, dentro da maior
amplitude possível.
Os representantes do TCE garantiram ao Governador, que ao longo da
implementação dos Projetos do PDI, assinariam Termos de Adesão com os

0~

órgãos integrantes do Poder Executivo Estadual, demais poderesJÍ

JJF/i_~

..

~

-

.
constituídos, Procuradoria Geral de Justiça, Defensoria Pública e com as
Prefeituras Municipais.

Tudo isso na linha orientativa, na busca da eficiência para a administração
pública estadual, visando a melhoria dos serviços públicos a população
~ato-grossense.

Após esses entendimentos, frrmou-se o presente compromisso, que vai
assinada pelos Secretários e Conselheiros.

Cuiabá- MT, Novembro de 2011

////--)
/

/

José~S./ felho do Prado
Secf~sta o de Planejamento
e Coordenação G~ral
-~~:>

~//Edmilson J6é dos Santos
Secretário de Estado de Fazenda

Va~~ilva
Conselheiro Presidente - TCE
Conselheiro VALTER AI.BAKD DA SILVA
Presidente TCE MT

'

L

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Plano Estratégico
Gestão 2012-2013

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Plano Estratégico
Gestão 2012-2013

CORPO DELIBERATIVO

CORPO TÉCNICO

CORPO DE GESTÃO

Presidente

Secretaria-geral do Tribunal Pleno

Chefe de Gabinete da Presidência

Conselheiro José Carlos Novelli

Jean Fábio de Oliveira

Marco Aurélio Queiroz de Souza

Vice-presidente

Secretaria da 1 Omara de Julgamento

Conselheiro Waldir JCJiio Teis

Elizabet Teixeira Sant'Anna Padilha

Floriano Grzybowski

Corregedor-geral

Secretaria da 21 Camara de Julgamento

Assessoria Especial de Comunicação

Conselheiro Antonio Joaquim

Hildete Nascimento Souza

José Roberto Amador

Ouvidor-geral

Secretaria-geral de Controle Externo (Segecex)

Coordenadoria-geral do Sist. de Controle Interno

Conselheiro Valter Albano da Silva

Risodalva Beata de Castro

Jakelyne O. B. Fraveto

Conselheiros

Seccx da Primeira Relataria

Assessoria de Apoio às Unidades Gestoras

Humberto Bosaipo
Domingos Neto
Sérgio Ricardo de Almeida

Lúcia Maria Taques Alencar

lrapuan Noce Brazil

Auditores Substitutos de Conselheiros

Luiz Henrique lima
lsa(as Lopes da Cunha
Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
João Batista de Camargo JCJnior
Jaqueline Jacobsen Marques
Moisés Maciel
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Procurador-geral

Alisson Carvalho de Alencar
Procurador-geral Substituto

GetCJiio Velasco Moreira Filho
Procuradores de Contas

Gustavo Coelho Deschamps
William de Almeida Brito JCJnior

1

Asses. Esp. de Plancj. c Ocsenv. Organizacional

Secex da Segunda Relataria

NCJclco de Certificações c Controle de Sanções

Carlos Eduardo Amorim França

Valmir de Pieri

Secex da Terceira Relataria

Consultoria Jur(dica Geral

Mardlio Áureo da Costa Ribeiro

Mariomárcio Maia Pinheiro

Sccex da Quarta Relataria

Secretaria Executiva da Corregedoria-geral

Maria Aparecida R. de Oliveira

Ugia Maria Gayva O. Abdallah

Secex da Quinta Relataria

Secretaria Executiva da Ouvidoria-geral

Silvano Alex Rosa da Silva

Naise Godoy de Campos Silva Freire

Seccx da Sexta Relataria

Sec. Exec. de Orçamento, Finanças c Contabilidade

Na(ra Pacheco Pompeu de Barros Daltro

Adjair Roque de Arruda

Seccx de Obras c Serviços de Engenharia

Secretaria de Articulação Institucional

Narda Consuelo V. Neiva Silva

Cassyra L Vuolo

Sccex de Atos de Pessoal

Secretaria de Tecnologia da Informação

Osiel Mendes de Oliveira

Odilley Fátima leite Medeiros

Scc. de Oescnv. de Controle Externo (Sedecex)

Secretaria de Gestão

Volmar Bucco j(Jnior

Manoel da Conceição da Silva

Consultoria Técnica

Escola Superior de Contas

Bruno Anselmo Bandeira

Marina Bressane Spinelli
Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Enéias Viegas da Silva
Coordenadoria de Expediente

Joanice Barros de Carvalho
Coordenadoria de Cerimonial

Tânia de Cássia Melo Bosaipo
Coordenadoria de Administração

Marcelo Catalano Corrêa

Q -ntxr<>

or, C<::n:as oo Es:~ oo Ma!o &osso. 2012

kl]Em 1 (I))
Épem:.-:13 a ret<~;áo total ou parear de :ex1~ oe:m cera. clCS•'lO ~ c~l<l'l a l::t':e

FICHA CATALOGRÁFICA
Da:Jos 1"1ernaocna's para Catalogação na Publccaçào (:::tP)
M433c

M<>:o Grosso Tnt>...naJ oo c;a,tas cn Esta:l:l
P.n.'Xl estra:t"9(:o gestão 2012-2013/ ~r.::x.na: oo Cenas
ooEstaoo CUiabá TCE.2012

S€p , 20.5l<20.5 em
ISBN 978-85-98587-23·3
1 Admnc;traçào Púbi1ca 2 Ptane.a'Thn!o ~;Stra:f-'9,CO
3 Ma:o Grosso Tr~bu~.a: de Con:as

r. Ti:u:o

ccu 35 .(;47 74
.lân:a Gorr~ daS !Va
8tbtctecána0iB1 2215

..•.,.,,.,...,•.•.•
Tribunal de Contas
Mato Grosso

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monte~o. s/n
Centro Político e AdministJativo - CEP: 78049-915 - Cuiabá-MT
(65) 3613-7500- tce@tce.mt.gov.br- v.ww.tce.mt.gov.br
OIMDORIA-GIRAL DO TRIIIUHAL DI! COIIT.M

(65) 3613-7664- ouvicloria@tce.mt.gov.br
DISQUE DI!KllNCIA

0800-647-2011
DENWcc!A ONUN.
v.ww.tcemt.gov.br
CONSUil'ORIA

Ttc:lac:A

(65) 3613-7553- coosultoria_tecnica@tce.mtgovtx
Horário de atendimento: 8h às 18h, de segunda a sexta-fe~a

Q

ando exerci pela primeira vez a Presidência do

delo de administração gerencial com a adoção

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,

da ferramenta do planejamento estratégico de

no biênio 2006-07, inauguramos a prática de

longo prazo. Tanto é verdade que concluímos

publicar em livro os programas e projetos do

a primeira etapa do PELP (2006-2011) com o

Planejamento Estratégico da gestão. A publica-

Tribunal de Contas de Mato Grosso reconhe-

ção em capa dura teve o intuito de demonstrar

cido como uma das referências nacionais em

a solidez dos compromissos assumidos peran-

controle externo. Este atual Planejamento Es-

te a Instituição, com os demais membros do

tratégico concebido para a gestão 2012-13 é

Colegiado, com os seNidores e colaboradores,

peça integrante da engrenagem do novo pla-

com os fiscalizados e com a sociedade para a

nejamento estratégico de longo prazo adotado

qual trabalhamos

pelo TCE-MT para ser executado no período

A identificação das estratégias, seus obje-

compreendido entre 2012 e 2017.

tivos, programas, unidades e servidores envol-

Os especialistas em administração defi-

vidos na sua realização seNiu como estímulo a

nem que o planejamento é a projeção do fu tu-

toda a equipe. Guardo até hoje meu exemplar

ro no presente. Esse é um processo similar ao

pessoal, que chegou ao final da gestão cheio

do conhecimento: nunca tem fim. Quanto mais

de anotações à parte e todo ticado conforme

se adquire conhecimento, maior fica o universo

as metas iam sendo cumpridas. A ideia da pu-

do desconhecido a ser desvendado. Com o

blicação foi adotada pelas gestões que suce-

planejamento também ocorre o mesmo: cum-

deram e passou a ser uma tradição no TCE-MT

pre-se uma meta e se projeta uma outra ainda

Creio que os estudiosos sobre a adminis-

maior e mais desafiadora, corno ocorre agora

tração pública vão encontrar no TCE-MT um

na proposta de certificarmos, ainda neste ano,

"case" de implantação bem-sucedida do mo-

o TCE-MT com a ISO 9001.

Se planejar é projetar o futuro, de antemão
pode se afirmar que este é e será cada vez
mais digital. Projeto um TCE-MT inteiramente informatizado, abolindo o papel nos seus processos internos e na comunicação com os fiscalizados e com a sociedade. Projeto um TCE-MT
eficiente na fiscalização e ágil na orientação.
Projeto um Tribunal de Contas, acima de tudo,
justo.
Abri esta mensagem recordando passagens da gestão anterior em que exerci a

vos estratégicos, programas, subprojetos e as

Presidência do TCE-MT. Foi um mandato que

unidades e colaboradores responsáveis pela

inaugurou um novo modelo organizacional e

execução. Para o público externo serve como

que estruturou fisicamente a instituição. Agora

amostra de como trabalhamos internamente.

a grande meta é consolidar o processo de in-

Para o público interno, principalmente os líde-

formatização da Casa, promover a integração

res da gestão, os compromissos aqui assumi-

dos sistemas e fomentar junto aos fiscalizados

dos são o desafio a ser cumprido e a meta a

a melhoria da gestão com a adoção do modelo

ser atingida. Bom trabalho a todos. Excelentes

de administração gerencial. baseada no plane-

resultados.

jamento estratégico de longo prazo, que deu
tão certo no próprio TCE-MT.

Conselheiro José Carlos Novel/i

Nesta publicação apresentamos as metas definidas para a gestão, com seus objeti-
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Entendendo que planejar é estabelecer o que a organização "quer ser" e "aonde quer chegar". o Tribunal de
Contas adota um processo de plane1amento estratégiCO que compreende as etapas de análise. decisão e implementação descritas na figura 1:
DECISÃO

ANÁU SE

Definição da
Identidade
Organizacional: Missão,
Visão e
Valores

Análise do
ambiente
interno
Análise do
ambiente
externo

t

Estabelecimento de
objetivos ____.
estratégicos,
indicadores e
metas

!

IMPLANTAÇÃO

Elaboração de
programas,
projetos e
planos de
ação e seus
orçamentos

____,.

!

Avaliação
Execução e
dos resultacontrole da ____.
dos e realiexecução
nhamento

!

Ftgura 1 -Processo da Planejamento Estratégico.
(Fonte NOCE, I Planejamento Estratégico em Organizações Públtcas Revista Técnica do TCE-MT 1 ed p 156-157, 2008)

A construção do plano estratégico pautou-se também na prática gerencial desenvolvida pelos professores Kaplan
e Norton conhecida como Balanced Scorecard (BSC). O BSC é uma técnica para definição de objetivos e metas
que compõem um sistema de indicadores de desempenho da organização agrupados em perspectivas estratégicas equilibradas. Os inter-relacionamentos destes objetivos e destas perspectivas estão descritos no mapa
estratégico apresentado na página 17.
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No modelo de gestão para obtenção de resultados. o método de gerenciamento adotado é o "PDC.A:', representado na figura 2 - "Método de Gerenciamento". Sua implementação se dá pelas seguintes etapas:
planejar a partir de metas e ações;
executar as ações planejadas e capacitar a equipe;
acompanhar o resultado das metas através de indicadores;
avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso.

"ACTION"

~·

"PLAN"

Estabeleça metas
• Determne os métodos
para alcançar as metas

• Atue no processo em
fu"''ÇM dos resultados

D
• Venftque os elettos do
trabalho executado

"CHECK"

________.

......

• !:duque e tretne
• Execute o trabalho

rrt!!llll!l1fll

"DO"

F•gura 2- Método de Gerenoamenlo
(Fonte FALCONI, V O Verdade•ro Poder práucas de gestáo que conduzem a resullados revoluc•onános Nova Uma INOO. 2009)

MISSÃO
Garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, mediante orientação. fiscalização
e avaliação de resultados, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos seNiços, no interesse da sociedade.

VISÃO
Ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial e de referência no controle externo
da gestão dos recursos públicos.

VALORES
1. Compromisso: Garantir técnica, coerência e justiça nas decisões do controle externo.
2. Ética: Agir conforme os princípios da legalidade, moralidade e imparcialidade.
3. Transparência: Dar publicidade e clareza aos atos do controle externo.
4. Qualidade: Assegurar a eficiência. a eficácia e a efetividade do controle externo.
5. Agilidade: Atuar com celeridade nas ações de controle externo.
6. Inovação: Promover soluções inovadoras.
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Satisfação da sociedade em relação ao controle externo

Sociedade

1 - Contribuir para a efetividade
das políticas públicas.

2 - Fortalecer a credibilidade do
TCE-MT como guardião da gestão
dos recursos públicos.

3 - Assegurar efetividade às iniciativas do
Controle Social relacionadas ao Controle
Externo.

Satisfação dos fiscalizados
Fiscalizados

4 -Assegurar a qualidade e a celeridade dos
serviços prestados aos fiscalizados.

5 - Contribuir para a melhoria do desempenho da
Administração Pública.

Qualidade do controle externo

Controle externo

6 - Garantir qualidade e
celeridade ao Controle Externo.

7 - Coibir erros, fraudes e desvios
na Administração Pública.

8 -Assegurar o fortalecimento do Ministério
Público de Contas como órgão essencial ao
Controle Externo.

Qualidade da gestão do TCE-MT
Processos
internos

9 - Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à
Excelência.

1O- Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.

Satisfação e desempenho do servidor
Aprendizado e
inovação

11 - Aprimorar o desempenho profissional e
gerencial.

12 - Promover a valorização e o
reconhecimento dos servidores.

Economicidade
Finanças

13 - Otimizar a utilização dos recursos financeiros do TCE-MT.

NA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Contribuir para a efetividade das polfticas públicas.
Indicador 1.1 Percentual de fiscalizados com políticas públicas avaliadas.
Meta 1.1 Garantir a avaliação dos resultados de políticas públicas em 100% do Poder Executivo do
Estado e dos Municípios. até dezembro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como
guardião da gestão dos recursos públicos.
Indicador 2.1 Nível de satisfação da soc1edade
Meta 2.1 Elevar o nível de satisfação da sociedade de 51 ,9% para 60%, até 2017 .
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Assegurar efetividade às iniciativas do controle social
relacionadas ao controle externo
Indicador 3.1 Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo.
Meta 3.1 Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo,
desde que não ultrapasse o julgamento das contas anuais correspondentes. até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DOS FISCALIZADOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos fiscalizados.

Indicador 4.1 Nível de satisfação dos fiscalizados.
Meta 4.1 Manter o nível de satisfação dos fiscalizados no mínimo em 73%, até dezembro de 2017.
Indicador 4.2 Percentual de consultas formais respondidas no prazo .
Meta 4.2 Garantir resposta a 100% das consultas formais em até 60 dias do protocolo no TCE-MT. até
dezembro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.

Indicador 5.1 Percentual de requisitos de controle interno atendidos.
Meta 5.1 Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de controle interno em cada fiscalizado. até
dezembro de 2017.
Indicador 5 .2 Índice de oferta de vagas disponibilizadas e percentual de agentes públicos capacitados.
Meta 5.2 Garantir a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora
nas áreas específicas da administração fiscal. até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DO CONTROLE EXTERNO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Garantir qualioade e celeridade ao controle externo.
--------------------~

Indicador 6.1 Percentual de requisitos de qualidade atendidos.
Meta 6.1 Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade do controle externo. até dezembro

de 2017.
Indicador 6.2 Percentual de pareceres prévios e acórdãos sobre contas anuais emitidos.
Meta 6.2 Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu
encerramento, até dezembro de 2017.
Indicador 6.3 Percentual de acórdãos de recursos e de pedidos de rescisão emitidos.
Meta 6.3 Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo
TCE-MT no prazo de até seis meses após o protocolo, até dezembro de 2017.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública.
--~----------------~

Indicador 7 .1 Percentual de erros, fraudes e desvios reduzidos.
Meta 7.1 Reduzir em 1O% erros. fraudes e desvios na administração pública em relação ao ano anterior

(conforme classificação de irregularidades vigente em 2011}.

--------------------------,

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Assegurar o fortalectmento do Mintstério Público de Contas como

órgão essencial ao controle externo.
Indicador 8.1 Percentual de requisitos de qualidade atendidos.
Meta 8.1 Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade nas manifestações ministeriais,

até dezembro de 2017.
Indicador 8.2 Nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC.
Meta 8.2 Alcançar o nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC em, no mínimo. 75%,

até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.
--------------------~

Indicador 9.1 Prêmios obtidos do Programa Gespública.
Meta 9.1 Ser premiado no Programa Gespública, no mínimo duas vezes. até dezembro de 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.

_____

__.

Indicador 10.1 Nível de satisfação dos usuários da informação disponibilizada.
Meta 10.1 Garantir o nível de satisfação dos usuários da informação em 75%, até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E DA INOVAÇÃO
------------------~

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 : Aprimorar o desempenho profissional e gerenc1al.
--------------------~

Indicador 11.1 Resultado médio do desempenho dos servidores.
Meta 11 .1 Assegurar resultado médio do desempenho dos servidores em 80%, até dezembro de 2017.
Indicador 11 .2 Percentual de servidores capacitados.
Meta 11.2 Garantir a capacitação de 100% dos servidores do TCE-MT, até dezembro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.
Indicador 12.1 Nível de satisfação do servidor.
Meta 12.1 Manter o nível de satisfação dos servidores no mínimo em 68%. até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DAS FINANÇAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Elevar a capacidade de planeJamento e de execução

do orçamento do TCE-MT
Indicador 13.1 Relação entre os programas executados e os programas estabelecidos no orçamento
do TCE-MT.
Meta 13.1 Alcançar o grau de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no

mínimo na faixa entre 80.01% e 90%. até 2017.

Indicador 1.1

Percentual de fiscalizados com políticas públicas avaliadas.
Meta 1.1

Garantir a avaliação dos resultados de políticas públicas em 100% do Poder Executivo do Estado e dos Municípios,
até dezembro de 2013.
Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Plano Estratégico 2012-2013 - TCE-MT

INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

1.1.1 Aprimorar o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas nas
áreas de educação e saúde.

Volmar Bucco Junior

1. Disponibilizar cartilha orientativa e de divulgação das avaliações de resultados
de educação e saúde.

Volmar Bucco Junior

1.1.2 Fortalecer o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas nas
áreas de transporte e segurança.

Volmar Bucco Junior

1. Disponibilizar cartilha orientativa e de divulgação das avaliações de resultados
de segurança e transporte.

Volmar Bucco Junior

2. Disponibilizar sistema informatizado para a avaliação de políticas públicas de
segurança e transporte.

Alan Fernandes Pimenta

3. Produzir indicadores com base na auditona de qualidade de obras rodoviárias.

Narda C. Vitoria Neiva Silva

1.1.3 Implantar o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas nas
áreas de renda e ambiental.

Volmar Bucco Junior

1. Implantar a avaliação de resultados das políticas públicas na área ambiental.

Volmar Bucco Junior

2. Aprimorar a avaliação de resultados das políticas públicas na área de renda.

Volmar Bucco Junior

---

Objetivo estratégico 2:
guardi
Indicador 2.1

Nível de satisfação da sociedade.
Meta 2.1

Elevar o nível de satisfação da sociedade de 51,9% para 54.5%. até 2013.
Responsável: José Roberto Amador.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES
2.1.1 Fortalecer a coerência das decisões com valores, princípios e
normas.
2.1.2 Intensificar a comunicação e o debate com a sociedade.

José Roberto Amador

1. Aprimorar e ampliar o espaço do cidadão no Portal do TCE-MT

Volmar Bucco Junior

RESPONSÁVEL

Mariomárcio Maia Pinheiro

2. Implantar sistema de informação ao cidadão. conforme Lei 12.527/2011.

Naise Silva Freire

3. Reestruturar e lançar novo Portal do TCE-MT

Odilley F. Leite de Medeiros

---

4. Normatizar e implantar a Rádio Web do TCE-MT

José Roberto Amador

5. Elaborar e implantar o plano de construção da imagem digital do TCE-MT nas
mídias sociais.

José Roberto Amador

2.1.3 Articular. junto à Atricon. à Audicon e à Ampcon. debates sobre temas de
interesse do controle externo.

Luiz Carlos A. Costa Pereira

1. Formalizar propostas de temas para debate.

Risodalva Beata de Castro

2.1.4 Apoiar as iniciativas de implantação do Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas.

Luiz Carlos A. Costa Pereira

2.1.5 Consolidar o papel institucional dos auditores substitutos de conselheiros
no contexto do controle externo. com as prerrogativas e meios inerentes à função.

Luiz Carlos A. Costa Pereira

1. Consolidar as prerrogativas funcionais e tns!ltuctonais do cargo de auditor
substituto de conselheiro.

Luiz Carlos A. Costa Pereira

-------------------------------------~
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Objetivo ~co 3: Assegurar efetivid
te1ac1onadas a
Indicador 3.1

Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo.
Meta 3.1

Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo, desde que não
ultrapasse o julgamento das contas anuais correspondentes. até dezembro de 2013.
Responsável: Marco Aurélio Queiroz de Souza.

INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

3.1.1 Aprimorar os procedimentos de apuração e julgamento de denúncias e
representações.

Volmar Sueco Junior

1 Implantar diretrizes, técnicas e procedimentos para a apuração de denúncias
e representações.

Victor Augusto Godoy

3.1.2 Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos de denúncias e
representações.

Marco Aurélio O. de Souza

1. Normatizar os macrolluxos de Denúncia e Representação.

Floriano Grzybowski

3.1 .3 Estimular e orientar o exercício do controle social. em parceria com o
controle externo.

Cassyra L Vuolo

1. Incentivar os fiscalizados à implantação de ouvidorias municipais.

Naise Silva Freire

2. Realizar 30 eventos com unidades escolares e universidades.

Cassyra L Vuolo

3. Disponibilizar ao cidadão a Carta de SeNiço do TCE-MT.

Deho'l Caporossi

4. Unificar a linguagem com a sociedade nas diferentes mídias institucionais.

José Roberto Amador

5. Realizar dez eventos Consciência Cidadã nos municípios de Mato Grosso.

Cassyra L Vuolo

Indicador 4.1
Nível de satisfação dos fiscalizados.
Meta 4.1
Manter o nível de satisfação dos fiscalizados em relação ao controle externo. em 73%. até dezembro de 2013.
Responsável: Bruno Anselmo Bandeira.
INICIATIVAS e PRINCIPt'JS.AÇÕES
4.1.1 Aprimorar a sistematização e a disponibilização de informações e seNiços
aos fiscalizados.

Bruno Anselmo Bandeira

1. Fornecer aos fiscalizados municipais portal transparência nos termos da Lei
12.527/2012.

lrapuan Noce Brazil

2. Aprimorar o Espaço do Fiscalizado no Portal do TCE-MT

Nate Laudo da Silva

3. Disponibilizar publicações técnicas para os fiscalizados.

Edicarlos Lima Silva

4. Agilizar o atendimento técnico aos fiscalizados.

Natel Laudo da Silva

4.1.2 Disponibilizar o Diário Oficial Eletrônico de Contas para as publicações dos

fiscalizados.

José Roberto Amador

1. Disponibilizar ferramenta de sistema para a implantação do Diário Oficial
Eletrônico.

Odilley F. Leite de Medeiros

2. Normatizar o uso e legalizar a implantação do Diário Oficial Eletrônico de
Contas para os fiscalizados.

Risodalva Beata de Castro
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Indicador 4.2

Percentual de consultas formais respondidas no prazo.
Meta 4.2

Garantir resposta a 100% das consultas formais, em até 60 dias do protocolo no TCE-MT. até dezembro de 2013.
Responsável: Marco Aurélio Queiroz de Souza.

INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

8ESPONSÁ.VEL

4.2.1 Aprimorar a qualidade e a agilidade das respostas às consultas formais.

Bruno Anselmo Bandeira

1. Reexaminar os prejulgados de tese de consultas formais.

Bruno Anselmo Bandeira

Indicador 5.1
Percentual de requisitos de controle interno atendidos.

Meta 5.1
Garantir o atendimento de 100% dos requisitos mínimos de implantação do controle interno dos liscalizados, até
dezembro de 2013.

Responsável: Bruno Anselmo Bandeira.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES
5.1 .1 Estreitar relacionamento com as unidades de controle interno.
1. Estabelecer padrões de atuação do controle interno nos controles prévios,

simultâneo e posterior.

Bruno Anselmo Bandeira
Volmar Bucco Junior

-----

2. Estabelecer padrão de relação entre equipes técnicas do TCE-MT e
controladores internos.

Volmar Bucco Junior

3. Promover eventos técnicos temát1cos e dirigidos para controladores internos.

Bruno Anselmo Bandeira

5.1.2 Realizar auditorias especiais de verificação do sistema de controle interno.

Risodalva Beata de Castro

---

Implantar auditorias especiais seguindo cronograma do plano de auditoria
especial.

Victor Augusto Godoy

2. Treinar as equipes técnicas que atuarão nas auditorias do sistema de controle
interno.

Victor Augusto Godoy

1.

•

Indicador 5.2

Índice de oferta de vagas disponibilizadas e percentual de agentes públicos capacitados.
Meta 5.2

Garantir a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora nas áreas específicas
da administração fiscal, até dezembro de 2013.

5.2.1 Ampliar a capacitação dos fiscalizados. incluindo a modalidade de Ensino a
Distância.
1.

Implantar a modalidade de Ensino a Distância.

2. Desenvolver conteúdos para elaboração do programa de capacitação dos
fiscalizados por meio de Ensino a Distância.

Marco A. C. Rockenbach

i

Bruno Anselmo Bandeira
Bruno Anselmo Bandeira

Indicador 5.3
Prefeituras com Planejamento Estratégico apoiado.
Meta 5.3
Apoiar o Planejamento Estratégico em 20 prefe ituras , até dezembro de 2013.
Responsável: lrapuan Noce Brazil.

5.3.1 Implantar o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI).
1 . Apoiar o

planejamento estratégico das unidades gestoras. com cessão de
sistema informatizado de gerenciamento do plano.

lrapuan Noce Brazil
lrapuan Noce Brazil

2. Fomentar o exercício da cidadania e do controle social da gestão dos recursos
públicos incentivando o acesso à informação pública.

Cassyra L Vuolo

3. Capacitar os agentes públicos nas melhores práticas de gestão, utilizando-se
da tecnologia do Ensino a Distância (EAD).

Marina Bressane Spinelli

4. Incentivar a utilização do Sistema Geo-Obras pelos fiscalizados. como
instrumento de uma administração gerencial.

Narda Consuelo Vitoria

5. Aprimorar os sistemas que apoiam as trocas de informação entre as Unidades
Gestoras e o Tribunal de Contas.

------------------------------------

1
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Indicador 6.1
Percentual de requisitos de qualidade atendidos.

Meta 6.1
Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade do controle externo, até dezembro de 2013.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

6 .1.1 Aperfeiçoar os instrumentos de controle externo, com ênfase nos

Volmar Bucco Jun1or

procedimentos de auditoria.

Victor Augusto Godoy

1 . Padronizar relatórios de auditoria.

2. Desenvolver novas ferramentas e técnicas de auditoria.

--------------~--

3. Aplicar matriz de risco e indicadores de relevância para o planejamento de
auditorias.

l

Victor Augusto Godoy
Volmar Sueco Junior

4. Implantar Normas de Auditoria Governamental.
6.1.2 Aprimorar os fundamentos técnico-jurídicos nos processos de controle

externo.

Volmar Bucco Junior
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

1 . Promover a uniformização de jurisprudência do TCE-MT.
1.1 Constituir comissão permanente de uniformização de junsprudência.

2. Produzir e atualizar a "Consolidação de entendimentos técnicos".

-------

Victor Augusto Godoy

Marco Aurélio O. de Souza

------------------

Bruno Anselmo Bandeira

3. Organizar e propor enunciados de súmulas.

Edicarlos Lima Silva

4. Promover estudo das decisões do Tribunal Pleno a fim de identificar matérias
pacificadas passíveis de serem sumuladas.

Edicarlos Lima Silva

6.1 .3 Implantar sistema de controle do cumprimento das decisões do TCE-MT

Risodalva Beata de Castro

1. Aprimorar sistemática de verificação, pelas unidades. do cumprimento das
decisões no processo de controle simultâneo de contas anuais.

Victor Augusto Godoy

2. Estabelecer sistemática de verificação do cumprimento da ação pelas
unidades no processo de controle simultâneo de contas anuais.

Risodalva Beata de Castro

6.1.4 Implantar a matriz de responsabilidade e qualidade do controle externo.

Risodalva Beata de Castro

1. Estabelecer indicadores de qualidade do controle externo.

Risodalva Beata de Castro

2. Analisar resultados e implementar melhorias.

Risodalva Beata de Castro

6.1.5 Consolidar o sistema de controle externo eletrônico (Conex-e).

Risodalva Beata de Castro

1. Implantar e consolidar os módulos do sistema de controle externo eletrônico
(Conex-e).

Alan Fernandes Pimenta

2. Adequar o Sistema Aplic à nova contabilidade aplicada ao setor público.

Mauro Costa de Oliveira

3. Implantar sistema de informações para o controle externo (BI).

Alan Fernandes Pimenta

6.1 .6 Estreitar relacionamentos com o Poder Legislativo do Estado e dos
Municípios.

Risodalva Beata de Castro

Intensificar orientação técnica ao Poder Legislativo.

Bruno Anselmo Bandeira

Indicador 6.2
Percentual de Pareceres prévios e Acórdãos emitidos sobre contas anuais.
Meta 6.2
Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu encerramento. até
novembro de 2013.
Re~soc.nsável:

Andrea Christian Mazeto.

6.2.1 Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos da apreciação e
julgamento das contas anuais.

Andrea Christian Mazeto

1. Implantar emissão de relatórios gerenciais dos prazos das contas anuais.

Andrea Christian Mazeto

6.2.2 Implementar a distribuição de processos aos auditores substitutos de
conselheiros. como relatores. mediante deliberação do Tribunal Pleno.

Luiz Carlos A. Costa Pereira

1 . Implantar as Câmaras julgadoras.

Luiz Carlos A. Costa Pereira

6.2.3 1mp:antar sistema de plenário virtual.

Marco Aurélio O. de Souza

6.2.4 Aumentar a quantidade de cargos de auditor público externo.

Ene1as Viegas da Silva

Indicador 6 .3
Percentual de acórdãos de recursos e de pedidos de rescisão emitidos.
Meta 6.3
Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo TCE-MT no prazo de até
6 meses após o protocolo. até dezembro de 2013.

6.3.1 Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos da apreciação e
julgamento dos recursos e dos pedidos de rescisão.

Andrea Christian Mazeto

1. Normatizar os macrofluxos de recursos e pedido de rescisão.

Flonano Grzybowski

6.3.2 Implementar a distribuição de processos aos auditores substitutos de
conselheiros. como relatores. mediante deliberação do Tribunal Pleno.

Luiz Carlos A. Costa Pereira

Plano Estratégico

Indicador 7.1
Percentual de erros. fraudes e desvios reduzidos.
Meta 7.1
Reduzir em 1O% erros. fraudes e desvios na administração pública em relação ao ano anterior, até dezembro de
2013, conforme classificação de irregularidades vigente em 2011.
Responsável: Risodalva Beata de Castro.
INICIATIVAS e PRINCIPA1S AÇÕES
7 .1.1 Consolidar o controle externo simultâneo como forma de atuação prioritária.

Volmar Bucco Junior

1. Estabelecer regras e diretrizes para tornar o controle externo simultâneo
prioritário no TCE-MT.

Victor Augusto Godoy

2 Instituir no TCE-MT o procedimento Termo de Ajustamento de Gestão (TAG).

Mariomárcio M. Pinheiro

7 .1.2 Aprimorar o controle externo sobre a gestão dos recursos destinados à
Copa do Pantanal 2014.

Narda Consuelo Vitoria

1. Estabelecer matriz oe relevância e materialidade para auditoria das obras da
Copa do Pantanal 2014.

Narda Consuelo Vitoria

7 .1.3 Intensificar as auditorias especiais. com ênfase em obras públicas. gestão
ambiental. tecnologia da informação. folha de pagamento de pessoal, regimes
próprios previdenciários e contratações públicas de grande vulto.

Volmar Bucco Junior

1. Implantar metodologia e cronograma da auditoria de saúde .

Victor Augusto Godoy

7.1 .4 1ntensificar a articulação e o intercâmbio de informações com outras
instituições de controle externo. interno e de repressão a crimes contra a
administração pública.
1. Disponibilizar novos acessos ao corpo técnico do TCE-MT. nos sistemas
informatizados das entidades parceiras.
2. Firmar dez novas parcerias com instituições de controle ex1erno. interno e de
repressão a crimes contra a adm nistração pública.

Cassyra L Vuolo

Cassyra L Vuolo
Cassyra L Vuolo

Objetivo estratégics-8:

Assegurar o fortolor.t;..;.~\rn

como ôrgao oc.C!.o~ilt~r
Indicador 8.1

Percentual de requisitos de qualidade atendidos
Meta 8.1

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade nas manifestações ministeriais, até dezembro de 2013.
Responsável: Dr. Alisson Carvalho de Alencar.

ONSÁVEL
8.1 .1 Fortalecer a coerência das manifestações ministeriais com os valores.
princípios e normas.

Dr. Getúlio V Moreira Filho

1. Harmonizar a atuação finalística do MPC por meio do seu Comitê Técnico e do
Colégio de Procuradores.

Dr. Getúlio V Moreira Filho

2. Regulamentar o Comitê Técnico do MPC.

Dr. Getúlio V More ra Filho

8.1.2 Aprimorar os padrões de qualidade das manifestações ministeriais.

Dr. Gustavo C. Deschamps

1. Implantar ementário digital das manifestações do MPC.

Or. Gustavo C. Deschamps

2. Definir os requisitos de qualidade das manifestações ministeriais.

Dr. Gustavo C. Deschamps

8.1.3 Fortalecer as garantias de independência funcional do MPC.

Or. Getúlio V Moreira Filho

1. Implantar o Regimento Interno do Ministério Público de Contas de Mato
Grosso.

Or Getúlio V Moreira Filho

8.1.4 1mplantar procedimentos de controle e de acompanhamento do
cumprimento das decisões do TCE-MT.

Dr. William de A. Brito Júnior

1. Implantar a sistemática de acompanhamento das decisões do TCE-MT
(multas. glosas. recomendações e determinações).

Dr. William de A. Brito Júnior

2. Firmar Termo de Cooperação Técnica com a PGE para garantir o
acompanhamento em tempo real da execução 1udicial das glosas e multas

Or. William de A. Brito Júnior

aplicadas pelo TCE-M_T._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---L.----------

8.1.5 Consolidar a Gestão Orçamentária. Financeira e Administrativa do MPC.

Félix Alberto Ciekalski

1. Regulamentar a autonomia orçamentária. financeira e administrativa do MPC.
definida na Constitutção Estadual.

Félix Alberto Ciekalski

8 .1.6 Ampliar a estrutura física do MPC.

Félix Alberto Ciekalski

Indicador 8.2
Nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC.
Meta 8.2
Alcançar o nível de reconhecimento da sociedade civil organizada em relação ao MPC em. no mínimo 25%. até
dezembro de 2013.
Responsável: Dr. Alisson CaNalha de Alencar.

INICIATIVAS e PRINCIPltSAÇÕES
8.2 .1 Estimular e orientar o exercício do controle social.

Realizar no mínimo oito palestras em instituições da sociedade civil
organizada. escolas e universidades.

Dr. William de A. Brito Júnior
Dr. Willtam de A. Brito Júnior

2. Realizar no mínimo quatro eventos no Tribunal de Contas com a participação
da sociedade para conhecer as atribuições do MPC.

Dr. William de A. Bnto Júnior

8.2.2 Aprimorar a comunicação do MPC com a sociedade no contexto da
política de comunicação do TCE-MT.

Félix Alberto Ciekalski

1. Implantar plano de comunicação.

Félix Alberto Ciekalski

Indicador 9.1
Prêmios obtidos do Programa Gespública.

Meta 9.1
Ser premiado no Programa Gespública, em 2013.

9.1.1 Fortalecer a cultura da administração gerencial.

Manoel da C. da Silva

9.1.2 Consolidar o sistema de gestão de pessoas.

Enéias Viegas da Silva

1. Implantar novos manuais de procedimentos.

Antonia Ledil Simões Gahiva

9.1.3 1mplementar o Plano de Melhoria da Gestão (PMG), originário do processo
de autoavaliação (Gespública).

Floriano Grzybowski

1. Realizar autoavaliação da gestão pelos cri térios Gespública.

Ricardo de M. Butakka

2. Implementar o Plano de Melhoria da Gestão (PMG) .

Ricardo de M. Butakka

9.1.4 Atualizar a Lei Orgânica e o Regimento Interno.

Luiz Carlos A. Costa Pereira

1. Constituir comissão permanente de atualização da Lei Orgânica e do

Regimento Interno.

Marco Aurélio O. de Souza

2. Adequar a estrutura organizacional ao Plano Esiratégico 2012-2017.

Mariomárcio M. Pinheiro

3. Aprovar Resolução Normativa visando à reestruturação administrativa.

Mariomárcio M. Pinheiro

9.1.5 Fortalecer o Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Odilley F. Leite de Medeiros

1. Reforçar o parque tecnológico.

Odilley F. Leite de Medeiros

2. Implementar o Projeto ':t\utos Digitais" (implantação dos sistemas eletrônicos :
novo ementário. certificados digitais. plenário virtual. malote virtual. diário de
contas eletrônico e Sistema Push. Twitter e Facebook).

Odilley F. Leite de Medeiros

3. Implantar sistema de redundância de TI (reestruturação física e datacenter).

Odilley F. Leite de Medeiros

4. Fortalecer o sistema de fábrica de software.

Odilley F. Leite de Medeiros

9.1.6 Fortalecer o sistema de controle interno.

Jakelyne Dias Barreto

1. Implantar instruções normativas e respectivos fluxogramas dos seguintes
sistemas administrativos. estabelecidos pela Resolução Normativa no 7/2010:
SCL. SPI. SCC e SOE.

Jakelyne Dias Barreto

2. Realizar auditorias internas nos sistemas administrativos que compõem o
Sistema de Controle Interno. definidos pelo PAAI - 2012.

Jakelyne Dias Barreto

9.1. 7 Aperfeiçoar a comunicação interna e externa.

Marco Aurélio O. de Souza

1. Fortalecer a política de comunicação social.

Marco Aurélio O. de Souza

2. Implantar sistema de comunicação oficial eletrônica mediante o uso da
ferramenta malote digital.

Marco Aurélio O. de Souza

3. Implantar Diário de Contas Eletrônico para as publicações do TCE-MT.

Marco Aurélio O. de Souza

9.1.8 Implantar Programa de Melhoria dos Processos Internos. para assegurar o
desenvolvimento institucional.

Floriano Grzybowski

1. Implantar as matrizes de negócio das Unidades.

Edelvais Oster Riller

2. Implantar sistema eletrônico de melhoria de processo- metodologia BPMN.

Olavo Lage Filho

9.1.9 Aperfeiçoar o sistema de segurança orgânica.

Odilley F. Leite de Medeiros

1. Implantar o Projeto "Prédio Inteligente".

Odilley F. Leite de Medeiros

9.1.1 O Fortalecer os mecanismos de controle de conduta funcional.

Ligia M. Gahyva D. Abdallah

1. Realizar correições em todos os setores do TCE-MT (conforme provimento
1/2011 e Portaria n° 01/2012/CG/TCE-MT).
2. Implantar o segundo alerta enviado automaticamente pelo sistema após o
transcurso do novo prazo solicitado pelo setor.

~---------------------------

l

Ligia M. Gahyva D. Abdallah

Odilley F. LeHe de Medeiro~

3. Implantar controle eletrônico de distribuição de processos dentro de cada
setor, com emissão de alerta quando expirado o prazo de conclusão (para o
liderado e para o líder).

Odilley F. Leite de Medeiros

9.1.11 Estimular a responsabilidade socioambiental.

Eneias Viegas da Silva

1. Implementar programa de prevenção à saúde e segurança no trabalho .

Estela Rosa Biancardi

2. Promover a educação para a sustentabilidade ambiental.

Estela Rosa Biancardi

9.1 .12 Implantar a certificação ISO 9001 .

Ricardo Butaka

1. Priorizar os processos a serem certificados.

Ricardo Butaka

2. Contratar consultoria especializada.

Ricardo Butaka

9.1.13 Implantar projeto de qualidade da memória administrativa do TCE-MT.

Olavo Lage Filho

1. Reestruturar o sistema de arquivo.

Olavo Lage Filho

2. Automatizar os arquivos com digitalização das informações.

Olavo Lage Filho

------

--------------------------

Indicador 10.1

Nível de satisfação dos usuários da informação disponibilizada.
Meta 10.1

Garantir o nível de satisfação dos usuários da informação em 25%. até dezembro de 2013.

10.1.1 Consolidar o sistema de Gestão da Informação.

lrapuan Noce Braz11

1. Desenvolver ferramenta de gerenciamento da informação.

lrapuan Noce Braz1l

2. Implantar Gestão do Conhecimento.

lrapuan Noce Braz.l

1 0 .1.2 Aperfeiçoar a política de segurança da informação.

Odilley F. Leile de Medeiros

1. Atualizar as políticas e normas de segurança da informação no TCE-MT

Odilley F. Leile de Medeiros

Indicador 11.1
Resultado médio do desempenho dos seNidores.
Meta 11.1
Assegurar resultado médio do desempenho dos seNidores em 80%, até dezembro de 2013.
Responsável: Eneias Viegas da Silva .
.r~~~~~~~~~~~

11 .1.1 Fortalecer a gestão do desempenho, com foco em competência.

Eneias Viegas da Silva

1. Implantar a política de gestão de pessoas.

Antonia Ledil S. Gahiva

2. Aplicar a avaliação de desempenho com todos os seNidores do TCE-MT.

Antonia Ledil S. Gahiva

11.1 .2 Atualizar o aceNo bibliográfico do TCE-MT.

Marina Bressane Spinelli

Indicador 11.2

Percentual de seNidores capacitados.
Meta 11.2
Garantir a capacitação de 100% dos seNidores do TCE-MT. até dezembro de 2013.

Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES
11.2.1 Implantar a política de educação corporativa.

Marina Bressane Spinelli

11.2.2 Implantar plano de educação corporativa.

Marina Bressane Spinelli

11.2.3 Avaliar o impacto da capacitação nas práticas de gestão.

Manoel da C. da Silva

1. Definir metodologia da avaliação do impacto nas práticas de gestão.

Antonia Ledil S. Gahiva

Indicador 11.3
Percentual de Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas em aprimoramento
permanente de conhecimentos, habilidades e atitudes.

Meta 11.3
Manter o aprimoramento permante de conhecimento, habilidade e atitude a 100% dos Conselheiros,
Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, até dezembro de 2013.

Responsável: Mariomárcio M. Pinheiro

INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES
11 .3.1 Realizar ações voltadas ao aprimoramento permanente de
Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas.

Marina Bressane Spinelli

Indicador 12.1
Nível de satisfação do seNidor.
Meta 12.1

Manter o nível de satisfação dos seNidores em relação ao TCE-MT em 68%, até dezembro de 2013.
Responsável: Manoel da Conceição da Silva.

INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES
12.1.1 Estimular e reconhecer práticas inovadoras.

Eneias Viegas da Silva

1. Disseminar a cultura das práticas inovadoras no TCE-MT

Antonia Ledil S. Gahiva

2. Instituir programa de reconhecimento da prática inovadora.

IAntonia Ledil S. Gahiva

12.1.2 Aprimorar programa de qualidade de vida no trabalho.

Eneias Viegas da Silva

1. Implementar ações sociais no âmbito do TCE-MT

Estela Rosa Biancardi

2. Promover seNiços nas áreas de saúde. medicina e fisioterapia no trabalho
para os servidores.

Estela Rosa Biancardi

12.1.3 Consolidar a política salarial de longo prazo.

Eneias Viegas da Silva

12.1.4 Melhorar as condições de trabalho no TCE-MT

Manoel da C. da Silva

1. Ampliar a área de estacionamento.

Marcelo Catalano Corrêa

2. Regularizar o abastecimento de água.

Marcelo Catalano Corrêa

..

..

Indicador 13.1
Relação entre os programas executados e os programas estabelecidos no orçamento do TCE-MT.
Meta 13.1
Alcançar o grau de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no mínimo na faixa entre
80,01% e 90%, até de dezembro de 2013.
Responsável: Adjair Roque de Arruda.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES
13.1.1 Orientar e estimular a prática das rotinas de planejamento orçamentário.
1.

Orientar as Unidades do TCE-MT para aplicação do planejamento
orçamentário em seus planos.

Edson Luiz R. de Oliveira
Edson Luiz R. de Oliveira

2. Alinhar o planejamento estratégico ao orçamentário.

Edson Luiz R. de Oliveira

13.1.2 Promover o controle dos cronogramas de desembolso financeiro ao
orçamentário.

Maurício Marques Junior

1. Monitorar os programas e ações do PTA e os do planejamento estratégico.

Maurício Marques Junior

Tribunal de Contas
Mato Grosso
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RELATÓRIO ANAlÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:

201 2

Prog rama :

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Objetivo Estratégico do
PP A:

11- Melhorar a prestaçao de serviços públicos

Tipo de Programa:

Finalislico

Origem do Programa:

Gestao Pública deficiente.

Objetivo do Programa:

Promover alendimento de qualidade ao jurisdicionado e à sociedade

Público Alvo:

Govemo e sociedade

Unid ade Resp.
Pro gram a:

02101-TRIBU NAL DE C ONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gestor(a) do Programa:

Jose Canos Novelli

INDIC A D ORES
Prlodlcldade Unidade de
da Apuraçlo
Medida

Descr1çlo

Indico Inicio
PPA

Indico Final
PPA

Apurado
2012

Data
Apuraçlo

Nível de satisfação do ;unsdtctonado
Anual

Pessoa

73

74

74,00

15/1212012

Anual

P«eentu&l

66

68

68,00

15/1212012

Anual

Pefcentual

37

37

3,70

t5/1212012

Fonte Vetor PesQUISa

Nlvel de satisfação da sociedade
Fonte· Vetor Pesqutsa
Percentual de praticas ,expenéncras e melhorias de gestão
publ.ca

Fonte ESCOLA DE GOVERNO

Análise de Indicadores do Programa:
As ações desempenhadas em acordo com o plan ejamento ajustado. aliadas ao batxo nível de dificuldade encontrado para a realização do
Programa.
resultaram no alcance dos objetivos propostos. Os indicadores de d irecionamento que suportam este Programa são 1)emtssão de
Pareceres e julgamentos
de contas anuais: 2)avaliação de políticas públicas: 3)nivel de sa tisfação da sociedade.

ANÁLISE DO D ESE MPENHO DO P ROGRAMA
REALIZACÃO ORCA MENTÁ RIA E FINANCEIRA
Fonte
100
201
Total

Dotação Inicial LOA
35 856.931.00
0.00
35.856.931 00

Dotaçlo Final (após
Créditos)
784.45
1 230 000.00
55.564.784 45
54.3~

Valor Empenhado
54 325.295,64
1 213 153.28
55.538.448 92

Valor
Contlngenclado
0,00
0,00
000

%PPD
Empenhado em
Relaçao a Dotaçlo
Inicial
151,51
0,00
164 89

%COFO
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçl o
Final(·) Valor
Contlnilénclado
99.98
98,63
99 95

Execução:
A execução fOI compatível com o planejamen to ajustado, ocorrendo vanação em relação a dotação tnicial devtdo ao remanejamento de
recursos
para atender as necesstdades das ações do Programa. Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução
e foram utilizados praltcamenle em sua totalidade. Os recursos empregados neste Programa ajudaram a executar as principais metas do
TCE-MT no ãmbtlo da ftscalização: 1)emitir 100% dos Pareceres sobre contas anuats; 2)julgar 100% das contas anuais enviadas ao
TCEMT
e. 3)avaltar resultados das poliltcas públtcas de educação e de saúde.

Resultados:
Os resultados conseguidos alenderam plenamente às expectativas das partes interessadas: as metas relactonadas à fiscaliz ação tiveram
desempenho completo.

Principais restrições

e providências adotadas:

As pnne~pats dtficuldades estiveram relacionadas à implantação do projeto PDI, tncenltvado vta capactlação e semínários, bem como por
onentação da
equtpe Lecruca (Tecnologta aa Informação e Secretana de Articulação lnsltludonal)

Outros aspectos relevantes :
683

..

'

Estado de Mato Grosso
Sem comentànos a realizar.

Out ros produtos entregues:
Não houve a entrega de outros produtos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Recomenda-se adequar os indicadores do Programa ao plano estratégico do TCE-MT.

684
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•
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

META FiSICA
mento

Meta
100,00

Re<11.:) V1 ·S.JI

Total:

REALIZACÃO DA META FÍSICA

Met. f JSt<.l ,>rovl'!ni.OA Jlhl.

"

----

FltiCcraóPdrolto'~~~~
(após I Meta r:SI.;;. Açl. ~eallzad·
••
i
·
•

.Q!1,JOi

•oo J1

I

%Realizado em Relação a
Meta Flsica Prevista

10ocol

10000

I %Realizado."~~

Relaçlo a
Meta Fislca ...,ós Créditos

100.00

100.00

Analise d3 M2t3 "is ica:
A meta fist~a fot ~te mçada ~onforme o planejado O TCE-MT emtllu oarecer de cento e quarenta e uma contas anuais de Prefeituras.
parecer das co~ tos ~nua:s r.o Gnverno ao Estado e ·~ TCr-\n e efetu:J c julgamento de 528 (qutnhentos e vinte e oito) contas anuais
de

OrgéJC t:-)1(l0U:JIS 0 fnWliC:IJJitl~

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

--- --- -

,----

Font~

!00

Total

Oo!lçio Inicial LOA:

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DotaçAo Final (apó~ ·
CréditosI
' Velor Etnpenhado

II

'

Valor
ConHngenciado

'

I

.:!1 893 03, :~I

28 827 620 :;a

28 821 3ô2 :;·I

oool

I

21.893.931

ool

28.627 E20.3b

:a &.2l.lü~ l'

O,OO j

I

%PPD
%COFD
Empenhado em
Empenhado em
Relação a Dotação
Relação a Dotação
1
Inicial
1 d'c, ~~~~!~~~~J
131641
99.98

0

131,641

99,98

Ca pacidade de Planejamento - PPD:
Ho1t'

~

necec:- ,..... r:l CP

Capac•da:J~

O!>

r,:._ur~c.

.::1 ••

'1~-e,. '~til. ·~ L.Ct! ~ ~.!, ~s~

r.:·npr ·~ ':

l"'d{lo,IZ~ções

para

atec~~er

as dema~das :o TCE-MT

c.c E::ecuçào- COFD:
' $

lt.."-

_o cne• d.iT t" to oa de: manda -::st.vtranl .... ompatnn::=.s corn o planejamento ajustado. sendo consumidos em quase

'O'.JI,1ur!

Alcance do Otl,•'tivo Es;J~cifico·
O ObJCUvo c~ as~e~.,r;t: o ,,c. ~r·i eqo ~ probtdaae na apltc:,ção dos recursos públicos das Untdades Gestoras foi alcançado. As
oem. 1.... a~ n ;, .
l.. "-4-Hl . h _ - - ' - g ... .J:os rêili.L~oocos.
Ou~rvs rt.:;pa~..-to..i 10•ê:V3tUes·
O!>~ uKJp; .s ~I!

$

d.: <).15'0

""':':!.:,·

1 .:.:..;ao for drt o pchlame,1\U dt~ v'112roas l'1den1zarorias e C1ánas fora ao Estado

RecomendacõP.s da UnidadP. responsavel pela açào:
A conlpâ11t"'ulr e ;1; ~r:.;:Jr a ex ~cucao íislt.::a-rmanceJra dos u1t1mos três periodos para. se necessário. rea lizar ajustes nos resultados a serem

alcrut·.:étaos

Ação:
Programa de Governo:

1•16-F tscahzação da Gesta o dos Recursos Publicas

•

Estado de Mato Grosso
2012..__ _ _ _ _ _ _ __

Exerclcl o:

T1po oe Açao: _ _ _ _......:.A.c.:t::.:
'vc:'c:.:a:.:d:.:e
02.101-TRIBUNAL D!;J;ONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar a manutenção. ampliação, desenvolvtmento.modernlzação. racionalização e a qualidade dos
s1s:e.nas de tecnoiO.J113 e :nformaçáo

Objetivo Espec1f:co:

Ação mantida

99.00
99,00

r----

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

·
1 %ReallllldoemRelaçioa1 %ReaUzado_
emRelaçioa
M,ota F15iC<• p r•'V1&lll l.0 A I Met"• flslcaPro•·lsta(apó•
Cródltos'
' Meta Fi••o• Açlo ~eallzada .
Mala Ftslca Provista
Meta Flslca ADós Créditos

tco.:;:

gr. ::

99 co I

99 oo

too.oo

Análise da Meta Física;
As açoes p•Pv:•'a< to,am re~!:za1a' conforme o plaoeJado atendendo a demando do TCE-MT e apo1o às Unidades Gestoras atra vés do
p:.,, - P1ogr-tra de Desenvc v mento Integrado

ANÁL SE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZACÃO ORCAMENTARIA E FINANC EIRA

!
FGr~ll

1-"

•o.
:ot

y

l:nl ... I

· l'lol>l.ç!o Final (af)(l•

• I

Cré<litosl

'2~: --~-"--

Total

I

")

I

t2.~.;.;_;N; ..:.

Ca c:•c•dacJe 1P Planejampnto.
NtS i<.J ~.

plct'1·

Pr•

~r

e: .....

l<ut Js D g

t1-.

• ~3

Contlngenclaoo

~9

!
I

'l'.COFD
Empenhado am
Rolaçlo a Dotaçlo

%PPO
Emp<!nhado em
Rélac;io a Dotac;io
Inicial

~1;!~/:Jo

20985

~e'

0001
0001

:~.155.::~ :s:l

o ool

2~9,961

.:.1.:~

~.415.:Z3 ~i !

Valor

oool

99,99
98 63
99,92

F"'é'

iacc c:e ,up!ementaçào tfe 'ecursos para atenoer a aqu1s1çao de so~twares de gerenciamento do
• 't
"O' ~'g•tal com c~ ,"nsc'c'o~ajos pl·:·nano wtual. EAD - Ens,no a distancia, diano oficial életrOnico e o
(!
t s

..

J

Cap3ctdade de Ex~c~l"f o ·
Os reccrs s

•

:'~ ~ f-2

185 363 ;;
2~') <"I"'J :'"

i

c

"

l

~:)

1

\'alar E:np&r.:U<Io

a.spc" ~~1 za~ ~s

CO~" O:

psra a azào atandarJ ..

ptenam~.:·He

as necess<caoes ae execução e foram utilizados quase em sua

to:a~.~1.Jde

AIC:J'lCC cio Gh'~t ·te Es::>ec•fi~:>·
(J IL
o Ct ~G lcH a éiOio.J I ..,GJ de!>e
o p~éJ .•.J;,j, e1 t~

=···.

1\·~ .....mcntú nloJOe •• za.,..1ú ~.1cs

::.s.emds d~

t~cnoiOQia

ca lnforrndçao foram realizados conforme

Ou ti~$ o :>~a"'"tv.:; .-~.e J3 •• ta~.

05 o. (lc.pa1s ct. _,os Ce gastJ :1cssõ a~áv toram c J..oa.;anH~P\o Gt: oq.. -~~.,.ut:;,
JUI I· • .a a quiS•- .o r.a marenats de consumo e perrnanente
R.:c t~rn.:r. la.:: v-~ "" UtoiJ.>de responsável pela
f..C~l

Pc. ~
alc.;,.1.,.d ... O~

j

ç

~

t.

~~ ~oa,.aa:s .

.;;ontratos de

prestaç~o

ae serv1ços (pessoa

açao:

_.. O fls.:a-fu,e: .c.t:1ra cos U:h .... v5- rcls

período~
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META FÍSICA
Re

Meta
99,00

99 00

Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍS ICA

J

Meta Fislca p~v·st•
LOA
Mnta Fislca Prov!~ta (após J Me!a Flsl•a Aç'o Realizada! o/o Realizado em Relação a
'• 1 •
Meta Flslca Prevista
Cródltos1.
•
•
~00
001
99 ~:
99.001
99.00
'----

I

% Real.lzado em Relação a
Meta F1slca Aoós Créd1tos
100.00

Amilise da Metê. Física:
As ações

p~evisl~s

i:>ram rea li1ac1as conforme o plan eJado

ANÁLISE DO DESEMPEN HO DA A ÇÃO

- ------

-

--

R EA LIZAC AO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

~:-I:
F nt..
-.;

I.;

_j -

-co
Total

!

v i'" ") ,, cta l'' ,

..-

··

·

.J

!

I

2CO OOC rol

I

zoo.ooo,ool

r;o·G.ção Ftnnt ;apc"
Créditos.:

i Valor Empenhado

•9 9ô0 GO
49.960,00 I

<9 9ô•

Valor
Contingenciado

co

I

%PPO em
Empenhado
Relação a Dotaçã o
i
Inicial

o.oo l
o,ool

4S.~GD.~C I

24.96
24,98

%COFO
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Continilenclado
100,00
100,00

Capac.d ade de Pla nejamenco - PPD:
As -rl~::n, ço~. ..,
~ reah.,:1c·w :.c.:. ~"-li.:l.:S ce :...:msulrori2 n~o fora m efetuadas
reallz.;1os ··:,n ~n""r ce Ob'"1 ~c qwad:-o :)éfl1.a,,;!nte d:) TCE-MT

.:::.1

sua plenttude 3:ance parte dos serviços fora m

Capac1dade de Execuç<.o - COFD:
o~.

·CI J:·sos ne.-:ess:'irios o.O c.e.. ;itrrento da

d tH'"':QilVn

:st1verarr. cv·q.,

'/i:

s cor.-1 o planejamento ajustado sendo consumidos em quase

a ::;u.:. tOTali,1<td(:

O oa,e~: .,o t~ f:. ,
aos

~arv.ao1c!J v~

• :t

...c

Recomendart>e; :ia
Acomo~nt:.1r

Un1oad~

resoonsável pela ação:

e .lr'i ·~~H a ex ·CIIt::-3o ÍiS!Ca-financeira ~os últimos trés periodos para. se necessário. realizar ajustes nos resultados a serem

..

alc-..~.·.··u o~

a - cc';tvria Pública Informatizada de Contas

Obje:ivo Especifico·

Consol1da: os s1s1emas mrorma llzad os. v1 sando a prestação de contas da gestão dos recursos públicos pelos

C87
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META FÍSICA
Meta

99.00
99 00

Rec.ao Vt - Su·

Total:

REALIZACÃO DA META FÍSICA

Fis~~[;::~fta (após j Meta Física Ação Realizada!

Meta Ft&íc., Prevista LOA i Mota

10~:10l

----

___ ---·

99 ':.

%

~!~~~~c~";.~~~'i!o a I ~.~V~~~~oAep~sR~~~~:'o:

99.001

99,00

100.00

Análise da Metz. Física:
A n1P.ta .s;o:a to· alr.mçada ?.nos 811JStPs , com a consolidação no Sistema ae controle externo eletrônico- CONEX-e. Os principais módulos

realizados :1esta acr!o refere:n-se a adequaçao do sr~t~ma GCN:.:X-e '3 'lCWa COI'"abil!dade pública, a conclusão do módulo de emissão de
rc;;r, ).... ,!(1 oc:-. :1 .o~aJ.t:·Loo du moó.Jio de reiato~,o eidrÔrliC:> de hE=neficios previdenciários e do módulo de emissão eletrônica de
n·,, · s 'l·tJ: 1
4'._, c;~,· .. ~ pd h:, 0a 1100 de obra co Tf'!'

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

-·

REALIZAÇÁO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

I

IDotaçg~~iro•~1<anó1'

t:ot:.(!o rnlt mii.OJ<

f onte::

Valor Empenhsdc

Valor
Contlngenclado

i

c

.,.'.:';3

'O

~JI

1.ooa.ooo oo I

Total

34 383 C)

3~

34 383,0.11;

3~.3 82

Capac1daoJe de Planeja mento · PPD:
O d• '~11VC''''Il .-:»r ti'') no o;:;lc •r·""a CC .L\:
c, r2sl.z.:.dJ
101 ,,

1

24

Inicial

0,00
0,0 0

3.43
3,43

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final H Valor
Continilenclado
100,00
100,00

d'? f1.-..ra proona . ;.ao sendo nece:ssári.;;. a ccntratação de serv1ços de

0:

Cap ~;;,dadc
o~

c~m m~n

352 24

%PPD
I Relaçao
Empenhado em
a Dotação

·r.ur~o .•

de Exec.Jç~ o · ";OFD:

ne·"'E::!;...;ã'lV5

C') "1!e1

limenro da

ce:tld ~c

f ~tive:-am co:n~a .. vd'.s

co:n o plane}amento ajustado.

Alcance do Ol.lj~:tivo Es oecifico ·
O oi e:t.vo !'-! co :ol:anr s.stE PJ8 111fcrma:izado de cor. tas fo1 a!cancado, sendo a demanda de recursos compatíveis e em volume
;

OutrliS aspectvc;
() nb

~~to

de ga::;tu

....

:-e;evart~es·

r~sln ~Çàli

fo· l:"erv1ços ae te"Cêtros nessoa !LJr!Ctca

Recomendaço"s da Un1dadP. responsavel pe1a ação:
f..,c
.anr..1 e ~~ ·. >.~r .3 ;.. CL _..; tís,:a-tmance1ra nos lllhr:1os trás oe"lodos para. se necessario. realizar ajustes nos resultados a serem
~:C'- i ......... OS

02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ObJ"!Ivo Espec"'if-"ic:..o:..:_ _....;;.
S.;:.
e;...;.
rv:r de ins:rumento _Eara a melhona da eficiência. eficácia e efetividade da ação governamental.
Produto:

Slsla~nll!QQ_

META FÍSIC..O.

688

Estad o de Mato Grosso
Meta
99,00
Total:

-

--------

REALIZAÇÃO DA META FiSICA

Flsiccar"~~
.• v!~ta (após

10

Mel

·~OA

Met6. FuJicJ Prnvlõ""a

"" '

Meta Fs·
1 1 ·a A~•o Reallzaaa

-.

""

"

S9.CO

gg ":

-Analise da M:>
,c

A mf''3 fis• ;;1

~

~traves

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Dotação lnlclkl LO!\

.Ii Clt>!açao
Final (apó• I Valor Empenhado
C•'édltol>)
1

CJ

Cap. ::: d8de 1(
,,, m: . . ir

As

'n

:.1

100.00

REALIZAÇÃO ORÇ AMENTÁ RIA E FINANCEIRA

Total

re:1!:

I %MetaRealizado
em Relaç~o a
Física Após Crédttos

sendo atualizaco os odicaoore s de segurança pública. saúde e educação e aprimorad o os
do s•sterr1 G E ~-0b r.s. s~r.1o utiliz-oa também, mão de obra do TCE.

--Ponto

% Realizad<? em Rel~ção a
Meta Fistca Prevtsta
99.00

F:sica:

IC ·lnÇ'IC'l ~()c.s C.JUS!PS

rcsut:aaos na õ ca rte transpnne

-

I

99 00

I
lOOOCO.OI

ss 600 co

89 ê2J 00

20o.ooo ooj

s11 to o or

8~.õOO

P la'1ej:Jrnen~o a~·

10

~

,:r:(.; lf'

ão

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

000
0,00

00

o/oCOFO
Empenhado em
Relação a Dotação
Final(-) Valor
ConHnilénciado

44.80

100.00

44,80

100,00

PPD:

"3!\· ç.:.~ r.:c .:ono;~ •tori?. ~::,o
o 1..1ad ·o '""éc;·,i.n ~ r. te a.: T CE-M..,.

(~~t'7;!

Valor
Contlngenciado

··.~~

f~~~m

efetuaaz.s em sua p ten itud.a Grande parte aos serv1ços foi

Ca pacidade de E xecuça;;- COFD:
Ot.

·"::!"C:.OS m~.

~$8 IC

!1

t

~,. ·Jimen!C

da

(!('f\c!nl

t:~tiVP'"arr.

o llf,3 o\~ s com o

plane:amemo ajustado

Alcance .:o O .,<!ti vo Es;Jectiico·
·•In::, ,,r· ?.>. np eJucaçao sauce. segurança publica e transpone com o objetivo de -nelhorar a eficiênc•a. eficacia e

A .JW•! ..1cac CI.

det1

it!,.

0

I

•

d• lO o JIL~~d(<(;;.

e r" •. rÕ !-'

.11:iJd

l

O ut ros aspecto;; retevar.:as·
O pr 'lCi~a: .)bJCto de qa:;to

cE:c.r~ ~cr;o

fc. a

C:')ntrataç~to

de serv;ços de corsultoria

R ecomenda<;·'>(;S da Un;dade res o o n sável p ela ação :
f\. c

·,·

~ ·~

;de.,

,,,,_,.

f·x -":c e o fl>:.;a linance1ra aos úlllmos três perio dos para . se necessano. realizar ajustes nos resul!ados a serem

.v

!1227-0ricmtal<ão e Capacitação d~r Integrantes de Unidade Gestora.

Açao:
Programa de Governo
.: hf:. f .IGIO:

TipO dl.! A: JO,

Unid d •l R."'por,oávol
Objetivo Especotoco·
Produ io:

Rc .
META FÍSIC.b.
Meta
99,00

5t
Total:

689

99 00

•

Estado de Mato Grosso

------------------------------------------------------------,
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
j

Mota Fí!liCl Prov!cta lOA

oo.or

L.

Mola Flsi~:P.~avl~ta (após ·1 Me•a Física A-lo ReallzadaJ % RoaIlu do em Retaçio a
"'o Realizado.e!') _Ralaçio a
Groaltost
I '
•
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca AI>Oli Créditos
ss.c:JI
ggool
99 ool
too.oo

Análise da Meta Física·
A m.-•~ f•s•ca fo ·c;;nçacla ""' ~"" o••'r.tuae Foram rP.alllados 35 (tnnta e c•nco! eventos de capacrtação com a panictpação de 12.056
gest.,ces e s&rv•dores nos potes regíona•s. sendo 6 ~ ·:rro> C!~ Gf>;t~c E<t:a~. S ·;ertos de capacttação dtversos aos gestores muntcipais
e 2 r-:·•l:ntc s ao ,~0 · e:--s·no a 1is:ãnc1~

r

~

ANÁUSE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

-- -

-

1

r "' '

~rI · ,, •• ·"'

L' A

'"I

~-

c~

REALIZACÃO ORÇAME"'TÃRIA E FIN ANCEIRA

t.

1. 1• E

.•

I

ad

J

Vo!cr
Contingenclado

:.2 5CO C~

1

hct.l

~

:1ot•çSo Fln!l (RO"c
:
l:rédltOSI

I

u ..·, r

I
'

I

'',?PC

Empenh4do em

a OotaçAo
I RetaçioInicial

~o~
Empanhlldo am
Ret&çio a Ootaçlo
Final H Valor
Contlnilenclado

oool

14 17

100.00

o,ool

14,17

100,00

Capac:dadc de Plane!amento - PPD;
f,5 ,..."',..'r1:ç,;'•C
c:;~ _.o t..
~

Cao~.:

L

,.. r iJ r~1 e 2

r

dad<' dn
r ...J

r t

7

,..

c

C!

I 'rl'
r.:~~·~ •.e1to

..,$ulr"""11

.,~ .... f-:,.~rr e•etL310S ~fll SUa Oter.ltUC~ . ..;~.J$100â".d0 O baiXO

te am ea111 oos c.v 1 mã.:. \.t o:.:r.:s Jt. 'iJaorc

~c;1.~nenta

oesempenhO

0.) TCE·t\11T

;o= o:

;o~~c.1.;z
:.:.

~ 1w

f'\ .. 'j:

)'; 3

co 0.· ·'tniO Espac'fico·
O rret ·~ ·-·v"J !!l ....... .) :e.sto.as o~..'JI -:os c.:t"l o ObJet.~;c ce IC1. nna d3 Ot..:.. ::aae aa cestão foram reahzaoas em sua totalidade

Alc.~.·ce

Out os aspectos re
,

'

~:--!€'

~vantcs:

,. e "Zt"

....

":ifG

-!c o a

.:on:ra~açâc

je se:v1c;:os o e c

su1tor;1 e serv1ços de tarce1ros pessoa fisica

Rccnmen:lacb;)S da Un•dade responsavel pe1a ação:
;

~

',s,:a-f,rance.ra :cs u.!

:s t ~s cc.moos

paca se necessano. reahzar aJustes nos resultados a serem

a.~. ,J.~,.~

P.c:.,...

~o

GROSSO _ _ ___

o e modo a facilitar a panictpação e o controle pela

RAAI!o d!l.fl.analamoul.p

Meta
100.00
100,00

REALIZA ÃO DA t.•ETA FISICA

L

•

Estado de Mato Grosso

Analise d a Meta F1S1c<J
A
a s
~cc u~vc ao ~~ 11rc1e soc~<J' fo1 alcançao a em s.3 pie' .ude F oram realizados 6 7 eventos com a partiCipação de 8. 71 2
pe.; ~: esllrn
Js s oo .-,!; .vHn:c;s do ~cEstu oan tll. 8 e·1e1 :os c:. c;onsc1énc• a C1dadã Untv ersttána. 16 de Consciência Cidadã de
CJutros -e~u '
;>Se I; d~ onscobnc1a ctdadá nos muntC•CIOS palas ~o PDI - ~rojeto de Desenvolvtmento Integrado.

ANÁLISE DO DESEMPE NHO DA AÇÃO
REALIZACÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

I
!; .

-

I
I

ITotal

' ,poo

\:a:cr

.. 1·,_. ·~'

C~ntJn~Pr'lclaCO

1

·cs 35M cal

""

000

o,ooi

105 358.00

2GOMO 00!

I Em=J>o em

Ef'!'pe~ hzdo >m ' Ralaçã~ a OD!açlo
Reoação • ~tação j
Final(-) Valor
1010 1
'"
Continilénciado
40 521
40 521

100.00
100,00

Caf.'ac,dad<! c:~ ?lano?j<JI"lCn.o - PPD:

r-

ca .

.~

A

,1

1ne

t1,..

!..

c ·r

,..

OJ

3

•

t }

"

..... s c._

v :. "" -.

r s~l:
c~nr

n 1,

!me.

: ... ,. m e~etua jCS em sua p:enttuce .:...;::1~.0!'!ZiJjo o ba 1x0 oesempenho
tct re~ .z.~cz. cc, 1 mão de: O::J~d O.J ~ ... Jd;o permanente do TCE-

Cl .::l1 ~.

~-1 -

Capacidade de Exec :..r; f ~ - ':OFD:

Os P
a M:

~-~~sos nece"s.r.; os
tc!a l' tj.!Ce

Alc -r~c

C(

ao

't:l

C I' ~t vo <:·-,

c ,.c.,·

,t..:

Ú 0

/0 l
"" I
exe(._,.tc ''Sit.. -

O... .;..:;
c~

J

I

.Jf,.)

s....

es~.v !élí"" ...omr.;a!.·;els

com o plane}élmento a;ustado. sendo consum1dos em quase

l.

,..A'

o~pe ... tvs c~at.. r~J.

C.•D·~

·.oca cterr.ana l

Ú\:

cs

;, ..~

\.lt:St~1

aÇdV to

I

\.vl1 1 at ... Au Ct se ... c\1

'\! l.VI·~~Jituna

C'

~ê.IV•Ç..:S df: lCfCéHGS

pessoa JUridica

RP.C·lmCI' .1ar.c s da U1'1dtdll rcsponsavel pe ra a cão:
~~ nt, ''S'. ftn ~c·~ra "O> un,mos 1· s p ' >aos pe•a. se necessano realizar aJustes nos resultados a serem

,-r:;,,

::h....:-J

'{'I

(._

.'

d9.

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Açao :

4366-Aperfei.Çoamento da Gestão do TCE-MT

Programa de Governo:

330-Gestão de Polittcas Púclicas Setonais

Exercíci o:

2012

Ttpo de Açilo:

Attvtdade

Unidade Responsável:

02101·TRIBUNAL ':'E CONTA~ DO ESTADC DE MATO GROSSO

Objetivo Es pecif ico:

Assegurar a consoltdal_ão da admintstração gerenctal noTCE-MT.

Produto :

ao mantida

Untdade de Medtda .
Re spo nsável pela Açao:

META FiS !CA
· o de ? une amenm

F:.

Meta

95,00
95 00

Total:

Mot.:l Ftslc.l Proviotal.OA

I r~ota

REALIZACÃO DA META FÍSICA
1
Mala •. •tca Açlo ~e-Iluda %RealizadO? em Relaçlo a
ri
"
Meta Fls1ca Prevista

I

Fl1lca Prov~~t<. (após
Cródltos

100.001

95

:c

I

9s.ool

9500!

% Realizado ~.::J,Relaçlo a
Meta Flslca A s Créditos
100,00

Analise da Mata Fís ica:
As açoes prev·stas 'oram rea:1zadas conforme plane;Ma< t>, Polittca dP Gestão de Pessoas fo1 revisada. as Matrizes de Competênctas
Técntcas. de Responsab:lidJdes e a de Competênc:;-; Co·r.co-~a'l'l<l-11' s :tverz'11 ê aprovação pela Portaria 10212011 e a avaliação de
ae~~rnpenno a1cançou o no1ce -:JP 96 50%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃ O

-

REA LIZACÃO ORCAMENTÁ RIA E FINANCEIRA

I

_•()J

•eo ego c:l

'oi
3X
"!el

J!Ç,'I

i

I

"·o·~ç&o Inicial t.OI- I Dot1ç6o Fln•l (após
" '
Crodltos)

Fonte

ôOO :c

4<

•_?__:-.:':.!:,;_ __ --·~

:;sv ~~

.

se: cal

: :c;~~S.t-

:~

1 5~;··-'•

180.'0~ ~,

1.21õ.~.$

i2

1.21õ.544,72

On;;:llllCnto e
Gesloo devolvidos conforMe

a Ir;

tslaçao

Valor
Contlngenclado

~-··-·-

::"'1

Capactdadc de Planejamento- PPD:
O m•Jilt<.nl~ ce RS 155 (14' 24 n~~ é '"f~rentc c. e>La ação

I

I

1" ' ' -,
----

""'
""

I

!Total

-!~

V& or E:n~e.al1dú

Trata-seu~

24.78
0.00
000
000

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final(-) Valor
ContinQenclado
100.00
100.00
100.00
10000

675,30

100,00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotaç4o
Inicial

000
0 00

o co
0.00
0,00

to·:ursus de convênio firmado com o Ministério do Planejamento,

pen:nc;~:e

Ca pacidade de Execurtn- COFD:

Os' :ursos ne{.;f"Ssr:ncs d

J rn,..

~ú

Alc~ll·.ce ~v Ct,j~tivo E::;~

.;

co:

I•'S lh:rnanca:> êSintc,ar, ac· q

;é

1as é.i.OS

::a o& nana2 estve• 3m corr.t.tatl e1s com o planejamento ajustado

gasto~

r.:e: •. z-.:~.~:.s :s

rccJr$V~

e-c.vD!COS pelo TC E :oram compative1s e em volume necessano a

clXt.:~ if.-00 I1S1ca

da a: c:.o
Outtos a,;pectos re1eva i'.es.

O ;>nnc..pai OOJe.o Ot: gastu Cv~tu açélo foram ;; ::.e:rv1çt.s aê

~onsu.tOtla

Rccor"endaçc,us oa Ur11daoe respo nsave l pela ação:
A•

J

,,p.

.J11••• u

nh~• e~. 1dl so:~.

a e A • u LJ f1s.ca f1na, .;: -d ,, ,:; u.tir 1os

es f.oér odus para

_,~.::os

767

se necessano. realizar aJuStes

nos resultados a serem

Estado de Mato Grosso

Ação:
Programa de Go_v_c_r_n_o.;..
: -~..;....;....;..;;..;...;....;...;..;...;.
Exercíc io:

'ubl1cas SetoriaiS

Tipo de Açao:
Unidade Respo~sável:

ObJetivo Es pec"-i"fl-c=-o=-·- --'-===,;:c,;====:....::.;==:=...
Produto:

Meta
60.00
60,00

Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

. Mota Fls1Crca. Pdroltov 1~ta (após
1
0
0"

Mot• Flaica Provl•ta LOA

_____

-~·-=-co"'.o"":'"'l-------

'

~teta Flslua A~!o Realizada!
•

60.

60.00 1

I

% Realizado em Relaç!o a
% Real_lzado e~ Rclaçlo a
Meta Flslca Provista
Meta F1slca AllóS Créditos
60.001
100,00

Analise da M~ta Física:

''' , <•'S orevtstas fnra m ·eaf,ada< conform<> planeJaO~s f. 101C1a1 va de est1mu1ar e reconhecer prá ticas inovadoras realizou a
d1ssemmaçào aa CJitura
das p•ai!Cd:; ,no,aooras e strtu.u o proarama oe rt:cw lnt:.unemo oa o·c.1:a inovadora. auXIliando no alcance do nível de satisfaçao dos
sr '

~.I)

cres nm

... ,. '·

ANÁLISE DO DESEMPEN HO DA AÇÃO

-- - - -

cTotal

Final (npé
Creditas!

rlotaç~o

Do.:ç6o l:>icl.· lOA

Fonto

•ao
;o'

REALIV.ÇAO ORÇAMENTARIA E F INANCEIRA

I
I

'scorvv~

I

2.0~4;Q00,00l

53.!

f"'~::'

G'J 965
211-: f.'JC:

00

=~~:? ~·-

000
000

65,66
44,99

%COFD
Empenhado em
Relaçllo a Dotação
Final(-) Valor
Contlnilenclado
100 00
84.59

1.225.169 87

MO

60,24

96,55

\ .:.tlor En!pe \i\:!. ti

1.UJUOSOo1.

Valor
Contlngenclado

rs• 96J ;ai

..

%PPD
Empenhado em
Relaç;!o a Dotação
Intel ai

Capac1dade de P·anejal""t>'"1to- F0 D
H ,...., • ~

I..!O:~r.e,3!Ta•.1to

Ca

rE:c._:"S;)~

oesta açaJ

para o ::terd rnen:~ c e outras dema!'ldas

Capac.dade de Execuçtú- COFD:
Os r• cwso.:; nuGes.sanos ao atenr;.n.ento da rter:1ar•oco ::st \eram "'"rnpa·•ve s com o planeJamento ajustado, sendo consumidos em quase
~•

... •ntalr·l:!d

A lcance do Objf)tivo Esoecifico·
As aunandas e:1v.,·am ao~o-anns aos qast s reailza~cs os recurso; ecebtdos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessáno á
~Xt:\.uÇôO 1• .:~lt.<..
~

da a<ão

01 trcs ao.pcrt::.s relev:ll.O::..
Os

p~nC1pa1s

cu,e.os c e 935 •

Re:omer.á:-t"oec e<:
,.~~vl

,, c;l'h""' e

•U\ril•

y.lCOS

-,

s~r

aesta acao fora:n a ccr tm1açao ae serv1cos ·Je terce:ros pessoa fis1ca e de pessoa jurídica e consultoria

L'n'd;d~

a

•esocnsilvel pc J 1cac·

-::x~ct.çtl"

'ISICcl·flnGtCeJra cc s •.nt:rncs :rês penocos para se necessario. realizar ajustes nos resultados a serem
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Estado de Mato Grosso
Ação:

2005-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Programa de Governo :

036-Apoio Administrativo

Exerclcio:
Tipo de Açao:

2012
Atovodade

Unidade Responsável:
Objetivo Especifico:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Manter e conservar os bens omoveos.

Produto:

Açao mantida

Unooade de Medida:
Responsavel pela Açao:

t"ercemuao
Edson Luiz Ribeiro de Oliveora

META FÍSICA
Meta
98.00
9800

R

Total:

I

I

REALIZACÂO DA META FISICA

I

I

I

I

Meta Flsica P!"v~~ta (após Meta Física Açlo Realizada '4 Realizado em Relação a % Realizado _e~ Relação a
Crédotoa1
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca ADOS Créditos
1oo.ool
98 o:
9s.ool
98.ool
100.00

Meta Flslca Provista LOA

Aná lis e da Me ta Física:
Todas as açóes preVIstas foram realizadas conforme o planeJamento reajustado.

ANÁLISE DO DESE MPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonto
100
201
300
601

Total

Domçáo Inicial LOA

I

Dotaçlo Final (após
Créditos)

I

12400ooool
6oo ooo.ool
o00
000

3 394 000.00
992 500.00
317 410 .7~ 1

2.040.000,00

Valor Empenhado

I

Valor
Contlngenciado

3 393 965 20
985990.39
314 167 69

0.00
0,00
0,00

254 544 33

253 5C7 89

4.958.455,07

4.947.651 ,37

0.00
0,00

%COFD
Empenhado em
Relaçao a Dotação
Final(-) Valor
Continàimcllldo
273.71
100.00
99,34
123.25
98,98
0.00
99.59
0.00
99,78
242,53

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

Capacida d e d e Pla nejamento - PPD :
Nesta açao nouve a necessodade de suplementação de recursos oara atendi mento das re form as nas dependências do TCE-MT,
espec1almente na adequaçao dos gabinetes do s Auditores Sustotutos j e Conselheiros. Gabinetes dos Procuradores de Contas e
Adequaçao do Estacionamer.tc =:xterno do TCE-!,lT
Cap a ci d ade d e Execução - C OFD:
Os recursos d1spon1b1hZados para a açao atenderam plenamente as necesSidades de execução e foram utilizados qu ase em sua
totalidade
A lcance do Objet iv o Especifico:
O ObJetivo de reaiozar a ccn;~rv,.çao " manut.:nção aos lJ~ns 1móve1s ,manutenção física. reparo de rede elétrica e hidráulica e reformas)
fo1 a1cançado estanco os rn<:smos em bom estado oe conservação
Out ro s aspectos re oevantcs.

0• piii1CIPaiS ob)9tos d<: ga><O desta açao toram as reforma; das Instalações fis1cas. estacionamento, da rede elétrica e hidráulica, pinturas
" aqu1s;çao de matenal de construçáo (serv1ços de terceoroes ce pessoa física, Jurid1ca. material de consumo e material permanente).
Rr:comenda çbes da Ur. iJad~ resp o nsáve l p ela a çã o :
Acompanhar e a~w 1s.ar a .~, ·..:u.""..;.~.:. f1s:ca-flnancelra dos ~~~.mos três penccos para. se necessáno. realizar ajustes nos re sultados a serem
atcanvados
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Ação:

2006-Manutenção de Setviços de Transportes

Programa de Governo:

036-A.f>OIO AdminiStratiVO

Exercício:

2012

T1po de Açao:

At1v1dade

Unidade Responsável:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Manter a frota de veículos utiliZada pe ta orgão.

Produto:

Ação mantida

Unidade de Medida:
Respo nsável pela Ação:

>'ercentua:
Edson Luiz Ribeiro de Oliveira _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,

META FÍSICA

R

Meta

eooo

Rec ..:i.o VI - Sul

Total:

Meta Física Prev'sta LOA

·

·

I

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
MJ'o F;rlca Previota (após

r·e·a F ·ica Ac!o Re•llzadal % Realludo em Relaçlo a
Meta Flstca Prevista
'' ' '"

Cr&dltos

:ooool

eo.ool

SJ ~:

80 00

I

eo.ool

% Raallzad~~~elaçlo a
Meta Flolca
Créditos
100.00

Analise da Meta "'isica:
A meta fis'ca lo• alcançada conforme planeJamento atustado Nesta ação houve a aquiSIÇão d e veículos (previs tos em 2011 e não
reallzaoo)

ANÁUSEOOOESEMPENHODAAÇ ÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Fonte

I

'CJ

I

201
1
Total

1

Ootaç!o Inicial LOA· [ Dotaçlo Final (após Vlllor EmpcnhJdo
Crédllos)
.

I

395 ~..oc CJ

'593 477 CC

o:.

:03 :oo c:

~~1.477 ooi

J95.ooo ooj

óS3

~ ~5

-::: .j..~:

&49.97 5

I

dJI

:c

801

Valor
Cont!ngenclado

150.25
000

%COFO
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Final (-) Valor
Contlngenclado
100.00
44 14

164 55

90,09

%PPO
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Inicial

0.00
0.00
0,00

Capacidade de Pla neiarle'lto - P<>D·
Ne:;:~

ayão houve a necess1jade de suplementação de recorsos para atender a aqu1stção oe 14 (quatorze) veículos

Capacrdadc de Execuçc.o- COFO:
Os rt:cursos dispu tbt.tzadv:, p.2 a
r~:.o .• dade

d

acão atendt:.oll1 ple1cr.c:-ntt= a~ :lc:Ce!;S1Jades Cft: execuçao e foram utilizados quase em sua

Alcance do Objetivo Especifico:
Fo1 ·<.novaaa rc.od

rota

~

ve - .11os ao TCE-tAT Alem c,sso !01 •eaHzada a manutenção com aqu1sição de combuslive1s e seguro dos

~t:l{;t;,QS..

Outros aspectos rele·Ja -.~es:
Os pr.raeipal::» ObJel.vv:i ce q

'!)

:;ta a.;ão fc. ..anl d a.,L..IS.Ç.\0 Je .,e,cu,•.H Ja combusllve.s e seguro da frota.

Recom endações da Unidade responsavel pela ação:
,.cr rl~F;:~;nhé. e woé
ak~\

~.a1 a t·X-C.L

, ;;

is.ca-f•nanceira cos Ulltmos três penados para. se necessário, realizar aJustes nos resultados a serem

l'd\105

Açao:

"007. -Manutetl.GãO de Setviços Administrativos Gerais

Programa de Governo:
Exf:rcicío:

949

Estado de Mato Grosso
Gar~nllr a manuten_xão e supone das at1v1dades administrativas nos órgãos/entida des.

Objetivo Especifico:
Pro duto :

çào mantida

M ETA FISICA
manto

Meta
95,00

9500

Total:

% Realizado em Relação a
Meta Flslca Prevista

Meta Flstca Provista LOA

Análtse

da Meta F;sica:

~lLOP.S prevtsta~

As

toram r<: l:tza':las conforme planeJadas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZÂCAO ORÇAMENTARIA E FINANC EIRA

I
Ootaçao lnlc1al LOA

ron to

lO~

I

3C a37 386 CJI
22 c:c c~ I

I

.:.C1

30.ô59.~as OQ I

I

lrotal

Cap-:·dade ele

Ootaçlo Final (após
Cródltos)

Valor Empenhado

I

;as s2,

39 461 176 55
72 ~C:J ::

3& 377

3&~~~3.178.~

3~..!1õ.W tti

•nc.' .,.

Valor
Contlngenciado

%PPO
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFO
Empenhado om
Relação a Ootaçio

!a~~~~~~!~~~oJo
99.79

0001

127,69
178,21

000

127,73

9971

000

54 45

"innejamenlo · P"D·

Nê~'

,Jçao t~o .. v... a r:eces ... =adc ae sul)lemantação de ecursos para ate ~ der a demanaa oa área admtntstrallva. nos contratos com as
~mp. csas terce1"zacas. a~::1s1rao oe matenal de con~"'~c de moveis. ~e serv1ços de lerce~ros de pessoa físi ca e de jurídica e aquisição
de p. ssagens
Can3cidadc de Ex~c ~, l- r::OFD:
O.
cursos O•"'P(
total.cade

101

.:z

.~""'

s !Hra a ação

.a!ende'"~m ple1êHT'IC:nte as í1eCeSS!CaOes de execução e foram utilizados quase em sua

Alca'1ce do Ol),etivo E~ r~c·fic ::~:
L~~e~uo ...t.. g.Jrc. \1 õ m
u c çao ::!as ;:Jt.~lüdOes ~1:1rwn,s:rat1vas JO ·cl::-i~o-1. ,oi plenamen te
~u~itn ...~maç.~o orçame(>tar 1 p ra ntenc1er o mcrerr.ento nos contratos terceinzados.

G

Q~(.V~

O.
1.H • .;~

a5pecto.:;

:~~~·v-a

alcançada. Havenoo a necessidade d e

.tcs

'"•~tôO .v;arn c.Jm t;:tl•~flõl:Sc:l.~ u;fCêtrZ<Klas utateilal oe consumo. serviços de terceiro pessoa física e
aqti!SIÇ3!" dC: passa!je:ls e marenal permanente

.c1p;:o .., on,ctJs (lc gJs ..... C\J n Bsi.a

o

Reco.nanaaço;,s ca L,J;Jao.: r.:sponsavel pela ação:
Acu

jd.1~--.r ~ ~nd

:;ar a e" .... lJ :,,..~ 'ís.t;d-fi.Jar.c.êira ~. $ t.<IL ..OS. Htb p

ocos pa1a se: necessano. realizar aJustes nos resultados a serem

c:1: c..n~ .;a~o~

A Ç1:':

e ,. es ~ 1al Atlvo do Estado e Encargos Sociais.

Prcgr~ma <lt' Go
;:.v.;..e:.;r_n...;o.;;:_...:.:;:.;;..;..;,:;=;.;..;.====..:..-

950

•

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA
Ra

Meta

100.00
100 00

Total:

ÃO DA META FÍSICA
% Realizado em Rel açlo a
Mefll A slca Prevista

10000

Ana lise da Met;; Fis ica:
1.:1 •stc3 ro•

A r:

?'

tnC"CJda ro,..fo'mP p nnPJaOo. remu.,P.rando-se lodos os servidores e sendo recolhido os encargos

soc•ais devidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
r---·

REALIZACAO ORC AMENTARIA E FINANCEIRA
f-onto

!00

I

> ni·a LOt

D"

I
t.o ,,a ns OJ!

I

T

Total

I

.J!8.i.líl ;.16,(!,11

:'lc.\aç.IO F.M.l i • P"•
Créd!tos

Valor
Contlngenclado

Valor Empenhado

I
j

I

98 758 649 co'
SB.'!'.; "·9.0C

98 621 4;.:) 73
>t~J

:

o.ool

o.ool

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçlo
ln1clal

%COFD

Empenhado em
Relação a Dotaç~o

c~~~!~~~~Jo

101.91

99,86

101,91

99,86

Capacidade de Planejar1ento - PPD:
••rm~

Hm

"'n~1

pe

Ter: 1\1 I, bem co no

Cap
c
su.~

IC.dad ~

de

\19nc..r .. ~ ,:::?'11
'J ttqreg:ç:'l~

EXCCIIÇ~O

1rscs ·wcrs!;.

é

.Cié:Ç~c .r. IC1?. 1 orevtsf~ rr~

vmude do au:r.ento salarial concedido a todos os funcionános do

d,. 6 ·~ais) 11ovos P.ud1tr.ras

.:OFD:
, ''!) tla c. ..

•'·S ccrc p!ane;an;ento aJUStado. sendo consumidos em quase

~~

. .:lt.1IIO.Jde

Akuo1Ce .:10 Objetivo E:;pec1r;co:
O n ::1 10lle rE=
c. c
ss 3: Gllv e co·,~ss:.)naJos .... em c:Jr 1:J ;.:1-;ar vs encargos sociais pertinentes. foi plenamente alcançado.
Outros aspecto<; relevar.tas
O• ""·"''P'':; onJE'os ~e 'PS'o 1P>ta acao <oram remuneraçao de pes~o<J ~e nca rgos soc1a1s dos serv1dores do TCE-MT.

Recomendaçõas da Untdade responsavel pela ação:
r.

a....

... r

e

~

c ;

~

rzs,ca-fmanceira aos l..ltn11os irês pe1 oaos pa"a. se necessário. realizar aJustes nos resultados a serem

::a:Jc~

CE o~A TO GR OSSO

Ur
Ob,
Pr

META
Rogtlo d!!J?LanoJamenta

FIS'C~

Meta

90.00

•

Estado de Mato Grosso
9000

Total:

REALIZACÃO DA ''ETA FISICA

M~la Fisic• Provl&la LOA

j Mola Flslca
Prov~~ta'(após
CtédltoaJ

1

:

Mata Flslca A.,.o Realltada / %Realizado em Relaçlo a j % Raallzado_em Rela çJ o a
••
Meta Aslca Prevista
Mata Fiaica Aoós Créditos

90C.~-

'--- -----'"'.0-=cO.::;OO,./

3200/

90,00/

100.00

Análise da M.:ta Fisica:
A

fllP!a ~1s1ca

de mal NV a"" 1.,;: ~nçâo oas acões dP

----

REALIZAC.,AO ORÇAMENT ARIA E FINANCEIRA

I

Do\ZÇ.tO 1n1c1a LOA

Fonte

I

_;,- --

~

I

Total

Ca~
,,

B <1

--,

~.

oo TCE-MT fot alcançada conforme planeJamento ajustado.

ANÁLISE '10 DESEMPENHO DA AÇÃO

----

~

tnfo~matt~

v

II

Cotação Fin!l (apó•
Créditos)

I _ _ _280 • 16 00

•s

1~7-::''Sv""

1.868. 'lS,O ~ I

Valor
Contlngenciado

V•lor Empenhado

1Jlli.SU ~Q

280 1'5 zc/

c

~...P-5

,••.•

~_.uo

o/oPPD
Empenhado em
Relaçi o a Ootaçl o
Inicial

C.OO
COOI

35.01
82.97

0,00'

62.44

%COFD
Empenhado em
Relação a DotaçJ o
Final H Valor
Continàenclado

100,00
96.58
97,38

>cidade de Planajalr?.,tO- F"!J:

-< :l:ç:a-.~

ftcc:... c..t:-,xo do-,) .ln ..

C<~oac:dado

Us

t.._...

crr 'az.;o da não aawt:.itçao r:es:a

:~co

aç~o

de matenal permanente prevts to mtctalmente.

de E::ccu<;<..L- :OFD:

·cursos dtspor"1t>\ 'L<lC;)5 !Jd
Ja ,1e

i::l

a ação J.,cnOt:l o:tr, Ptc::nao~t:rl~~ c~ '1tt:~~5,oade:. a e execução e fora m utilizado s q uase em sua

Alcance do Objetivo Especifico:
o OI· ,, ;o ..

~Ql:
10 e man:.Jte:lcào c:- p ~::~tos ct= nto "'r1at1ca to. atcarcaoo excetJanco-se a aqu1stção de matenal permanente com
n..... t od !:lt.:r,uo e~~ .;:. rt:cur~o::> reman~;acc~ p;,r2 v .:~..r,pr., t:ltO Oe vutrcss açõe::..

lf!OL.,..:~J

s.g.

O..:tr-:..;

d:>~a'--t ~s ~~~u~v~

~es

c~ o ,rJ..•. pC:I~ ctlJet:J., c c o )S.u ~ a~~\a
~;t:~:;,

açlo to-3:-n n

ac..·JJSIÇOO llê

per··é. cos maitmat ae conswno e manutenção de serviços de terceiro de

. . ,:, iur:dlca

RccJrr..,u:l'lcõJ; da l.Jru!J(!e ,·.;soonsavel pela ação:

,\c

• ,,,,, ,. . r-

"' '

jj,

rd do~ t

.§.s. 01 ,. _ dcs pa:-o se necessano. ri:altzar aJustes nos resultados a serem
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Avaliação das Ações do Programa
Ação:

8002-Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono

Programa de Governo:

996-0perações Especiais: Outras

Exercício:

2012

Tipo d e Ação :

Operações Especiais

Unidade Responsãvel:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MA TO GROSSO

Objetivo Especifico :

Recolher a contnbuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos benefiCJários

Produ to:

Ação mantida

Unidade de Medida:

Percentual

Responsavel pela Açã o :

Edson LuiZ Ribeiro de Oliveira

META FÍSICA
Meta
100,00

R
Total:

Meta Flstca Prevista LOA

I

100 00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Prev~rta (após
Créditos

Meta Flslca

I

Meta Fislca Açl o Realizada

·ooo: l

too.ool

I

100.ool

j

% Realizado em Relação a
% ReallzadoA';!!l,Relaç!o a
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca
s Créditos
100,00 1
100.00

Analise da Meta Física:
As ações prev1stas foram realizadas conforme plane;adas

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Fonte
201
Total

Dotação lnic1al LOA

Dotaçio Final (após
Créditos)

I

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotaçlo
Inicial

%COFO
Empenhado em
Relação a Dotação

6,~~~!;].~/:Jo

30 000 001

30 000 001

23 544 69

000

78,48

7848

30.000,00 1

30.~CO,OC '

2 3.S.: i . 'f

0 00

78,48

78,48

Capacidade de Planejamento· PPD:
A execução fo1 compatível com
da ação

o p.a ce;amcr.to

A n~cess•óade ae recursos manteve-se dentro dos padrões est1mados para a execução

Ca pacidade de Execuç ão · COFD:
Os recursos disponibilizados a:er.deram plenancnte as nec~ss•daaes ue E>ecução e foram utilizados praucamente em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Especifico:
O ob;et1vo de recolher a contnbuição para a formação do patr'môn1o publico e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários foi
alcancado, em acordo
com a·s normas v1gentes

Outros aspectos releva ntes:
O pnnc.pal ob]8t1vo desta ação lo1 rea..zar o pagamento do ?iS1P..<SEP

Recomendações da Unidade responsãvel pela ação:
Acorr.panh ar e anai1sar a execcçào 'ís.co-unance.ra aos "hunos tres perioJc> para se necessano. realizar aJuStes nos resultados a serem
alcançados

1249

•

•

na .v Grosso

Estado o;:

":.A TO RIO ~ INIETICO DA !.V.-\UAÇÃO DOS PROGRAMAS
·'" da Gestao

TitJ" de Prog

.:~.

c.os r<acurso; Publicas (146)

l

fi

u

~"e~

o:

'-u

o

c.o

t

.
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~~

~.
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o
p

~.,

p

vt

G

"".,;r,
rt

"

'VV

,,

G

1(cJ 1 LO

j c,

"""- ,, .....
PRODUTOS ENTREGUES

Indicas de
Execução

1J:J.OC

128 32i 620 38 126 821 362 31

99 98

Pr

I

\1:,"'....

261.~;.;:-.)7

26.395 286.37

S90:

S9.&2

10000

~'1100

~~o~

34 363.CO

34.382.24

100,00

..

rg"""'

:ff s:J.CJ

3> 600.CC

100 co

G9.00

(2.50C •JV

42 500.00

100.00

,

105 358 00

105 356 00

100.00

Pr• •

I

f

~

'

1cia

v.

,,_

~

:-.1()

j

v

~

estada a; mno Grosso

"J 81~

~=.ncc

DA AVALIAÇAO DOS PROGRAMAS

u;;- ..

ss :,;.%

99,99%

!u CA CORES DO ?ROGRAMA
In

O'C':J'3"'<" '10~ t'live:s (lOerac anal e téuco. São as
.õ•Jr" cl~ah~d c cxccw.,;ão resultado) e o alcance
?spectos dõl r:>a,icade SOCial eles medem.

' " • r"

~ .•es

Vê.

(Ir

1PtPr<"... r~acs

o:

pr ....10

t

~~v

•1

I lndlct> Inicio ' indfce Final
Pf'A
1'1'
'
,~

Apurado
2012

~

')8 00

'38.00

1511212012

3 00

74,00

74 ,00

15i 1212012

' 7'

.,,~()

(

~

7
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_Qlet'"

.f_o
A ~

--

r "•

qr.
~

,

,•'

151121201 2

L~

JO.<

... :;.~c': oa1xc. r.ve. ae C1f1culoaoe encontrado para a

oc

1 ·ec•.:l~amaric

oue suponarr este P·ograma são:

I
-:.

t..

).h........

'"'f Ct ,
p,
A

7C

1

c

A
re
re
1,
de

~

(

.-,~I A.<

0/HNANCf:IRO DO PROGRAMA

s
• >CI

'"

s.f! to ... socteoaoe

5 ,r~;~ tcs cons•gnados no orçamento ou Lei Orçamentária
1t 1 iJ,,... :- :~ ... -. ,r>cur s:s ;tnar--r-:et~cs. :.ando a r.ter.der à
s ~ ç~IT'E:'1t • :>s oe.o orçarren:o

Dm

.,

,

no
..

(a·

Ot,
·F. '
•F.'

SSL

•F

·F
..:f_

-~-----

D

c•
R

'I •

::!C'

-------- - · - -- ---'

n~ CXP.:':Í'::lO hOJ.'~

acréscimo

:1">! do lricial LOAmctaçao Fi'1é' .

54,96%
>[)

154,69'/o

•

•

=stado C!

... ,.....,. ,.."""

, r ., ..."

2

~

rcsso

P,VA~ ~ CÃO DOS PROGRAMAS

D~monsu~io do f'li111~jamrnto

(RS)
- - -5'5:'5Jf"A'fl;92-

55 000 000
50.000 000
45 QQQ 000
~o

oao.ooo
coe

35.156.931,00

35 ooo

]0 000 000

25

ooo coa

20 000 000

I 5 000 000
I O000.000

c o

R(;

D~monstrill;âo

d a [Xr(ução (RS)

5'5.56'4.7~4,4> --

-5'5'531MI,~2

55 000 000

50 000 000

tS 000 000
40 QOO000

35 000 000
JO 000 000

ooo.cca
occ
: s coa eco
10 oco oca
5 000 oco
25

20 000

Valor Empenhado
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Relatório da Ação Governamental

Analítico

Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral

'

Estado de Mato Grosso

RELATÓ RIO ANAlÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercíci o:

2013

Prog rama:

146-Fiscalizaç ão da Gestão dos Recursos Públicos

Obj etivo Estratégico do
PPA :

11-MelhOrar a prestação de serviços públicos

Tipo de Programa:

Finalistico

Orig em do Prog ram a:

Gestão Pública deficiente.

Objetivo do Programa :

Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e ã sociedade

Público Alvo:

Governo e sociedade

Unidade Resp.
Program a:

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gestor(a) do Program a:

Jose Carlos Novelli

IN DICADORES
Unidade de
da Apuracão
Medida

Pri odicida de

Oescriç!o

I

Nível de sausfaçao da soc1edade

[ndice Inicio
PPA

lndice Final
PPA

Apurado
2013

Data
Apuracão

Anual

Per.:entual

66

68

57.20

20/1 2/2013

Anual

Pe5soa

3.7

3.7

3,70

20/12/2013

Anual

Pessoa

73

74

77.20

20112/2013

Fonte: Vetor Pesqutsa

Percentual de praticas .expanênc1as e melhonas de gestao
púbhca
Fonte: ESCOLA DE GOVERNO
Nível de sat1sfaçao do JUOSd!Cionado

Fonte: Vetor Pesquisa

An á lise d e Indicadores do Programa:
A pesquisa de satisfação é realizada por empresa terceirizada de referência regional ou nacional, contratada mediante processo licitatório
adequado. Os resultados da pesquisa são insumos para o ciclo de renovação do plano estratégico. sendo indicadores e metas dos
objetivos estratégicos pertinentes. Em relação ao indicador de práticas e melhorias da gestão pública, o TCE-MT é adeso ao Programa
Nacional de Gestão Publica e Desburocratização sendo. inclusive, prem1ado como Melhor da Regional 6 do Programa em 2013.

A NÁLISE DO DE S EMPENHO D O PR OGRAMA
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
300
Total

Dotaçao Inicial LOA
59.960.150.00
0.00
59.960.150,00

Dotaç!o Final (após
Créditos)
86.486.219.46
161 470.621
86.6S7.690 08 i

Valor Empenhado
86.428.338.90
lôl 425,53
86.589.764 43

Valor
Contingenclado
0,00
0,00
0 00

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotaçã o
Inicial
144.14
0.00
14441

%COFO
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (·) Valor
Contingenclado
99.93
88,95
9991

E x ecução:
A execução foi compatível com o planejamento ajustado, ocorrendo vari ação em relação a dotação inicial devido ao remanejamento de
recursos para atender as necess1aades das ações do Programa. Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de
execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade. Os recursos empregados neste Programa ajudaram a executar as principais
metas do TCE-MT no ãmb1to da fiscalização.
R e sultados:
Os resultados conseguidos atenderam plenamente ás expectativas das partes interessadas; as metas relacionadas ã fiscalização tiveram
desempenho compl eto.
P rincipais re st rições

e

providências adotadas:

As principaiS dificuldades estiveram re lacionadas a Implantação do projeto PDI. pela sua dimensão e complexidade. incentivado via
capacitação e sem1nários. bem como por onentação da equipe técn1ca (Tecnologia da Informação e Secretaria de Articulação
Institucional).
Outro s a s pect o s releva ntes:
Sem comentários a realizar.
Out ros produtos entregues:
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Nao houve a entrega de outros produ:os

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Recomenda-se Implementar os 1nd1cadores do Programa alinhados ao plano estratég iCO do TCE-MT
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Avaliaç ão das Ações do Programa
2002-Fiscalização e Controle da Arrecad~o e A plica.Ção dos Recursos Públicos

Ação :
Programa de Governo:

146-F1scalização da Gestão dos Recursos Públicos

Exerclclo:

2013

Tipo de Açao:

Allv1dade

Unidad e Responsével:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objeti vo Específico:

Assegurar o bom em,erego e probidade da aplicação dos recursos públicos

Produto:

EnUdade fiscalizada e auditada

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pela Ação:

Jose Carlos Novelll

META FiSICA
Meta
100.00
10000

REGIAO VI • SUL
Total:

Mata Física

Prcv~>t.~ LOA

I

REA LIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Fi•lc,,

Prev~~IA (após

Créditos

I

Meta F••let A<;!o Realizada-

IOO.ool

·oo~::

100.001

j. % Realizado
em Relaç!o a
Meta Flslca Prevista

I

% Realizado em Relaçlo a

Meta Flslca Aoós Créditos

100,00l

100,00

Análise da Meta Fís ica:
A meta física foi alcançada conforme o planeJamemo estabelecido. O TCE-MT emitiu parecer de cento e quarenta e uma contas anuais de
Prefeituras, parecer das contas anua•s do Governo ao Eslad~ e do TCE-MT. e efetuou o JUlgamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco)
con tas anua1s de órgão estadua•s e n'unic1pa1s

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZACÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100

Total

Dotaçlo Inicial LOA

Dotaç!o Final (a pó•
Créditos)

I

Valor Empenhado

I

Valor
Contlngenclado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotaçlo
Inicial

30 2~7 616 Cil

33 695 6ô4 62

33694688 '21

0.00

111.40

30.247.616,00

33.6f ~ O(~

~3.694.Gll~

0 00

111 ,40

6~

::

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotaç4o

c~~~~~~!~t~Jo
100.00
100,00

Capacidade de Planejamento- PPD:
Houve a

necess'C'~t1·.., de

mc..-':)r:u·mt

'-~

rc:-:t.a da '"OSs.Jrclme'itO e mde'1JZ3ções para atender as demandas do TCE-MT

Capacidade de Execução- COFD:
Os recursos nece~sa11o> ao <~tEIIJomento da demanda est1véram c0mpa tiveis com o planejamento ajustado. sendo consumidos
praticamente em sua tota~.daü,~
Alcance do Objr.tivo Especifico·
O ObJetivo de assequrar o bom emprego e prob1dade na aplicação dos recurso s públicos das Unidades Gestoras foi alcançado. As
demandas est1ve1ar:1 ddequ:.:tc.: ...:.; ~o~ yas tus realizacos

Outros aspecto:; re,evames.
O pnnc1pal obJetO a~ gasto oes~;; açdo :o. o paqamer:o de Verbas lllaentzatonas aestinado ã fiscalização dos JUrisdicionados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Acompanhar e analisar a exec~ção fis,ca -hnanceira dos úll1mos três penados e as ações previstas para o próximo período para , se
necessano. raahza aJLStes nos rt:!suHados a s~JreiT" alcançados

Ação:

4:>.?·1-Gestao de Tecnolog ia de Informação

Prog ra ma de Governo:

146-F,sca!ização da Gestão dos Recursos Públicos
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Exercfcio:

2013

Tipo de Açao:

At1v1dade

Uni dade Responsável:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetiv o Especifico:

Assegurar a manutenção. ampliação desenvolv1mento.modernização. racionalização e a qualidade dos
s1stemas de tecnologia e 1nformaçã o.
Ação manUda

Produto:
Unidade de Med1da:

Percentual

Responsáv el pela .çâo:

o

eCarto~No.,v.~el~li__________________~~--------------------------------------META FÍSICA
mento

Meta
100.00
100 00

REGiAO VI ·SUL
Total:

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

I

I

Meta Física Prov!fta (após Meta Flsica Ação Realizada % Realizado em Relação a _I % Realizad~A:,7 Relação a
Cródltos
Meta Flslca Provista
Meti Flslca ós Créditos
:)"'
... ~
lOOOJ\
• J.
~oo ool
tooool
100.00

Meta Fislca Provislll LOA

Análise da Meta Física :
As ações prev1s1as foram realizactas conforme o planejado. atendendo à demanda do TCE-MT em relação à infraestrutura de tecnologia de
informaçao, capac1tação e consultona para a area fin ?lis'1ça e de ~es~ào notadamente para a melhoria dos processos internos

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Fonte

Final (~pós
Dot1po !nlctal í..O~ : Oot.1ç!o
CréditOS)

100

Total

2ê 012 0'34 oa

Valor Empen:udo

i

26.012.534 00

Valor
Contlngenclado

51 5C5 ::3 38 1
;;~ .COJ. 'l• ,:r.

51 563 027 441

51.5U. 0 l.7A( i

%PPD
Empenhado em
Ralsçlo a Dotação
Inicial

0.00
0,00

198 01
198,01

%COFD
Empenhado em
Rotação a Dotaçlo
Final H Valor
Contlnàanciado
99.89
99,89

Capacid adr. de Planejamento· PPD:
Nesta açao houve • ner.D.s ~ 111t
' JU~ emcnta;áo CP recw~o ~ .,ara atender a aqUlsiçao de softwares de gerenc1amento do
ptane;amentc estr;u ·g.co . CP' malote d:g.:a. cJm os JUriSdiCIOnados. plenáno v1nua:. ~1ario oficial eletrOmco. Projeto Autos Digitais e de
gestão do planeJamento orçamcnta.~o. entre outros
Ca pac id ade de Execucio- r:OFD:
Os recursos dlspon.bihzados pa. a .; a.;ao aterdaram plenamente as necass1dades de execução e foram utilizados praticamente em sua
totalidade
A lc a nce do Obietivo Especi'ico:
O obJetivo dil as5~yc·ar a r·lant.ten.;:;o, arr.ol:açao aesenvolvHnen:c. mooermzação, racionalização e a qualidade dos sistemas de
tecnologia e ,nt01n:açáo 'o• rea;~~ado con:orma o plane1amento
Outros aspecto~ re.eva.1,(!S.
Os pnnc1pa1s ObJ~tos de gastú ... ~ssó açãc. 1ora111 o p<Jganoento oe
JUrid1ca). aqu1s1çáo ce matena1s de consumo e permanente
Recomenda .;oe:~

aquo51Ço~s

ae sottwares. contratos de prestação de serv1ços (pessoa

d<= Unidad~ 1.:~po nsavel p ela ac;ão:

Acompanhar e ar sa: a ex~cu.;do "'ca-r ac ceu a do> u1t1mos três pe·1oaos
necessano. rt:ol:lit, z.,~ste~ J~ 1 ~:, .... tac.\:1.:> a :;cre1n dlcançado.s

Ação:

'?.C ·on i:?.a~·

Programa do Govc•no:
El:e.rcíc1o:
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Objetivo Especif1co:
Produto:
Unidade d e Med1da·

Responsâvel pela Açao":''-'="'-'===
META FISICA

Ro

Meta
50.00
50 00

RC:GI.;O VI- SUL
Total:

Mota Fislca Prevista LOA

I

·o:.ocl

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

J

Mota Fl&lca Pre v~rta (após _j Meta Flsloa Açlo Realizada
Crédito
5J ::
50.00

0

•J

% Realizado em Rolaçl o
Meta Flslca Prevista
50.00

% Roal.lzado em Relaçlo a
Meta F1slca_lljl_ós Créditos

100.00

Análise da Meta Física:
As ações previstas foram real17aoa-;

c~nforme

aJe~st aoo

ANÁUSEDODESEMPENHODAAÇÃO

--Fonte

o plane,iado

REALIZ ACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

lllotaç.>o lmclali.OA llo\açlo r-·n•l (opós ' Vator Empenha ao
Crécttoo

I
100

Total

1I

I

~uJ c:;<J co!

:3 :26 5l.

53 02' •.d

I

2oo.ocooiiT

51 "76 5•

~ '-~h. .

Valor
Contlngenclado

I

%PPD
Empenhado em
Retaçlo a Dotaçlo
_1
Inicial

oool
o,ool

%COFD
Empenhado em
Rolaçlo a Dotaçl o
Final(·) Valor
Contin_llenci.ado

26,51
26 51

100.00
100,00

Ca pacidade de Planejamento· PPD:
As cor.trataçõcs r·'l'a a r;>al•zar~o Jo.; se" ç;, de :on~ultona n~o
reali zada com mao de obra do q·ndco pe: ~..-..• ante do TCE-r.F

fo·~m

efetuadzs em sua pleOitude Grande pane dos serv1ços foi

Capacidade de Execução- COFD:
Os recursos
totalidade

~ecessanos éí'< Hlf!r~chnwr'lto da

C.:nan

13

est•verarn c ..·- 'c iveis com o planeJamento ajustado, sendo consumidos em sua

Alca nce ou Objetivo Esp.,.:,f.co:
O ob;eti~JO dê êle ·s o pac ..d.: ~-'~ ~o,~.e:mwn:ü a ua:> técr1~as ..:.J ã.;d.t ·ra puO•ICó ro. atca'lçaoo. utilizando-~e também da mão de obra
aos s..:r>.. idores o o - Gc
O utros aspectos (t:.~v:s,-~tes.

0 pnnc1pal ObjL;oV c;;,

gaS'iO C.CStu a~.:.V vi

a .O

lifiJtaÇ"""" ~C ~:í\1Çd~ ue ...._u::.l41tOflá

Recomendações da Unidarlc resoonsavel pela ação:
an~l,sar a exer.ucáo l isica-fmance~ra
teõJiiu .=)!.,:;;k• ;o:. lt.. ;J. .,ic;.JCI ~ s~rt::m

Acompanhar e
nect:ssaoo

dos (Jitunos três períodos
;advs

a.car

Açao:

e as ações

previstas para o próximo período para, se

.d':-:>ria Pública lnfonnatizada de Contas

Programa de Goc::v..:e.::rnc:.o::.::......._..:.::......:==--===-=-=-::;::=..::.;;.::..:.===:...:.,.::
Ex&r~lclo

Tipo de Açao: _ _ _ _....:.::..:...==-----~

Objetivo Especific'l·
----~~~~~----Produto:

v1sando a prestação de contas da gestao dos recursos públicos pelos
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META FÍSICA

REGIAO VI ·Sue

Total:

% Realizado em Relaçlo a
Meta Flalca Prevista

Meta Aslca Prev~ta LOA
100.00!

100 00

Anãlise da rv.atõ Fisica:
Os serv:ç.os toram ,.,,,,7ados com •r.~o dP. obra do ouadro ~P.rmanente <1c TCE-MT asstm as contratações para a realização dos serviços
de consullor;" n.'lr, : rat" elctunr 1s tnclt.em a canso ·r.a:~~ cr: !.t~:em~
ccn:r~!e externo eletrônico- CONEX-e e os módulos realizados
nesta ação r»l, "~ se " auéu .a,.Jc dos sterna CONEX-e à olova
•tabilodade publica. a conclusão do módulo de emissão de
re p~es·:;"~ta-:oc"i 1 i 1c 1nt11ç.·."" c:iJüi.IIO .... ~ rc:d.ono r;1-=':o:1·~o :e
"lefíCI'JS p;evtdenciãrios e de em1ssào eletrõn1ca de multas.

ANÃL;SE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

-Fonte

l

%COFD

Dotaçlo Flnal(apó~
Crédito& I

1 Dotai•O Inicial I 0/1

I

'
.,
'2.
2oo.ooo ool

\CC

Total

REALIZAÇAO ORÇAMENTARIA E FINANC EIRA

·~·~r

I

Valor

\'alo• Enli>' ntude

%PPO
I
Empenhado em I Empenhado em
Rclaçào a Dotaç&o ! Rclaç&o a Dotaçlo
i
Inicial
I c~~!~/:Jo

!

Contlngenclado

~ .~~

CJO

oool

oool

000

oool

o.oo.!.

o,ool

o,ool

0 ,00

Capacidade de Flanejar.1ento- PPD:
O d~c;er.vo'v•n er• . . .,o
tercetros

<=1~rPmJ

CCN X e "'· ,.y.:l: ....

~"'c~., ""'~"l

1° onra oropna .

~~o

sendo necessa.: ... 3 contrataçao de servtços de

Capactdade de ExeC:JÇ~O- CO!=D:
O desenvoiv.mento do
terce1ros

1''€1 ...

... r."' r""~ rr.1o ttr- ctl ( ?ropna n#io sen~1o necessana a con;ratação de serviços de

'0\IEX-P "o' m li.;

Atca.1ce u0 CG]ct.vo E~;J~~~~:co.
C Ohj:?t1vú :; ... c
. Jd o.
l , lfU "' lc.ú.JS •· .. a:<.~.- O,..; :. Ç!. vt COOtàS .~a ;E:StàO dOS r.::curSO:i Pl:biJCOS pelos juriSdiCIOnadOS
fot a:c;:;nçaco. l.: m -.. rtuce ~o dJUS't.. m.. pl:me.r:mer.to c2 .nst.tuJç:ac da c:soorubthdade de recursos e do cumprimento da meta fisica
O utro~ a .:;pa~t.J...i ~~~J-.~3 .. te-s.

Não ncu"·e on;eto ...... ga!lto

r€~ta a~w-<.u

em v.r-:u..::_ .: ......

1

.2á).(30

Jco m,..u

(.it;;. ...

t a ptopna na:,.. ~ realização.

Recomendaçor>> r1a Unidade rcsconsavcl p ela ação:
Aco mpan~~r

e anal sao a

nect:s::,é.tiO rt:dl u.

iJ .. :;..

Ação:

er~r,ur. ,~r •oca-ftn<l~ceora

s nv... , e • lul.lo..,

·~rem

dos ui tomos tres rertodos e as ações previstas para o próximo período para. se
,j,C.d •.fi:1Cus

mt;·lmplantaQto elo Si!ttema de Avaliação de..Politicas Públicas

Programa de Governo:

ao da Gestão dos Recursos Puolicos

Exer~ lci o :

Ttpo de Açao
Unidade Rosponsavel:
Objetivo Especifico: ___ ,S,.,e:-.:rv_:.:' a&
Produto:

onstrument~ara

a melhona oa eftcténcta. eftcácta e efeuvtaade da ação governamental.

Sistema tmplan.l_l!do _ _ _ _~---~--

MEIA FÍSICA

u6C

Estado de Mato Grosso

ÀO DA META FÍSICA
·~ Realizado em

Mello Fislca Prevls~ i..OA

RelaÇ<Io a

Meta Fislca Prevista

10000

Análise da M::!ta Física.

A meia fiSI<.a fo1 a!ca•1ç2"a

~'""'''"ndn.se os 1nd1cadores de segurMÇR >IJbhca. saude e educação e aprimorado os resultados na área de
tran spone atra vés do s1stema Gl O·Ot>ra~ . senao u titi~"~n ":~c cio o~ r~
TCI' na sua execução

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇ ÃO

Fonto

R EALI ZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Dota~J~~::,·~lflllÓS 1

Oo!açiro Ini cial LO/I.

I

I
10J
Total

I

20000CCJ

I

2oo.ooo ool

I

..
o oo i

"

Capacidade de Planejamento - PPD:
C'
''

As cont,.ataçoe~ "'ar:J n re.,' 7""quadro per"1.1i e•. te 'lO CE MT

..

~e:

.::115:ll'"n2 ..,~r

Capactdade ae Exe.cuç;t:,. ,;QFO·
í..Ontratacoe$ oar:1
• " f .c. dns !'e!"V1r:os c~ ....... 1Sl.!tr.rm
quadro oe; :na r '"'nt- '!:" ~t- r._4
J~s

A:ca.iC\:: .... ..:.

C~.;J~!I·Jo E.;~cc

Valor
ConHngenclado

Vlll.or Enti>Dilh>do.

~o

%PPD em '
%COFO em
Empenhado
E~enhado
Rolaçlo a Ootaçlo . Retaçao a Dob!çlo
0
;
Inicial
6,~::,~l~~~~ J
I
I

0

i

J CC

o 001

o.ool

000

u ou 1

o,ooj

o,ooj_

0,00

t'"'I"E

·1 E":fetuadas :: s serv1ços foram :-eallzados com mão oe obra do

f"''I",.T e·ea.acas Os se:v;ços foram realizaoos com m ão de obra do

:co.

O otJ 1("a.vo ~úí~ ce ws'r '
I J t"J' •• 1 ,1.: u iG. ·... a .;:t;~ .·n\..1 d.c , ·1..: eféi•v~aade da açãc g ove Jncw'le:ntal fot alcançado em sua
plt;,\ltl.Clb, ~::u \., . .J... .;o iljUSt ... r a piPnelan\!..;r.:a da JnS:ItUIÇão. oa OtSpOi11bllidaoe de recursos e do cumpnmento da meta f1sica prev1sta.

Outros a3pect-0:;
Nao tlO~Ivt.

t'~i.;·,3,

..es

ov~tc r:~.;: ~1(.::-.t.J rt :

Recomendaç.Ses da

Unidad~

Acompanhar e a"1 sara
nece~sa~1v. 't:~. ~-

aÇ'"""' eo~. ;~ r.Li""C :1:: •• ~

~x

a: ... st~s

za;.so o .. u.ã,) c c.xa p.upna na

s~a

re alização

responsavel peia ação:

ruça' r s::a.r na~cetra c os vlt:mos trés
• r. :..J·'é:•.:Ms .a -;:r a. . 2 u:nvaJos

~eriodos

e as ações prevtstas para o próx1mo periodo para. se

Ação:
Programa de G:..:o:..:v:.:e:.:.r:..:
n.=
o.:..
: _....:.....::.......:::.===
ã.c:....::d:.::a:...G
=es;::;t::::ã:.::
o...:d:..:o:.:s:...R
"'e
:::.c:c':;.:
'r"so
;:,s
:::....P:.::ú:.::b:.:.
lic;::;o:;;s::.-_ _~---
Exercicto.
Ttpo de AçJo· _ _ _ _..:...::...:.:..:="'-------------~----

META F:!

C.~

I~

Meta

Total:
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100.00
10000

•
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MeU! Frolca Provio\R LOA

% Realizado em Relaçio a
Meta Flslca Prevista

~

~00.00

Análise da Meta Fís ica·
A meta fi Sir.n fc• atc1.1çada •'m sua Plen.tude Foram rr,alizaoos <;.> rc.nqLenta e quatro) eventos de capacitação. sendo 7 (sete} de Gestão

Eficaz. 26 ,v;nte e se sl de E s:no a Dist:lnc•a 05 (c• r.c• oe cn:n. :;:r~·• "é ·•tiliz , ; ãn do Sistema de Gere nciamen to do Plano Estratég1co
e t õ 1ceze~>e•~1' c.:t1as ·ap c !ações CO:""l a part1Cpdçêo ~" ~ 5~ü t .ove mu qu.nnentos e nov enta } gestores e serv1do res nos polos
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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Estado de Mato Grosso

Ana •ise da Me!a Ftsica
A mt=li.l f;s:c;; <J. ,ncn :~tvo cl '"or·~c·e soc1a 1 fOI cllcançada er-1 su. plen1t .de Foram realizados 109 eventos com a participação de 13.116
pessoas e$tlmtJ ~.l'JS scnd 1' cve,;os do
stunar111 • 1 eve11os ~e Consciênc1a C1dadã Universllána 11 de Consciência Cidadã de
Outros Segu,rr~·H ..s :Jb <k • • r un10adc Esccta· e 20 nos mun1c1p;os pelos do PDI- Programa de Desenvolvimento Integrado.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
---R-EALlZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Estado de Mato Grosso
Ação:

2005-Manuten,ção e Conservação de Bens Imóveis

Programa d e Governo:

036-ApOIO AdmJniSiraliVO

Exerc!cio:

2013

Tipo de Aça o:

Atrv1aade

Unidade Resp onsavel:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Manter e conservar os bens 1move1S

Produto:

Açao mantida

Unrdade de Medrda:

f'ercentual

Responsavel pela Aça o :

Jose Canos Novelll

META F ÍS ICA
Meta
100,00
10000

REGIAO 111 - SUL
Total:

Meta Física Prevlstt LOA

I

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Mota Flalca_ Prev;~_ta (após
Credltos

I Meta F'sica Açào t<eatlzadaj

·~o ~J

:coR'?~

100001

'lo Realizado em Relaçl o a j % Real izado em Relaç2o a
Meta Aslca Prevista
Meta Flalca Após Créditos
100,001
100.00

Análise da Meta "'isica:
Todas a s ações pre•,stas to.-am 'eah7adas c on forme o olane)amenlo reaJustado

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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R EALIZACAO ORCAMENTARtA E FINANC EIRA
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Capacidade de Flanej amento- PPD:
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Ação:

?006-Manutençli.o do SE~rviços

Programa de Gove no:

)36- poio Anmi~ stra;,vc~~~~-
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Exerclc io:
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Estado de Mato Grosso
Topo de Açao:
Objetivo Especifico: _ _==::::
Produto:

o orga'

Unidade de Medid.::-a,_:- - - ''-""

META FÍS!CA
Meta

100,00

Total:

100 00

r-- - -

REALIZACAO DA META FÍSICA
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% Realizado em Relaçlo a
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Analise da Meta "'isica:
1\ meta llsJca fo1 õ:c ~ncarta coniorrne olaneJnmento aJuslado Nesr::~ ação liouve a aqUISIÇão de veículo

ANA.LISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
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RI:ALIZACAO OR· AMENTARIA E FINANCEIRA
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I

Dolaç!o Final (apó•
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I
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0
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Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Re

Meta
100,00
100 00

REGIAO VI - S UL

Total:

Meta Física Prevista LOA

I

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Flslca Prev~r (após
Créditos

I

1QO(l:l

100.001

I

I

0

% Roa lira do em Relaçl o a
k Realizado em Relaçlo a
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca Após Créditos
10o.ool
100,001
100,00

Meta Flslca Açlo Realizada

Análise da Meta Física:
As açõe s prev1stas foram realizadas conforme plane;adas

ANÁLISE DO DESEMPEN HO DA AÇÃO
I

REALIZACAO ORCAMENTÁRIA E FIN ANCEIRA
Fonte

Dotaç.!:o Inicial LOA

I

Ootaç.lo Fina! (a pó..
Cr6dltosl

i
100
201
300
Total

I

Valor E1111"!nllado

i

34 589 272 oo I
395 ooo ool

48 827 317 32
~7 ô81 459 nl
- "€3Ct3_ç; _____ ·:~·:> 77'::
'25õ73 ;;.:

'25 673 S.:

34.98~.272 co I

soA;õ.o:.. s~

,9.~~7.3:1to,ZS

o,..... ,

0.00
000
0.00

359.69
0,00

%COFD
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Final (-) Valor
Contlngenclado
97,65
97.11
100.00 1

o00

14071

97 641

Valor
Contfngenclado

1

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Inicial

137.85

Capacidade de Planej amento - PPD:
Nesta ação houve a neceSSidade de suolementacão ce re~ursos para aterder a demanda da área adminislrat1va. nos con tratos com as
empresas terceirizadas. aq~ts çáo de mater,zo dE cons•tmo. de .,o,e1s ée servtços de terce1ros de pessoa fistca e de juridtca e aquisição
de passagens.

Capac idade de Execuçzo- COFD :
Os recursos dtsponlbilizados pa·a a ação atenderarr: plenamente as necesstdades de execução e foram utilizados quase em sua
totaltdade

Alcance do Objetivo Especifico:
O cbjeuvo de garam ' a rr:c. .utet çáo das attv.aaoas aúllt.ntstra"vas do TC::-·,n fot plenamente alcançado. considerando a necessidade de
su~lementação orçamer.ta ta para atender o ·ocremen:o nos contratos tercetr!Zados

Outros aspectos .-..,!av~.-.tes.
Os pnnCJpals ObJetO!- de gcb.~ cu,n as ta ação fo:an1 :om 2rnp1esãs

ter~elrizadas

matenat de consumo. serviços de terceiros pessoa física

e pr.d1ca. aqu1s1ção .Je passagens e matenal permanente

Recomendações da

U1.iU.Jd~

;-"sponsavel pela ação:

Acompanhar e anai sãr a êAt:cL...,ao ~islcê- •. .ai...~ci~ a Jos. ul.1n.o!> três panoaos
necessano, realiza. ajus:e~ IIGS .-c~u . taaos éo :;ar&. ãl~a~iÇéYO~ .

e as ações prevista s para o

proxtmo período para, se

Ação:
Programa d e Governo:
Extrclcio:

Tipo de Açào:
Unidade Responsável:
ObJetivo Específ ico:
Prod uto:

A•encer ~a11amento ae e>.soal at1vo do Estacc e encargos sociais.
Ação mantida _ _ _ _ _ __

Unidade de Medtda:
Respon sável pela Açao:

,..ercent"a
Jose Canos Novelll _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--~-~

1191

•

Estado de Mato Grosso
META FÍSICA
Ro I&o de PLano·amento

Meta
100,00
10000

REGIAO VI- SUL
Total:

Meta Física Prevosta t.OA
1

-l

-

REALIZAÇÃO DA M ETA FISICA

Prov~r (apele
Cnldlto3

\le:o Fi soca At;ào ~eaolzada

Me i• Fislca

-~:~~ I

00.CG!

l % Realizado
em Relação a
Meta Flslca Prevista

100.001

j

% Real_izado em Relação~
Meta Foslca AoÓS Créditos

100.00

100.00

A nálise da Meta Física
A

meta fis1ca fo1 alr· IC?.da

1fo me o aneJaO~ remllnerãndn.,;e

oao~

os serv.dores e sendo recolhidOs os encargos sociais devidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REA:..IZAÇAO O RCAMENTARIA E FINANC EIRA

Fonte

I

100

I

Dotação Inicial LOA

I

Total

07 507

I

Dntaçao Fonol (apos
Cródltoa}

00

107.507.007 ool

Valor Emponhado

i

Valor
Contlngenclado

%PPD
Empenhado em
Relação a Dotaç.lo
Ini cial

109 19 '32 2i

·:; 587 '43501

000

102.03

109.1191~2.27

1~~.G87 .1·13,&0

i

o 00

102,03

%COFD

Empenhado em
Rolaçl o a Dotaç.lo

c':,'~tt:,~!:~~oJo
99.97
99,97

Capacidade de PlaneJao lento- P?D:
Ho uv~ uma pe...:

TCE

~T

•n. 'i?.nc: o
:. ......,.;Jc G ..:..taç.!: lr'lCin' pre 1ista ~m \·~n ude do aumen to salarial concedido a todos os funcionários do
e do Monosh!no P:ib.oc: de Co1ta~

Capacidade de E~ecuç< o. ~OF D:
Os e:r.ursos necess.. .JS ao 't 1 r-oen:o .:..:s r ( 03'

~

f <" 1!\t ~"a·

--" 1 e -; com olane!amemo aJUS!ado. sendo consumidos pralicamente

em sua totahdaoe
Ao~ao1Ce

do Ol.ijoHivo E:;,..., ,, co;
~c~

i-. s.~

._. J ~.o:

~~.aJo

t.

,..;z. vs

se~ as

:oi pienamente aicançado.

Outros aspectos releva,tes
Os pronc1paos ObJelo~ ~~ ç::W de~ ta acao terem ren'uremçãc ne cessoa1 e oagamen1o de encargos sociais dos servidores do TCE-MT e
do r..~líli~téno Pu0kr:. ~...é Cu , : .
Recomendações da Un1d1de responsavel

pe1a ação:

Acompanrar e an. l!:$ar a ~'" r.<~cao 'is;cn-r,ranceira aos ult1mos 1rês per-odos e as ações prevostas para o próximo período para. se
net.t:;..sano_ H~;..!Jlj_ ~ 1 •Jr;~
11..
OSL.l!c.d·:.s ~... ~..;ra ...~1=~.1~ad..;s

Açao:

~9·Manutanção

dG Ações da lnfol'mática _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-~.___.j

Programa de Governo:
E~€1rci clo:

Top .:> de Açao:

Unidade ResponsAvel:
Produto:

Total:

.. 92

Meta
100,00
100 00

•

•

Estado de Mato G rosso

---

---------------~------~----------------------------.

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

'CC ~o'

0_000

'-------

·ao ool

10o.ool

1oo.oo

Analise da Meta F1síca.
A mHa IISica de

r~:

Zill ~

m. u

•1~0, , ,

ac.óes ae

co TC:E- ,tT fo1 alcançada conforme planejamento ajustado .

~formatoca

ANAL!~ E DO DESEMPEN HO 0.6. AÇÃO
REALIZAÇAo ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Dou.ç~o Inicial

Fonto

'00
.?0:

I
I

Total

Ca p.:c dãd!! ele FI,
A exl;;c\.lÇdO f•CCl;,

Capactdade da
te;,

J.OO

29595
87,50

1.017.982.8!1'

0,00

f 63 19

96,67

·.,::ê5 7 5&

:!5: ~::J OI.:__
53" ~5501

~

i81.4llu,OO!

1.G73.C96.o8

~:3

1

. c L.

Valor
Contlngenclado

%PPD
Empenhado em
Rolaçlo a Dotaçlo
Inicial

JOO

:55.!"' 42

'leja~e.,tc•. ~":J

H do

-"C Jo m

E::oc:.~c::.J -

o~ lt.:t.L ~· . ~ Uisj..i..

-:.:;-.!1-

%COFD
Empenhado em
Relaçio a Dotaçlo
Final ( -l Valor
ContlnQenclado
95.07
99.92

I

Final (após •
LOA :· Dotaç&o
Cródltosl
' Valor Emtl<lnhaclo

r:l~tc

d.i nc':t

..~-s.:Lo: o'~ aq~ts1çac

nesia açdo de matenal permanente não prev1sto in:c1almente.

:CFO:
J,Jt.:.,d.,

b1lr.'1

I .t

,,c

..:l:, ,,::.~ esS1Uddt:5

dE: execuçao e foram utili zados quase e m sua

Alcance do Ob)<'t 1vo Esoecifico·
O 0011't1VO provd ~ 1 :lllu' w· ~~) !c'c; t•Mom.:"' dcs ::nncos ca cao.Js

Outros aspectos releva

•e"

Os pr,n::~pa1s ob:etc ce G • >
tere

us dê:

pt::,;~r

e nos equipamentos TI foi alcançado.

"lll

l~~o

ft •r s ~

~rção

·e

c p•

e ·,ws ce T' materat de consumo e manutençao de serviços de

:r d

Recomendações da Un.dade responsavel pela acão:
T~-

"'-n-f ~ac:e1 ..

c;..., t llns z.

:.re

cos

uttr.~os ~rés
tit 1 l:.:. ... O!':

93

c e· rodos e as ações prevrstas para o próximo periodo para . se

•

E!:.t3dO O€ , 3

~

:

Grosso

ij!!lllaiutWLínêiãman.o,.__ _:_ __=-~~------r----Me
=ta=-----l

:::

I

100 00

------------------------------------------------------------------------~I~o~~~~:~·------~1~00~,o~o~----~

- - - - - -- - --

- - -- - - -- -----.,

% ~<>aUuc!o em Relação a
M~c

'lol:a Prevista

•ooco
f

,

A' t

~c~

ta an Funoe::on:as fo1 reallzaao conforme determma a

..... O::,.H'> C ACAO

~ ~ '~~sEr

r

r

Empenhado am
Hclaç!o a Dotação

C'Jt\Ungencia.do

Inicial

~

I

%COfD

o/oPPO

Valor

·~l.P ~11> 1111ar

•nl

Empenhado em

Rolaçlo a Oomçio

.c~~~~~~!~~Jo

~~

~~

[io,ai~------G~O~-~~Qt~•&2~~-----~~~o~~~~~~k~~'----~~~~~!~~t~~s~tlik________~o~o~ol~------~67~s~•~l-----~~~
.s•~
r''

~

Cap

...

• -PPD

.J.

Y•W

la

Ai

'iC

o
1

o c

91

"af'.;aco. conforme deterrmPa a 1eg1slação

C .. t ...... a .c.-'"
• re J,

'f.S3
r

,:=).

;:;c~es

orev•s:as cara o pr:ix•mo per.odo para. se

•
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Estado de Mato Grosso
REL ATÓRIO SI NTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
PROGRA MA: Fis caliza ção da Gestão dos Recursos Púb licos (146)
Tipo de Programa:
Finalistico
Unidade Resp. P rograma :
02101 -TRIBUNAL DE

COI~ TAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Pro g rama:
Gestão Pública defic1ente
Objetiv o do Progra ma:
Promover a;end1mento Oê qual:ilade ao 1ur.sdtc:cnado e á scc•ecaoe
Públi c o A l vo :
Governo e soc.e:oac e
Gest or(a) do Pro grama:
Jose Carlos Novell.

PRODUTOS ENTREGUES
METAS F[SICAS
Des crição

Ação

jF1scalização e Controle da
Arrecaoação e Aplicação dos
R ec ~ rsos Públicos

Prevista
(após
créditos)

Realizado

10000

10000

33 695 664,62 33 694 688.12

100.00

1'")(',~

100.00

100.00

51 553.027 44 51.506123.38

99,89

10000

50 00

5000

53 026 54

53026,54

10000

10000

100.00

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

100 00

100,00

0.00

000

o 00

100.00

100,00

100,00

0.00

0.00

0.00

·oo.oo

•oo oo

10000

Proau1o 1 un.csaael Ent1dade fiscalizada e
de Med•da
aud1tada/Percentual
iGes::!c ot: -er ·elogia de
lnformacão
P~~"J:J~~ae 1Aç',.'ic m:mtida/Percer:•Jal

I

Ação

Ação

Oual111cação e Padronização dos
Ser\.ços oe Au01tona

METAS FINANCEIRAS
Dotaçllo
lndlces de
Final !ap ~s Empenhado Execuçllo
créd tos

Indicas de
Reallzaçllo

5

P~~~"J~~;" 0 " Processo padro:·nado/Percentual
Ação

Consolida~ão do Sistema de
:Auditoria úblíca Informatizada de
' contas -·-----

P~~1"Je~~-;aae •Ststema
Ação

implantado/Percentual

Implantação do Sistema de
A'@l1ação de Políticas Públicas

I

P~~~"J~~~aae Ststema lmolanlaOo/Percentual
Açao

011untação e Capacitação de
lntearantes de Unidade Gestora

Pro~~''Ue~~gaca Pe:.soa capact\Jda/Pessoa
--~-o_ _ ·c •

.:.•1: :::.:: Ccr.:·:>:e Soc13l

Pro~~'~J.~~zoce ?.!sso~ ate~~oa~~essoa

I

24 4

100 00

l

1 355 971 .48

I 1 335 926.39

98.52

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINT ÉTICO DA AVALIA ÇÃO DOS PROGRAMAS
[indice médio geral de realização:

92 ,86%

56,92%

INDICADORES DO PROGRAMA
Indicadores são pa:ãmetros urrlizados oara mensJrar o andamen•o de um programa. nos níveis operacional e tático. São as
variávers que devem ser acon.pannadas pelos executores e avaliadores para analisar a execução (resultado) e o alcance
(impacto) do programa O rndrcador permite observar e mensurar determinados aspectos da realidade social: eles medem.
observam e 3'121 ~ ?11 a ·;:~1 ::lade de acordo com um determinado ponto de vista

I

Descrição

I
i

N ivei de sat1sfacão da soc1edade
Fonte: Vetor Pes:)~.sa

Nível de satrsfacãQ c;!Qjunsdjctonado~~
Fonte. Vetor Pesqi.J,sa
Perc entual de prat1t..as ,expenêncras e
melhorias de aestãc oública
Fonte: ESCOLA

Unidade de Medida

lndice Inicio
PPA

Indica Final
PPA

Apurado
2013

Data da
Aouracão

Percentual

66.00

68.00

57,20

20112/201 3

Percentual

73,00

74,00

77,20

20/ 12/2013

?erc.=ntual

3.70

3,70

3.70

20/12/2013

O~_ GOVERNO

I

Análise dos Indicadores do Programa:
A pesqu1sa de ~at fa~ão e reali Zada por empresa terce1nzada de referénc1a regional ou nac1onal, contratada mediante
processo hcllatc1 .a aoequaoo Os resultaoos o a pesqUisa são 1nsumos para o creio oe renovação do plano estratégico. sendo
indicadores e me:.:., ccs co1et•vos estratégicos pertinentes Em re1ação ao rndicador de práticas e melhonas da gestão
pública, o TCE-I>i'' ~ adeso ao Programa Nac1ona. de Gestão Pública e Desburocratização sendo, inclusive, premiado como
Melhor da Reg.o," G lo P·ag.ama em 2013

RESU~ Tft.OO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA
Pode-se cefin - '"e t..ç~c crcarrr-n:.>·ra
~o se~-:lo a &lrzaçãc dos créd tcs consrgnados no orçamento ou Lei Orçamentária
Anual- LOA Ja - <<"Cc.çaó .nar.;;e. a oor sua ·1ez representa a ~.oti!lzaçã o de recursos financerros, v isando a atender á
realização dcs ''<J! t"·~ s'm. at1.:idndes anbuídas às u-idades orçamentárias pelo orçamento.

Dotação Inicial
LOA

Dotação Fina!
(Após CróeiitQs)

59.960.150 oc
• PPD (P·a--:OJ3~er.:
8

~§

c

!,

\ IIIOr Empenhado

Valor
Contlng<lnciado

567_§_q;_oa I 86 589.764 43

~:; ,,.,~;~c:

:;e:::::.t:sa - reoe 3 c:1pt'icl(;.8:a (!:j

I

%PPD·
Empenhado
em relação
a Dotação Inicial LOA

0.00
~fd~C ~2

144 41

%COFD..
Empenhado em relação
a Dotaçllo Finai(-)Valor
Continoenciado
99.91

o'ar-aJar onCe (e q.Ja~to) se~a empregado o orçamento que lhe é desunado

~- ~8:0 {C!~~~~ã~~·e ~).e~~~:~~~~ ~~a,;C~;;~~d!~~~~;;~ ~~~~~~~actcaae ao orgao oe executar ftnancetramente o orçame'lto, em sua Dotação F1na1
(após créd tos 1 mp -os v a-o' e; ..... ,..~~r'C,aco
Obs Para med1r o ~ra~ C~ ceser:;::.er.r:o 3 1C2:"Çé-::iO na rea·1zaçao o:yamemana-financetra aesse programa pode-se uttltzar os segumtes parâmetros oualtficauvos
·Fatxa de 90.01,.., a i 1C COt • Ct.mo
·Fa1xa ertre 60.01 a ~o ;x, o. '' .cn a ta•)(a ent~~ .. 1:. a~ a 1:-!: CC"tr - Bom.
•Fatxa entre ô0.01 (:o a EO 00. :,~ dtr."" •. i i2:xa entre 120.01% a 14C,CC% Re~ula
•Fa1xa entre 40 01% ~~O oo· OL: a1nda a fa.xa entrt:: 140 01% a 160.CC% Def,clente
•Faoca menor de ~o 'XI
o J ,;·rd~~~a ue •õJ oq - ;.ttamerte oec.erte
De acordo co m s é1C!Os qc1r1a se observa que no decorrer do ano/exercício houve
acréscimo
orçamentario o., anroxirnadamente 44,54%
, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.
Resultado do P ane:1amer ·o O·çam~ntário/Financeiro: PPD 144,41%
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Estado de Mato Grosso
RELATORIO SINTÉTICO DA AVA LIAÇÃO DOS PROGRAMAS
D~monstrasio

do

"anejam~nto (RS)

- rfiSI!J.7R"",4J-

90.000.000
80.000.000
70 000.000
60 000.000

5 tl6G.150,00

50.000.000
4 0 000.000
30.000 000
20 000.000
t 0.000.000

Res ultado da Execução Orçamentária/Finacei ra: COFD 99,91%

ao ooo.ooo
70.000.000
60 000 000
50 000.000
40 000.000
30.000 000
20.000.000
t o 000.000

o
Valor

Emp~nhado

EXECUÇÃ O DO PROGRAMA :
A execução f01 compauvel com o planeJamento aJuStado, ocorrendo vanação em relação á dotação inicial devido ao
remaneJamento de rec,~rsos para atender as necess:dades das aç?es do Programa Os recursos disponibilizados atenderam
plenamente as necess:dades de execução e foram utilizados prat1camente em sua totalidade. Os recursos empregados neste
Programa a)udarall' a exec.;ta. as or nc1pa1s metas do -cE-MT r.o ãmb,to da fi scalização

RESU LTADOS DO PROGRAMA:
Os resultaJos cc,,~e~'•ICO.> a.<.nderam plenamente as expectativas das partes interessadas: as metas relacionadas á
fiscalização t:ve·a,.., oese'1lpenõlo coMoleto
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TRIBUNAL PLENO

CORPO T~CNICO

Presid ente
Conselheiro Waldir Júlio Teis
Vice-Presidente
Conselheiro José Carlos Novelli
Corregedor-Geral
Conselheiro Valter Albano da Silva
Ouvidor-Geral
Conselheiro Antonio Joaquim M. Rodrigues Neto
Integrantes
Conselhei ro H umberto Melo Bosaipo
Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto
Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida

Secretaria-Geral do Tribunal Ple no
Edson José da Silva

1' CÂMARA
Presidente
Conselhei ro Gonçalo Domingos de Campos Neto
Integrantes
Conselheiro Antonio Joaquim M. Rodrigues Neto
Conselheiro Valter Albano da Silva
Conselheiro Substituto Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
Conselheiro Substituto Luiz Henrique Moraes de lima
Conselheiro Substituto João Batista Camargo Júnior
2° CÂMARA
Presidente
Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida
Integrantes
Conselheiro José Carlos Novelli
Conselheiro Humberto Melo Bosaipo
Conselheiro Substituto Isaías Lopes da Cunha
Conselheira Substituta Jaqueline Maria Jacobsen Marques
Conselheiro Substituto Moisés Maciel
CONSELHEIROS SUBSTITUTOS
Luiz Henrique Moraes de Lima
Isaías Lopes da Cunha
Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
João Batista Camargo Júnior
Jaqueline Maria Jacobsen Marques
Moisés Maciel
Ronaldo Ribei ro de Oliveira
MINISTt RIO PÚBLICO DE CONTAS
Procurador-Geral
William de Almeida Brito Júnior
Procurador-Geral Substituto
Getúlio Velasco Moreira Filho
Procuradores de Contas
Gustavo Coelho Deschamps
Alisson Carvalho de Alencar

Subsecretaria-Gera l d o Tribunal Pleno
Jean Fábio de Oliveira
Coordenadoria do NC1cleo de Certificações e Controle d e Sanções
Marcelo Gramolini Bianchini
Secretaria da 1' Câma ra
Elizabet Teixeira Sant' An na Padilha
Secretaria da 2' Câma ra
Renata Arruda Rossas Ferrari
Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
Maria Aparecida Rodrigues O liveira
Assessoria Especial de Acompan hamento d as Atividades do Contro le Externo
Rosiane Gomes Soto
Assessoria Especial de Desenvo lvimento do Controle Externo
Joel Bino do Nascimento Júnior
Consulto ria Técnica
Bruno Anselmo Bandeira
Secex da 1' Relataria
lfgia Maria Gahyva Daoud
Secex da 2• Relataria
Andréa Christian Mazeno
Secex da 3' Relataria
Roberto Carlos de Figueiredo
Secex d a 4' Relataria
Maro1io Áureo da Costa Ribeiro
Secex da s• Relataria
Si lvano Alex Rosa da Silva
Secex d a 6' Relataria
Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida
Secex de Atos de Pessoal c Regime Pró prio d e Previdência Social
Eduardo Benjoino Ferraz
Secex d e Auditorias Especiais
Lidiane dos Anjos Santos
Secex de O bras e Serviços d e Engenharia
André Luiz Souza Ramos

CORPO DE GESTÃO
Chefe de Gabinete d a Presidilncia
Augustinho Moro

Secretaria de Comunicação Social
José Roberto Amador

Coordenadoria-Geral do Sistema de Controle Interno
Solange Fernandez Nogueira

Coordenado ria de Impre nsa
Josana Salles Abucarma

Assessoria de Artic ulação Institucional e Desen volv ime nto da Cidadania
Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo

Coordenadoria de Publicidade
Rodrigo Pinho Canellas

Assessoria de Apoio às Unidade s Gestoras
Joao Roberto de Proença
Secretaria-Geral d a Presid ência
Emanoel Gomes Bezerra Júnior

Coordenadoria da Editora do TCE-MT
Doriane de Abreu Miloch
Coordenado ria d a TV Contas c Outras Mídias
Tábata de Almeida Claro

Consultoria Jurfdica-Geral
Giuliano Bertucini

Secretaria de Tecnologia da Informação
Odilley Fátima Leite Medeiros

Secretaria Executiva da Vice-Presidência
Marco Aurélio Queiroz

Assessoria Especial de Plan e jamento c Desenvolvimento
Organizacional
Floriano Grzybowski

Secretaria Execuliva d a Corregedoria-Geral
Risodalva Beata de Castro
Secre taria Executiva da Ouvidoria-Gera l
Naise Godoy de Campos Silva Freire
Secretaria Executiva de Administração
Marcos José da Silva
Coorde nadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convl!nios e Parcerias
Gisele Cristina Miguel Assunçao
Coordenadoria do Núcleo de Cerimonial
Tânia de Cássia Melo Bosaipo
Coordenadoria do Núcleo de Expediente
Deise Maria de Figueiredo Preza
Coorde nadoria d o Núcleo d e Patrimônio
Marcelo Catalano Corrêa
Sececretaria Executiva de O rçamento, Finanças c Contabilidade
Adjair Roque de Arruda
Secretaria Execu tiva de Gestão de Pessoas
Eneias Viegas da Silva
Coordenadoria do Núcleo de Q ualidade de Vida no Trabalho
Estela Rosa Biancardi

Esco la Superior de Contas
Marina Bressane Spinelli
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Tribunal de Contas do Eslado de Mato

Grosso completou 60 anos. em outubro de

sencial e de referência, no controle externo de
gestão dos recursos públicos.

2013, demostrando vigor e capacidade de re-

Por decisão unânime do Conselho De-

novação permanente. É uma organização que

liberativo, coube a mim a responsabilidade

tem reconhecimento pelo seu passado, orgu-

pela condução política e adminislrativa da ins-

lho das conquistas presentes e plena confiança

tituição, no biênio 2014-2015. Óbvio que cada

quanto ao futuro, posto que os seus fundamen-

dirigente tem seu estilo pessoal, mas, interna-

tos são sólidos.

mente, costumamos dizer que é o planejamen-

Desde a década passada. quando instituiu
o planejamento estratégico de longo prazo, o

to estratégico quem preside o Tribunal. E esta
gestão não será diferente.

Tribunal de Contas tem revelado forte aprimora-

No Tribunal de Contas do Estado de Mato

mento nos seus processos internos, com uma

Grosso não existe espaço para o improviso.

participação cada vez mais positiva frente ao

Nossos servidores não cumprem ordens, mas

conjunto da ad ministração pública mato-gros-

sim regras bem definidas, discutidas com as

sense.

categorias e registradas, por escrito, na Matriz

Iniciamos em 2012, o segundo ciclo de

de Competências, por meio da qual estabe-

planejamento para os seis anos seguintes, até

lecem as responsabilidades e os limites de

2017, com a plena visão de sermos reconheci-

atuação de cada função e da cada unidade

dos pela sociedade como uma instituição es-

interna.

Nesse sentido, por ocasião da posse da

que contribuam para melhorar o padrão de

52a Mesa Diretora do TCE-MT. apresentamos,

qualidade do gasto público. das prestações

nesta publicação, o Planejamento Estratégico

de contas e dos serviços que nossos fiscali-

da Gestão 2014-2015, elaborado em conso-

zados prestam à sociedade, clientela final do

nância com o planejamento de longo prazo

nosso trabalho.

da instituição e em continuidade às ações

Reafirmo o compromisso de fidelidade ao

bem-sucedidas e já iniciadas pelos nossos

planejamento estabelecido e rogo ao Senhor

antecessores.

que abençõe e ilumine meu caminho e deci-

A minha vida profissional sempre esteve

sões, assim como peço a todos os colabora-

voltada ao exercício da atividade contábil e tri-

dores Internos e externos para. juntos, continuar-

butária. Uma área a qual dediquei muito estu-

mos crescendo em excelência e eficácia.

do, numa relação intrínseca com o sistema de
controle externo. Creio que nessa seara poderei

Cuiabá, 02 de janeiro de 2014.

contribuir efetivamente para o aprimoramento
dos trabalhos desta Corte de Contas.
Entendemos que a tecnologia é uma
grande aliada da função de controle que o Tribunal exerce. e. nesta gestão, pretendemos
continuar investindo em produtos e sistemas

Conselheiro Waldir Júlio Teis

Presidente do TCE-MT

Metodologia Adotada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.1 Metodologia de Pla nejame nto ........................................................................................................................... 14
1.2 Metodologia de Gerenciame nto ........................................................................................................................ 15

2 Plano Estratégico de Longo Prazo 2012-2017 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2.1 Ide ntidade O rganizacional ................................................................................................................................. 18
Mssão

. .... ..... ..... ..... .... ..... .... . ... . .....

18

...

Visão ........... .

... 18

Valores ..

.. 18

2.2 Mapa Estratégico 2012-2017 ........................................................................... ......... ......................................... 19
2.3 Diretrizes 2012-2017 ............................... ........................................................................................................... 20

3 Plano Estratégico 2014-2015 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3.1 Na pe rspectiva da sociedade ............................................................................................................................. 28
Objetivo Estratégico 1: Contnbu1r para a efetiVIdade das políticas públicas. ... . ... ..
Objetivo Estratégico 2: Fortaecer a credibilidade do TCE-MT como guardião da
gestão dos recursos públicos
Objetivo Estratégico 3: Assegurar efetividade às iniciativas do controle social relac1onadas ao .....
controle externo ....

... .. .. .. .. .. . ..

28
30
30
.. ... 33
..33

3.2 Na perspectiva dos fiscalizados ......................................................................................................................... 34
Objetivo estratégico 4: Assegurar a qualidade e a celendade dos serVIços prestados ..

aos fiscaliZados. .

..34

... . .. . . ... . . . . ... . . .. .... . .. . ... . .....

.. 34

36

Objetivo estratégico 5: Contrbuir para a melhona do dese-npenho da aom1n1stração pública..

3.3 Na perspectiva do controle externo ........................... ................................................................ ....................... 38
Objetivo estratégico 6: Garantir qualidade e celendade ao controle externo
Objetivo estratégico 7: Coibir erros, fraudes e desVIOS na administração pública
Objetivo estratégico 8: Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas

como órgão essenc1al ao controle externo. .. .... .... ..... . . .. ......

.. ..... ..... .. .

. 38
.. ......... 43

..... ........ ... ...... ........ .44
.............. 44

3.4 Na perspectiva dos processos internos ..................................................................... ........................................ 46
Objetivo estratégico 9: Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência...
Objetivo estratégico 10: Fortalecer a gestão da Informação e do conheCimento .

............. 46
... 48

3.5 Na perspectiva do aprendizado e da inovação ......................... ,.................................................................... 50
Objetivo estratégico 11: Aprimorar o desempenho profiSSional e gerencial. .
Objetivo estratégico 12: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores. ..

.. ... . .. ............... 50
........ ........... 52

3.6 Na perspectiva das finanças .......................................................................................................... .... ................. 54
Objetivo estratégico 13: Elevar a capac1dade de planeJamento e de

execução do orçamento do TCE-MT

...... 54
..... 54

O método adotado para o desenvolvimento do plano estratégico pautou-se nos fundamentos teóricos do Balanced Scorecard (BSC), compreendido no meio acadêmico como um sistema de gestão integrada e interativa,
conforme a Figura 1 - Método Balanced Scorecard (BSC).

Estabelecimenta de
objetivos e
metas e a
formulação
de estratégias

organizacional: missão,
visão e
valores

t

t

___.

!

Elaboração
de programas,
projetos e
planos de
ação e seus
orçamentos

!

__..

Execução

__..

Controle da
execução e
reavaliação

!

Figura 1 - Método Balanced Scorecard (BSC) (Autores: Aobert S. Kaptan e David P Norton)

O método BSC é um modelo objetivo que exige a utilização sistemática de medidas objetivas de desempenho e foi desenhado com o fim precípuo de alcançar êxito nos resultados planejados.

No modelo de gestão para obtenção de resultados, o método de gerenciamento adotado é o "PDCf( representado na figura 2- "Método de Gerenciamento". Sua implementação se dá pelas seguintes etapas:
planejar a partir de metas e ações;
executar as ações planejadas e capacitar a equipe;
acompanhar o resultado das melas através de indicadores;
avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso.

• Eduque e treine;
• Execute o trabalho.
• Estabeleça metas;
• Determine os
métodos para
alcançar as
metas.
Verifique os
efeitos do trabalho
executado.
Atue
no processo
em função dos
resultados.

Figura 2 - Método de Gerenciamento (PDCA)
(Fonte. FALCONI, V. O Verdadeiro Poder: práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionáriOS. Nova Lima· INDG, 2009)
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MISSÃO

Garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, mediante orientação, fiscalização
e avaliação de resultados, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos seNiços, no interesse da sociedade.

VISÃO

Ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial e de referência no controle externo
da gestão dos recursos públicos.

VALORES

1. Compromisso: Garantir técnica, coerência e justiça nas decisões do controle externo.
2. Ética: Agir conforme os princípios da legalidade, moralidade e imparcialidade.
3. Transparência: Dar publicidade e clareza aos atos do controle externo.
4. Qualidade: Assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade do controle externo.
5. Agilidade: Atuar com celeridade nas ações de controle externo.

6. Inovação: Promover soluções inovadoras.

~'

.

MISSÃO

Satisfaçao da sociedade em relaçao ao controle externo

Sociedade

1 - Contribuir para a efetividade
das polfticas públicas.

2 - Fortalecer a credibilidade do
TCE-MT como guardião da gestão
dos recursos públicos.

3 - Assegurar efetividade às iniciativas do
Controle Social relacionadas ao Controle
Externo.

Satisfação dos liscalizados
Fiscalizados

4 - Assegurar a qualidade e a celeridade dos
serviços prestados aos fiscalizados.

5 - Contribuir para a melhoria do desempenho da
Administração Pública.

Qualidade do controle externo

Controle externo

6 - Garantir qualidade e
celeridade ao Controle Externo.

8 - Assegurar o fortalecimento do Ministério
Público de Contas como órgão essencial ao
Controle Externo.

7 - Coibir erros, fraudes e desvios
na Administração Pública.
Qualidade da gestão do TCE-MT

Processos
internos

9 -Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à

1O- Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.

Excelência.

Satisfação e desempenho do servidor
Aprendizado e
inovação

11 - Aprimorar o desempenho profissional e
gerencial.

12 - Promover a valorização e o
reconhecimento dos servidores.

Economicidade
Finanças
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13 - Elevar a capacidade de planejamento e de execução do orçamento do TCE-MT.
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NA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Contribuir para a efetividade das pollticas públicas.
Indicador 1.1 Percentual de fiscalizados com políticas públicas avaliadas.
Meta 1.1 Garantir a avaliação dos resultados de políticas públicas em 100% do Poder Executivo do Estado e dos municípios. até dezembro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como
guardião da gestão dos recursos públicos.
Indicador 2.1 Nível de satisfação da sociedade.
Meta 2.1 Elevar o nível de satisfação da sociedade de 51,9% para 60%, até 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Assegurar efetividade às 1n1c1ativas do controle soc1al
relacionadas ao controle externo
Indicador 3.1 Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo.
Meta 3. 1 Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo,
desde que não ultrapasse o julgamento das contas anuais correspondentes. até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DOS FISCALIZADOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Assegurar a qualidade e a celeridade dos seNiços prestados aos fiscalizados.
Indicador 4.1 Nível de satisfação dos fiscalizados.
Meta 4.1 Manter o nível de satisfação dos fiscalizados no mínimo em 73%. até dezembro de 2017.
Indicador 4.2 Percentual de consultas formais respondidas no prazo.
Meta 4.2 Garantir resposta a 100% das consultas formais em até 60 dias do protocolo no TCE-MT. até
dezembro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.
Indicador 5.1 Percentual de requisitos de controle interno atendidos.
Meta 5.1 Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de controle interno em cada fiscalizado. até
dezembro de 2017.
Indicador 5.2 Índice de oferta de vagas disponibilizadas e percentual de agentes públicos capacitados.
Meta 5.2 Garantir a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora nas
áreas específicas da administração fiscal, até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DO CONTROLE EXTERNO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.
Indicador 6. 1 Percentual de requisitos de qualidade atendidos.
Meta 6. 1 Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade do controle externo. até dezembro
de 2017.
Indicador 6.2 Percentual de pareceres prévios e acórdãos sobre contas anuais emitidos.
Meta 6.2 Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu
encerramento. até dezembro de 2017.
Indicador 6.3 Percentual de acórdãos de recursos e de pedidos de rescisão emitidos.
Meta 6.3 Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo TCE-MT
no prazo de até seis meses após o protocolo, até dezembro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Coibir erros. fraudes e desvios na administração pública.
Indicador 7.1 Percentual de erros. fraudes e desvios reduzidos.
Meta 7.1 Reduzir em 10% erros. fraudes e desvios na administração pública em relação ao ano anterior
(conforme classificação de irregularidades v1gente em 2011).
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas como
órgão essencial ao controle externo.
Indicador 8.1 Percentual de requisitos de qualidade atendidos.
Meta 8.1 Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade nas manifestações ministeriais.
até dezembro de 2017.
Indicador 8.2 Nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC.
Meta 8.2 Alcançar o nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC em. no mínimo. 75%.
até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.
Indicador 9.1 Prêmios obtidos do Programa Gespública.
Meta 9.1 Ser premiado no Programa Gespública. no mínimo duas vezes. até dezembro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1o: Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.
Indicador 10.1 Nível de satisfação dos usuários da informação disponibilizada.
Meta 10.1 Garantir o nível de satisfação dos usuários da informação em 75%, até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E DA INOVAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 : Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.
Indicador 11 .1 Resultado médio do desempenho dos servidores.
Meta 11.1 Assegurar resultado médio do desempenho dos servidores em 80%, até dezembro de 2017.
Indicador 11 .2 Percentual de servidores capacitados.
Meta 11 .2 Garantir a capacitação de 100% dos servidores do TCE-MT, até dezembro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.
Indicador 12.1 Nível de satisfação do servidor.
Meta 12.2 Manter o nível de satisfação dos servidores no mínimo em 68%, até dezembro de 2017.

NA PERSPECTIVA DAS FINANÇAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Elevar a capacidade de planejamento e de execução
do orçamento do TCE-MT.
Indicador 13.1 Relação entre os programas executados e os programas estabelecidos no orçamento
do TCE-MT.
Meta 13.1 Alcançar o grau de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no
mínimo na faixa entre 80,01% e 90%, até 2017.

•

Objetivo Estratégico 1:

Contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Indicador 1.1
Percentual de fiscalizados com políticas públicas avaliadas.
Meta 1.1
Garantir a avaliação dos resultados de políticas públicas em 100% do Poder Executivo do Estado e dos municípios.
até dezembro de 2015.
Responsável : Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

1 .1 . 1 Aprimorar o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas nas
áreas de educação, saúde e segurança.

Joel Bino Nascimento Junior

1.1 .2 Acompanhar o cumprimento da matriz do relatório padrão de Contas de
Governo, quanto à avaliação dos indicadores de políticas públicas.

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

•

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como guardião da
gestão dos recursos públicos.
Indicador 2.1

Nível de satisfação da sociedade.
Meta 2 .1

Elevar de 54,5% para 57,2% o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo exercido pelo
TCE-MT. no período de 2014 -2015.
Responsável : Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

2.1.1 Fortalecer a coerência das decisões com valores. princípios e normas.

Conselheiro substituto
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

2.1.2 Implementar o Comitê Estratégico na gestão do TCE-MT

Conselheiro substituto
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

2 .1.3 Aperfeiçoar e atualizar o sistema de informação ao cidadão, conforme a

Lei n° 12.527/11.

Nayse Godoy de Campos
Silva Freire

2.1.4 Aprimorar plano de comunicação com a sociedade.

José Roberto Amador

2 .1.5 Elaborar e divulgar a revista técnica do TCE-MT

Conselheiro substituto
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

2.1.6 Apoiar as iniciativas de implantação do Conselho Nacional dos Tribunais

de Contas.
2. 1.7 Consolidar o papel institucional dos conselheiros substitutos no contexto

do controle externo. com as prerrogativas e meios inerentes à função.

Conselheiro substituto
Ronaldo Ribeiro de Oliveira
Conselheiro substituto
Ronaldo Ribeiro de Oliveira
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Objetivo Estratégico 3: Assegurar efetividade às iniciativas do controle social relacionadas ao
controle externo.
Indicador 3.1
Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo.
Meta 3.1
Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo. desde que não
ultrapasse o julgamento das contas anuais correspondentes. até dezembro de 2015.
Responsável: Augustinho Moro.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

3.1.1 Monitorar os prazos de apuração e julgamento de denúncias e
representações.

Risodalva Beata de Castro

3.1.2 Aperfeiçoar os procedimentos de julgamento de denúncias e
representações.

Conselheiro substituto
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

3.1.3 Estimular e orientar o exercício do controle social, em parceria com o
controle externo.

Cassyra Lúcia Correa Barros
Vuoo

Objetivo estratégico 4:

Assegurar a qualidade e a celeridade dos seMços prestados
aos fiscalizados.

Indicador 4.1
Nível de satisfação dos fiscalizados.
Meta 4.1
Manter o nível de satisfação dos fiscalizados em relação ao controle externo, em 73%, até dezembro de 2015.
Responsável: Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.
INICIATIVAS

e PRI NCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

4.1.1 Aprimorar a sistematização e a disponibilização de informações e
serviços aos fiscalizados.
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Indicador 4.2
Percentual de consultas formais respondidas no prazo.
Meta 4.2
Garantir resposta a 90% das consultas formais, em até 60 dias do protocolo no TCE-MT, até dezembro de 2015.
Responsável: Augustinho Moro.
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SUBMETAS, INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

4.2. 1 Garantir a emissão de parecer da consultoria técnica em 100% dos
processos de consultas formais, em até 12 dias úteis do seu recebimento.

Bruno Anselmo Bandeira

4.2.2 Garantir a emissão de parecer do MPC em 100% dos processos de
consultas formais. em até cinco dias úteis de seu recebimento.

William de Almeida Brito
Júnior

4.2.3 Garantir a inclusão em pauta pelo conselheiro relator de 100% dos
processos de consultas formais, em até 15 dias úteis de tramitação do
processo no gabinete.

Chefes de gabinetes

4.2.4 Monitorar e orientar os conselheiros em relação aos processos de
consultas formais quanto ao cumprimento do prazo de 60 dias.

Edson José da Silva

4.2.5 Aprimorar a qualidade e a agilidade das respostas às consultas formais.

Bruno Anselmo Bandeira
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Objetivo estratégico 5: Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.
Indicador 5. 1
Nível de atendimento dos requisitos mínimos de controle interno.
Meta 5. 1
Garantir o nível de atendimento satisfatório dos requisitos mínimos de controle interno em 100% dos fiscalizados,
até dezembro de 2015.

Responsável: Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

5.1.1 Fomentar o aprimoramento dos sistemas de controle interno dos
fiscalizaoos.

Bruno Anselmo Bandeira

Indicador 5.2
Índice de oferta de vagas disponibilizadas e percentual de agentes públicos capacitados.
Meta 5.2

Garantir a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora nas áreas específicas
da administração fiscal, até dezembro de 2015.
Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

5.2.1 Ampliar a capacitação dos fiscalizados. incluindo a modalidade de

Marina Bressane Spinelli
Maia de Andrade

Ensino a Distância do TCE-MT.

Indicador 5.3
Prefeituras com Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) implantado.
Meta 5.3
Implantar o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) em 20 prefeituras. até dezembro de 2015.
Responsável: Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

5.3.1 Apoiar o planejamento estratégico das unidades gestoras. com cessão
de sistema informatizado de Gerenciamento do Plano Estratégico (GPE).

João Proença

5.3.2 Fomentar o exercício da cidadania e do controle social da gestão dos

recursos públicos. incentivando o acesso à informação pública.

Cassyra Lúcia Correa
Barros Vuolo

5.3.3 Capacitar os agentes públicos nas melhores práticas de gestão.
utilizando-se da tecnologia de Ensino a Distância (EAD).

Marina Bressane Spinelli
Maia de Andrade

5.3.4 Incentivar a utilização do Sistema Geo-obras pelo fiscalizado. como

instrumento de administração gerencial.
5.3.5 Aprimorar os sistemas que apoiam as trocas de informação das

André Luiz Souza Ramos

unidades gestoras e o TCE-MT.

Odilley Fátima Leite de
Medeiros

5.3.6 Monitorar os resultados do Programa de Desenvolvimento Integrado nas
Prefeituras. com Plano Estratégico elaborado.

Cassyra Lúcia Correa Barros
Vuolo

Objetivo estratégico 6: Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.
Indicador 6.1
Percentual de requisitos de qualidade atendidos.
Meta 6. 1
Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade do controle externo, até dezembro de 2015.
Responsável: Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

6.1.1 Aperfeiçoar os instrumentos de controle externo. com ênfase nos

procedimentos de auditoria.

RESPONSÁVEL

Joel Bino Nascimento Junior

6.1.2 Aprimorar os fundamentos técnico-jurídicos nos processos de controle
externo.

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

6.1.3 Implantar processo de sistematização da jurisprudência do TCE-MT

Bruno Anselmo Bandeira

6.1 .4 Promover a inscrição de no mínimo dez enunciados de súmulas.

Bruno Anselmo Bandeira

6.1 .5 Apnmorar e implementar a sistemática de planejamento de auditoria.

Joel Bino Nascimento Junior

6.1.6 Implantar sistema de controle do cumprimento das decisões do TCE-MT

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

6.1 .7 Consolidar o sistema de Controle Externo Eletrônico (Conex-e) .

Joel Bino Nascimento Junior

6.1 .8 Aprimorar o sistema Aplic-Cidadão.

Joel Bino Nascimento Junior

6 .1.9 Acompanhar as atividades do controle externo, com ênfase nos padrões

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

e diretrizes estabelecidos pelo comitê técnico.

Indicador 6.2
Percentual de pareceres prévios e acórdãos emitidos sobre contas anuais.
Meta 6.2
Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu encerramento, até
novembro de 2015.
Responsável : Augustinho Moro.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

6 .2.1 Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos da realização de

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

auditorias, emissão de relatórios preliminares e de análise da defesa.
6.2.2 Aperleiçoar o processo de gerenciamento das citações/notificações,
da emissão de relatórios e votos das contas anuais e da emissão de
pareceres prévios.

Emanoel Bezerra

6 .2.3 Promover relorma processual, com ênfase na desburocratização.

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

6.2.4 Aperfeiçoar o sistema de plenário virtual.

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

6.2.5 Realizar controle externo sobre as contas anuais de Gestão e de
Governo, nos anos de 2013 e 2014.

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

Indicador 6.3
Percentual de acórdãos de recursos e de pedidos de rescisão emitidos.
Meta 6.3
Garantir o JUlgamento de 70% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo TCE-MT no prazo de até
seis meses após o protocolo, até dezembro de 2015.
Responsável: Augustinho Moro.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

6.3. 1 Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos da apreciação e
emissão de relatório técnico dos recursos e dos pedidos de rescisão.

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

6.3.2 Aperfeiçoar o processo de gerenciamento das citações/notificações

dos pedidos de rescisão.
6 .3.3 Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento da emissão de relatório e

votos dos recursos e dos pedidos de rescisão.

Emanoel Bezerra

Emanoel Bezerra

Objetivo estratégico 7:

Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública.

Indicador 7.1
Percentual de erros, fraudes e desvios reduzidos.
Meta 7.1
Reduzir em 10% erros. fraudes e desvios na administração pública em relação ao ano anterior. até dezembro de
2015, conforme classificação de irregularidades vigente em 2013.
Responsável: Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.
INICIATIVAS

e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

7.1.1 Consolidar o controle externo simultâneo como forma de atuação
prioritária.

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

7 .1 .2 Intensificar as auditorias especiais.

Maria Aparecida Rodrigues
Oliveira

7.1.3 Fortalecer o intercâmbio de informações com outras instituições de
controle externo, interno e de repressão a crimes contra a administração
pública.

Conselheiro substituto
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

Objetivo estratégico 8:

Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas
como órgão essencial ao controle externo.

Indicador 8.1
Percentual de requisitos de qualidade atendidos.
Meta 8.1
Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade nas manifestações ministeriais, até dezembro de
2015.
Responsável: Procurador-geral Wilham de Almeida Brito Júnior.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES
8.1.1 Fortalecer a coerência das manifestações ministeriais com os valores,

princípios e normas.

RESPONSÁVEL

José Barbosa do Prado Neto

8.1.2 Aprimorar os padrões de qualidade das manifestações ministeriais.

José Barbosa do Prado Neto

8.1 .3 Fortalecer as garantias de independência funcional do MPC.

José Barbosa do Prado Neto

8.1.4 Implantar procedimentos de controle e de acompanhamento do
cumprimento das decisões do TCE-MT

José Barbosa do Prado Neto
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Objetivo estratégico 9: Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.
Indicador 9.1
Nível de gestão no Programa Gespública.
Meta 9.1
Elevar de 5 para 6 o nível de reconhecimento de gestão pelo Programa Gespública, até dezembro de 2015.
Responsável: Conselheiro Valter Albano.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

9.1.1 Fortalecer a cultura da administração gerencial.

Ricardo de Menezes Butakka

9.1 .2 Implementar a auto avaliação da gestão pelos critérios de

excelência.

Floriano Grzybowski

9.1.3 Implantar carta de seNiço ao cidadão.

Marlene de Oliveira

9.1.4 Implantar o Manual de Orientação da Informação no âmbito do TCE-MT.

Augustinho Moro

9.1.5 Fortalecer a gestão da tecnologia da informação no âmbito do TCE-MT.

Odilley Fátima Leite de Medeiros

9.1 .6 Fortalecer o sistema de controle interno.

Solange Fernandez Nogueira

9.1 . 7 Implantar programa de melhoria dos processos internos, para
assegurar o desenvolvimento institucional.

Floriano Grzybowski

.

9.1.8 Implantar escritório de projetos.

Ricardo de Menezes Butakka

9.1 .9 Aperfeiçoar o sistema de segurança orgânica.

Odilley Fátima Leite de Medeiros

9.1 .1o Fortalecer os mecanismos de controle de conduta funcional.

Risodalva Beata de Castro

9.1.11 Manter a certificação ISO 9001.

Emanoel Bezerra

9.1.12 Implantar projeto de qualidade da memória administrativa do TCE-MT.

Odilley Fátima Leite de Medeiros

9.1 .13 Elaborar e implantar melhorias na Comunicação Interna

José Roberto Amador

'•

Objetivo estratégico 10:

Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.

Indicador 10.1

Nível de satisfação dos usuários da Tecnologia da Informação.
Meta 10.1
Garantir o nível de satisfação dos usuários da informação em 75%, até dezembro de 2015.
Responsável : Odilley Fátima Leite de Medeiros.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

10.1.1 Consolidar o sistema de gestão da informação.

Odilley Fátima Leite de
Medeiros

10.1.2 Implantar o Plano de Continuidade e Gestão de Risco conforme
previsto na Resolução Normativa n° 10/201 O.

Odilley Fátima Leite de
Medeiros

..
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Objetivo estratégico 11: Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.
Indicador 11.1

Resultado médio do desempenho dos servidores.
Meta 11 .1
Assegurar resultado médio do desempenho dos servidores em 80%, até dezembro de 2015.
Responsável: Eneias Viegas da Silva.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

11.1 .1 Fortalecer a política de gestão de pessoas.

Eneias Viegas da Silva

11.1 .2 Consolidar o sistema de gestão de pessoas.

Eneias Viegas da Silva

11 .1 .3 Construir o plano de educação corporativa.

Eneias Viegas da Silva

Indicador 11 .2

Percentual de servidores capacitados.
Meta 11.2
Garantir a oferta de capacitação a 100% dos servidores do TCE-MT. até dezembro de 2015.
Responsável : Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

11 .2.1 Implantar plano de educação corporativa.

Marina Bressane Spinelli
Maia de Andrade

'•

.

Indicador 11 .3

Percentual de conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de Contas em aprimoramento permanente
de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Meta 11 .3

Manter o aprimoramento permanente de conhecimentos, habilidades e atitudes a 100% dos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de Contas, até dezembro de 2015.
Responsável : Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira.
INICIATIVAS

e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

Conselheiro substituto
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

11 .3.1 Reestruturar o programa de qualificação dos membros do TCE-MT.

~~~-~

r~·; ç_~.

~•.

;

~.
t0.C••l.,--.....

---:-..

~

'

"?I"

. ...

:Ço

,.

~r'

..r.

•

..

-

~-

""'l"!'"•~

··~

-l.._...., __!·'"'5

-~·....

-lii-7~WW''1'"~-~"1''4~>..-r~;;:----,.;~•/,

.·.
.

.
• . ., .; ,

~ ::.."~~" ....

• -v-

·

·

. ' . ,,
• .• •'

.., .

.

...

,.,...

-

"

-..

•

! ...

:;;~·

.l'lanoE~tratí:gico 21ll •l-201!i -TCE·M1

~-4!},

"'

...- ;i]jf',•

•

o

·.~.,.,.,

•

t

"-~,

Oll

Objetivo estratégico 12:

Promover a valorização e o reconhecimento dos seNidores.

Indicador 12.1

Nível de satisfação do seNidor.
Meta 12.1

Manter o nível de satisfação dos seNidores em relação ao TCE-MT em 68%. até dezembro de 2015.
Responsável: Eneias Viegas da Silva.
INICIATIVAS

e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

12.1.1 Estimular e reconhecer práticas inovadoras.

Eneias Viegas da Silva

12.1.2 Aprimorar programa de qualidade de vida no trabalho.

Eneias Viegas da Silva

12.1.3 Aprimorar o Plano de Cargos, Carreira e Salários.

Eneias Viegas da Silva

..
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Objetivo estratégico 13:

Elevar a capacidade de planejamento e de
execução do orçamento do TCE-MT.

Indicador 13. 1
Relação entre os programas executados e os programas estabelecidos no orçamento do TCE-MT.
Meta 13. 1
Alcançar o grau de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no mínimo na faixa entre
80,01% e 90%, até de dezembro de 2015.
Responsável: Adjair Roque de Arruda.
INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

13.1.1 Orientar e estimular a prática de planejamento e execução

Edson Luiz Ribeiro de
Oliveira

orçamentária.
13.1.2 Promover o controle dos cronogramas de desembolso financeiro ao
orçamentário.

Maurício Marques Junior
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Relatório da Ação Governamental

GOVERNO DE

Secretaria de Estado de Planejamento

MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exerclci o:

2014

Programa:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Objetivo Estratégico d o
PPA:

11-M elhorar a prestação de serviços públicos

Tipo de Programa:

Finalistico

Origem do Programa:

Gestão Pública deficiente .

Objetivo do Programa:

Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e à sociedade

Público Al vo:

Governo e sociedade

Unidade Res p.
Programa:

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gestor(a) do Programa:

Waldir Júlio Teis

IN DICADORES
Pri odlcldado Unldado de
da Apuraclo
Medida

DescriçJo

Indico Inicio
PPA

Indico Final
PPA

Apurado
2014

Data
Aoura clo

NEvei de satisfaçao do jurisdicionado
Fonte: Vetor Pesquisa
NEvei de satistaçao da sociedade
Fonte: Vetor Pesquisa
Percentual de práticas ,experiências e melhorias de gestão
pública

Anual

Percentual

73

74

Anual

Pe11oa

66

66

Anual

Prss oa

3.7

3.7

3,70

30/111201 4

Fonte: ESCOLA DE GOVERNO

An á lise de Indicadores do Programa :
A metodologia da pesquisa de satisfação sofreu alteração em 2014, em acordo com os procedimentos do Modelo de Excelência em
Gestão Pública. Passou, então, a ser realizada no segundo ano da gestão da Mesa Diretora. ou seja, de dois em dois anos. com a
finalidade de se averiguar o impacto dos resultados obtidos em relação aos fiscalizados e à sociedade, de forma a auxiliar a melhoria do
ciclo da gestão pública na instituição. Dessa forma , em 2014 o TCE-MT não realizou pesquisa de satisfação.

A N Á LIS E DO DESEM PENHO DO PROGRAMA
REA LIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
Total

Dotaçl o Inicial LOA
55.901.413,00
55.901 .413 00

DotaçJo Final (após
Créditos)
66.271.470.63
86.271.470 83

Valor Empenhado
66.269.013,25
86.269.013 25

Valor
Contlngenclado
0.00
o 00

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçlo
Inicial

%COFD
Empenhado e m

Refaça o a DotaçJo
Final (-)Valor
Contlngenclado
154.32
100.00
100 00
154 32

Ex ecuçã o :
A execução foi compatível com o planejamento ajustado, ocorrendo variação em relação à dotação inicial devido ao remanejamento de
recursos para atender as necessidades das ações do Programa. Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de
execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade, empregados para executar as principais metas do TCE-MT no âmbito da
fiscalização. As metas f ísicas das ações também foram alcançadas.
R esu ltad o s :
As metas alcançadas no Programa estão em acordo com as previsões para cada ação, atendendo, no seu conjunto, aos resultado s
propostos para os fiscalizados e para a sociedade, considerando, inclus1ve, a participação do TCE-MT na melhoria da gestão pública
municipal, por meio de programa especifico (Programa de Desenvolvimento Institucional).
O TCE-MT, além da análise da legalidade das contas prestadas pelos Qestores públicos e dos resultados das politicas públicas, incentiva e
colabora para que as instituiyões estabeleçam mecanismos de planejamento. execução e controle das ações estabelecidas tidas como
prioritárias para o desenvolvimento e cresci mento municipal.
O Programa de fiscalização da gestão dos recursos públicos foi constituido considerando o atendimento das necessidades e expectativas
das partes interessadas em relação à principal atividade da instituição, que é garantir o controle externo dos recursos públicos, com a
pertinente o rien tação, fiscalização e avaliação e resultados da gestão pública, d e forma a contribuir para a qualidade e efetividade dos
serviços ofertados à sociedade pelas organizações públicas.
Pr inc ipais restriçõ e s e prov idê n c ias adotadas:
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Estado de Mato Grosso
A con tinuidade da consolidação do sistema de controle externo eletrônico - CONEX-e e dos módulos realizados para a adequação do
sistema à nova contabilidade pública, com a conclusão do módulo de emissão de representações e da ímplantaçao do módulo de relatório
eletrônico de benefícios previdenciários e de emissão eletrônica de multas. O apoio da Secretaria de Tecnologia da lnformaçao foi
determinante para que a referida i mplementação do CONEX fosse concretizada.

Outros aspectos relevantes:
Sem comentários a realizar.

Outros produtos entregues:
Não houve a entrega de outros produtos.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Recomenda-se alinhar os indicadores e a execução do orçamento aos estabelecidos no plano estratégico, de fo rma a propiciar
visuatizaçao abrangente desse inter-relacionamento e efetiva compa tibilidade entre a execuçao orçamentária e financeira e as
metas/indicadores pertinentes ao planejamento.
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Estado de Mato Grosso

Aval iação das Ações do Programa
2002-Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos

Ação :
Programa de Governo:

146-Fiscalização da Geslão dos Recursos Públicos

Exercício:

20 14

Tipo de Açao:

Al ividade

Unidade Responsável:

02102-MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Objetivo Especific o:

Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos

Prod uto:

Entidade fiscalizada e audilada

Unidade de Medida :

Percentual

Responsável pela Açao:

William de Almeida Brilo Júnior

META FÍSICA
Regllo de Planejamento

Meta
0,00

Total:!

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

I

I

I

I

Meta Física Prev!~ta (após Meta Fisica AçJo Realizada % Realizado em Relaçao a
% Realizado em Relaçl o a
CrédHos
Meta Fisica Prevista
Meta Física Após Créditos
100,00!
oooj
0,00
100,00!
o.ool

Meta Física Prevista LOA

Anãlise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZA( ÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100

Total

Ootaçl o Inicial LOA

Ootaçlo Final (após
Créditos)

2.190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%COFO
Empenhado em
Relaçl o a Dotação
Final (-) Valor
Contingenciado
0,00

2.190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Empenhado

Capacidade de Planej amento - PPD:

Capacidade de Execução- COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsãvel pela ação:
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Valor
Contlngenciado

%PPO
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Inicial
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Estado de Mato Grosso
2002-Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos

Ação:
Programa de Governo:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Exerclclo:
Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

2014
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico:
Produto:

Entidade fiscalizada e auditada

Unidade de Medida :

Percentual

Responsável pela Ação:

Waldir Júlio Teis

Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos

META FÍSICA
Meta
REGIAO VI - SUL

100.00
100 00

Total:

REALIZACÃO DA META FISICA

I

I

I

I

Meta Física Prov;~ta (após Meta Flsica Açl o Realizada % Realizado em Relaçlo a % Realizado em Relaçlo a
Créditos
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca Aoós Créditos
100.00
100,001
100.001
1oo.ool
1oo.ool

Meta Física Prevista LOA

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada conforme o planejamento estabelecido. O TCE-MT emitiu parecer prévio de cento e quarenta e uma conta s
anuais de Prefeituras, parecer prévio das contas anuais do Governo do Estado e do TCE-MT, efetuou o julgamento de 528 (quinhentos e
vinte e oito) contas anuais de órgão estaduais e municipais e emitiu 3.474 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro) acórdãos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100

Total

Dotaçlo Inicial LOA

Dotaçlo Final (após
Créditos)

31 .360.200,00

34.260.142,97
34.260.142,97

31.360.200,00

Valor Empenhado

Valor
Contingenclado

34.257.686,04
34.257.686,04

0.00
0,00

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçlo
Inicial
109.24
109,24

%COFO
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçlo
Final (-) Valor
Contlnqonciado
99,99
99,99

Capacidade de Planejamento- PPD :
A execuçao fo i compatível com o planejamento. A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execuçao
da ação. Houve redução de crédito suplementar para atender outros projetos do TCE-MT; posteriormente ocorreu o aporte de crédito
suplementar vi sando a estabelecer o equillbrio orçamentário para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recur sos necessários ao atendimento da demanda estiveram compa tíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos
praticamente em sua totalidade .

Alcance do Objetivo Especifico:
O objetivo de assegurar o bom emprego e probidade na aplicação dos recursos públ icos das Unidades Gestoras foi alcançado. As
demandas estiveram adequadas aos gastos realizados.

Outros aspectos relevantes :
O principal objeto de gasto dessa ação foi o pagamento de Verbas Indenizatórias destinado à fiscalização dos jurisdicionados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçame ntária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

Ação:

4221-Gestao de Tecnologia de Informação

Programa de Governo:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Exerclcio:

2014
630

)

·' .

Estado de Mato Grosso
Tipo de Ação:

Atividade

Unidade Responsãvel:

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Assegurar a manutenção, ampliação, desenvolvimento,modemização, racionalização e a qualidade dos
sistemas de tecnologia e informação.

Produto:

Açao mantida

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pela Açllo: Waldir Júlio leis

META FÍSICA
Meta
100.00
100 00

REGIAO V1 - SUL
Total:

M0 t Fi 1 p 15 ta LOA
a s ca rev

I

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Flslca Prevista (após
Créd~os)

100,001

I

Meta F'slca
Açl o Real' ada l % Realizado em Relaçl o a
1
oz
Meta Flslca Prevista
1oo.ool

99.001

I.

% Realizado em Relaçl o a
Meta Flslca Após Créditos

1oo.oo l

101.01

Análise da Meta Física:
As ações previstas foram realizadas conforme planejadas, atendendo à demanda do TCE-MT em relaçao a infraestrutura de tecnologia de
informação, capacitação e consultoria para a área finali stica e de gestão. principalmente visando à melhoria dos procedimentos
relacionado s ao controle ext erno.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Ootaçlo Inicial LOA

100
Total

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

%PPO
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

%COFO
Empenhado em
Relação a Dotação
Final H Valor
Contingenclado

18.560.935.00

51.864.127.86

51 .864.127.21

0.00

279.43

100,00

18.560.935,00

51.864.127 86

51.864.127 21

0,00

27943

100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:
As suplementações foram necessárias em razão da definição inicial no planejamento da necessidade de recursos para o efetivo
cumprimento da ação, e foram realizadas durante o ano.

Capacidade de Execução- COFD:
Os recursos disponibilizados para a ação atenderam plenamente as necessidades de execução e fora m utilizados em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de a ssegurar a ampliação, desenvolvimento, modernização, racionalizaçao e a qualidade dos sistemas de tecnologia e
informação foi realiza do conform e o planejamento.

Outros aspectos relevantes:
Os prindpais objetos de gasto dessa ação foram o pagamento de aquisições de softwares e contratos de prestação de serviços (pessoa
jurídica).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Acompanhar e analisar a execu ção físico-orçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previ stas para o próximo período
para, se nece ssário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

Ação:

4223-Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria

Programa de Govern o:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Exerclci o:

2014

Tipo de Ação:

Atividade

Unidade Responsável:

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAD O DE MATO GROSSO

Objetivo Específico:

Elevar o padrão de conhecimento e das técnicas de auditoria pública.

Produto:

Processo padronizado
631

Estado de Mato Grosso
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Percentual
Waldir Júlio Tels

META FÍSICA
Meta
100.00
100 00

mento

REGIAO VI - SUL
Total:

REALIZACÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA

I Meta FísicaCrédnos
Prev~~ta (após IMeta Física Açlo Realizada I % Realizado
em Relaçlo a I % Realizado em Relaçio a
Meta Flslc:a Prevista
Meta Física Aoós Créditos

100,001

o.ool

100,001

1oo.ool

Análise da Meta Física:
Foi utilizada mão de obra do TCE-MT para a execução da ação. Os serviços de consulloria não foram contralados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAC ÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotaçio Inicial LOA

100

Total

Ootaçio Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contlngenciado

150.000.00

0.00

0,00

0,00

150,000,00

o 00

0,00

0,00

%COFD
Empenhado em
Relaçio a Dotaçao
Final (-)Valor
Contlnàenciado
0,00
0.00
o 00
0,00

%PPD
Empenhado em
Relaçao a Ootaçao
Inicial

Capacidade d e Planejamento- PPD:
As contratações para a realização dos serviços de consultoria não foram efetuadas. Utilizou-se da mão de obra do TCE-MT para a
execução das tarefas pertinentes à açao.
Capacidade de E xecução- COFD:
As contratações para a realização dos serviços de consultoria não foram efetuadas. Utilizou-se da mão de obra do TCE-MT para a
execução das tarefas pertinentes à açao.
Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de elevar o padrão de conhecimento e das técnicas de auditoria pública foi alcançado, utilizando-se também da mão de obra
dos servidores do TCE.
Outros aspectos relevantes:
Não houve objeto de gasto nesta ação em virtude da utilização de mão de obra própria na sua realização.
Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçamentária-financeira dos úllimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resullados a serem alcançados.

Ação:

4224-Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas

Programa de Governo:

146-Fiscalizaçao da Gestão dos Recursos Públicos

Exercício:

2014

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Especifico:

Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Consolidar os sistemas informatizados, visando a prestação de contas da gestão dos recursos públicos pelos
juridicionados.

Produto:
Unidade de Medida:

Sistema implantado
Percentual

Responsável pela Ação:

Waldir Júlio Teis

632

J

Estado de Mato Grosso
META FÍSICA
Meta
100,00

manto

REGIAO VI • SUL
Total:

Mota Flslca Provi ala LOA

REALIZAÇ ÃO DA META FiSICA

I

I

I

10000

I

Meia Fislca Provista (após Meta Flalca Açl o RoaIlu da % Realltado om Relação a 'lo Realizado em Rolaçlo a
Créditos)
Mola Flalca Previsla
Mola Fislca Após Créditos
0,00(
too.ool
1oo.ool
100,00!

Aná lise da Meta Fisica:
Os serviços foram realizados com mão de obra do quadro permanente do TCE-MT; assim, as conlralações para a rea lizaçao dos serviços
de consultoria não foram efetuadas. Representam a continuidade da consolidaçao do sistema de controle externo eletrônico- CONEX-e e
os módulos realizados nesta ação referem-se à adequaçao do sistema CONEX-e a nova contabilidade pública, a conclusão do módulo de
emissão de representações. a implantação do módulo de relatório eletrônico de beneficios previdenciários e de emissão eletrônica de
multas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZACÃO ORCAMENTÁ RIA E FINANCEIRA
Fonte

150.000.00

o.ool

0,00

000

0,00

%COFD
Empenhado em
Relaçlo a DotaçJo
Final H Valor
Continilenclado
0,00

150.000,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

Dotaçlo Inicial LOA

100
Total

DotaçJ o Final (após
Créditos I

Valor Empenhado

Valor
Contingenciado

%PPD
Empenhado em
Relação a DolaçJo
Inicial

Capacidade de Planejamento- PPD:
As contratações para a realização dos serviços de consultoria não foram efetuadas. Utilizou-se da mão de obra do TCE-MT para a
execuçao das tarefas pertinentes à ação.

Capacidade de Execução- COFD:
As contratações para a realização dos serviços de consultoria não foram efetuadas. Utilizou-se da mão de obra do TCE-MT para a
execuçao das tarefas pertinentes à ação.

Alcance do Objetivo Especifico:
O objetivo de consolidar os sistemas informatizados, visando a prestação de contas da gestão dos recursos públicos pelos jurisdicionados
foi alcançado, utilizando-se também da milo de obra dos servidores do TCE.

Outros aspectos relevantes:
Nilo houve objeto de gasto nesta açao em virtude da uWizaçao de milo de obra própria na sua realização.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Acompanhar e analisar a execuçilo fisico-orçamentária-fi nanceira dos últimos três periodos e as açOes previstas para o próximo periodo
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

Ação:

4225-lmplantação do Sistema de Avaliação de Politicas Públicas

Programa de Governo:

146-Fiscaiizaçao da Gestão dos Recursos Públicos

Exerclcio:
Tipo de AçDo:

Atividade

2014

Unidade Responsãvel:

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Es pecifico:
Produto:
Unidade de Medida:

Servir de instrumento para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade da açilo governamental.
Sistema implantado
Percentual

Responsável pela A çllo:

Waldir Júlio Teis

META FÍSICA

633

Estado de Mato Grosso
Meta
100,00
100 00

REGI AO VI -SUL
Total:

REALIZACÃO DA META FÍSICA

I

I

I

I

Meta Flslca P!"v~fta (após Meta Física Açl o Reall1ada % Realizado em Relaçlo a
% Realizado em Relaçl o a
Crédnos
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca A-Dós Créditos
1
100,00
100,001
o.ool
1oo.ool

Meta Física Prevista LOA

An á lise d a M et a F ísica:
Foi utilizada mão de obra do TCE-MT para a execuçao da açao. Os serviços de consultoria não foram contratados.

ANÁLISE DO DESEM PENHO DA AÇÃO
REALIZA( ÃO ORCAMENTÁ RIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotaçl o Inicial LOA

100
Total

Dotaçlo Final (após
Créditos)

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

Valor Empenhado
0.00
0,00

Valor
Contlngenclado

0,00

%COFD
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Final (-)Valor
Continilenclado
0.00

0,00

0,00

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçlo
Inicial

0.00
0,00

C apacidad e d e P laneja mento - PPD:
As contratações para a realização dos serviços de consulloria não fora m efetuadas. Os serviços foram realizados com mão de obra do
quadro permanente do TCE-MT.
C a p acidade d e E xecuçã o - COFD:
As con tratações para a realização dos serviços de consultoria não foram efetuadas. Os serviços foram realizados com mão de obra do
quadro permanente do TCE-MT.
A lc a nce d o O bjet iv o Es p e cífic o:
O objetivo de servir de inslru mento para a melhoria da eficiência, efi cácia e efetividade da ação governamental foi alcançado, utilizando-se
também da mão de obra dos servidores do TCE.
Outros asp ect os re l evantes:
Não hou ve objeto de gasto nesta açao em virtude da utilizaçao de mão de obra própria na sua rea lização.
Recom e ndações da Unidad e r esp o n s áve l pel a ação:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçamentária-financeira dos úllimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planej amento proposto e nos resullados a serem alcançados.

Ação:

4227-0ríentação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora.

Programa de Govern o:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Exercício:

201 4

Tipo d e Ação :

Atividade

Unidade Resp onsável :

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Servir de instrumento para a melhoria da qualidade da gestão pública.

Prod uto :

Pessoa capacitada

Unidade de Medida:

Pessoa

Responsável pela Ação:

W aldir Júlio Teis

META FÍS IC A
monto
REGIAO VI- SUL
Total:

634

Meta
5,00
5 00

}

Estado de Mato Grosso
REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

I

I

I

I

Meta Física Prev~jta (após Meta Física Açlo Realizada '.4 Realizado em Relaçlo a % Roal.lzado em Relaçlo a
Crédttos
Meta Flslca Prevista
Meta Foslca Acós Créditos
100,001
5.ool
5,ool
5.ool
100,00

Mola Flslca Prevista LOA

Análise da Meta Física :
A meta física foi alcançada em sua plenitude . Foram realizados 147 (cento e quarenta e sete) eventos de capacitação, sendo 19
(dezenove) direcionados aos fi scalizados, 10 (dez) de Ensino a Distância, 112 (cento e doze) destinados aos servidores e 6 (seis) de
capacitação dos membros do TCE-MT, com a participação de 9 .040 (nove mil e quarenta) gestores e servidores nos polos re gionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO D A AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Ootaçlo Inicial LOA

100

Ootaçlo Final (após
Créditos)

150.000,00
150.000,00

Total

Valor Empenhado

7.300,00
7.300,00

Valor
Conllngenclado

7.300,00
7.300,00

%PPO
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Inicial

0,00
0,00

4.87
4,87

%COFO
Empenhado om
Relaçlo a Ootaçlo
Final (-)Valor
Conllnqenclado
100.00
100,00

Capacidade de Planejamento- PPD :
As conlratações para a realizaçao dos serviços de consultoria não foram efetuada s. Os serviços de treinamento foram realizados com mão
de obra do quadro permanente do TCE-MT.
Capacidade de Exec ução- COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustad o, sendo consumidos em sua
totalidade.
Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de servir de instrumento para a melhoria da qualidade da gestão publica foi alcançado, em virtude do ajuste no planejamento da
instituiçao, da disponibilidade de recursos e do cumprimento da meta fisica revi sada.
Outros aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto desta ação foi a contratação de serviços de consul toria.
Recomendações da Unidade r esponsável pela ação:
Acompanhar e analisar a execução fisico-orçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário. realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

Ação:

4228-lncentívo ao Controle Social

Programa de Governo:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Exerclc lo :

2014

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Atividade
02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Produto:
Unidade de Medida:

Fornecer informações sobre a açao governamental , de modo a facilitar a participaçao e o controle pela
sociedade.
Pessoa atendida
Pessoa

Responsável pela Ação:

Waldir Julio Teis

Objetivo Especifico:

META FÍSICA
Meta
5,00
5 00

REGIAO V1 • SUL
Total:

Meta F'slca
Prevista LOA
1

I

REALIZACÃO DA META FÍSICA

I

I

I

Meta Flslca Prevista (após Meta Física Açlo Realizada % Realizado om Rolaçlo a % Realizado om Rolaçlo a
Créditos)
Meta Flslca Prevista
Mota Flslca Após Créditos
s.oo l
100.00
100.001
5.ool
5.00 1
635

·' .

Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:
A meta fís ica de incentivo ao con trole social foi alcançada em sua plenitude. Foram realizados 150 eventos com a participação de 14.964
pessoas estimuladas, sendo 46 eventos do TCEstudantil, 9 eventos de Consciência Cidadã Universitária, 82 de Consciência Cidadã de
Outros Seguimentos e de Comunidade Escolar e 11 nos municípios polos do PDI - Programa de Desenvolvimento Integrado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100

Total

Dotaç!o Inicial LOA

Dotaç! o Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contlngonciado

'loPPD
Empenhado em
Relaçâo a Dotação
Inicial

3.190.278,00

139.900,00

139.900,00

0,00

4.39

3.190.278,00

139.900,00

139.900,00

0,00

4,39

%COFD
Empenhado em
Relaç!o a Dotaç!o
Final H Valor
Continaenciado
100.00
100,00

Capacidade de Planejamento- PPD :
As contratações para a realização dos serviços de consultoria não foram efetuadas na sua plenitude. Os serviços de treinamento fo ram
realizados com mão de obra do quadro permanente do TCE-MT. A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados
para a execução da ação. Houve redução de crédito suplementar para atender outros projetos do TCE-MT.

Capacidade de Execução- COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua
totalidade.

Alcance do Objetivo Especifico:
O objetivo de fornecer informações sobre a ação governamental, de modo a facilitar a participação e o controle pela sociedade foi
realizado, sendo os recursos recebidos pelo TCE compatíveis e em volume necessário à execução fisica da ação.

Outros aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto desta ação foi a contrataçã o de serviços de consultoria.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçamentária-financeira dos últimos três periodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

636
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Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

4366-Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT

Programa de Governo:

330-Gestão de Políticas Públicas Setoriais

Exercicio:
Tipo de Açao :

2014
Atividade

Unidade Responsável:
Objetivo Especifico:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assegurar a consoli daçao da administração gerencial noTCE-MT.

Produto:
Unidade de Medida:

Ação mantida
Percentual

Responsável pela Açao:

Waldir Júfio Teis

META FÍSICA
Meta
10,00
10 00

mento

REGIAO VI - SUL
Total:

I

REALIZACÃO DA META FISICA

I

I

I

Meta Fisica Prov~~ta (após Meta Fislca Açlo Realizada % Realizado om Relação a
% Realizado em Relação a
Créditos
Meta Flslca Provista
Meta Fislca Aoós Créditos
10,001
1o.ool
111.11
9.001
1oo.ool

Meta Fisica Provista LOA

Análise da Meta Física :
As ações foram realizadas conforme o planejamento reajus tado, sendo a conclusão da autoavaliação da gestão postergada para o
próximo exercício e dispensada parte das consultorias previstas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
Total

DotaçJo Inicial LOA
897.933,00
897.933,00

Dotaçl o Final (após
CréditosI
101.454,00
101.454,00

Valor Empenhado
101.454.00
101.454,00

Valor
Contlngenciado
0,00
0,00

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotação
Inicial
11.30
11,30

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação

d:,i~~~~!~~~~Jo
100,00
100,00

Capacidade de Planejamento- PPD :
As contratações para a realização dos serviços de consultoria não foram efetuadas na sua plenitude. A necessidade de recursos mantevese dentro dos padrões reajustados para a execução da açao. Houve reduçao de crédi to suplementar para atender outros projetos do TCEMT.
Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compativeis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em sua
totalidade.
Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de assegurar a consolidação da administração gerencial no TC E-MT foi alcançado. sendo os recursos recebidos pelo TCE
compativeis e em volume necessário à execução fisica da ação.
Outro s aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto desta ação foram os serviços de consultoria. O processo de autoavaliação da gestão passou por revisão.
visando à implementação no próximo exercicio.
Recomendações da Unidade r esponsável pela ação:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário. realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

845

Estado de Mato Grosso
Ação:

4368-Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas

Programa de Governo:

330-Gestão de Políticas Públicas Setoriais
2014

Exercício:
Tipo de Açao:

Atividade

Unidade Responsável:
Objetivo Especifico:

Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor.

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Produto:
Unidade de Medida:

Ação mantida

Responsável pela Açao:

Waldir Júlio Teis

Percentual

META FÍSICA
R

Mota
90,00
9000

REGIAO VI • SUL
Total:

REALIZAÇÃ O DA META FlSICA

I

I

I

Meta Física P!"v~jta (após j Meta Física Açl o Realizada % Realludo em Rel~çlo a % Realizado ~Relaçlo a
Crédttos
Meta Física Prevosta
Meta Flslca A
Créditos
113,92
100,001
79.001
90,001
90.001

Meta Física Prevista LOA

Análise da Meta Fís ica :
As açOes previstas foram realizadas conforme planejadas. pertinentes à capacitaçao dos servidores e dos membros do TCE-MT visando à
melhoria da qualidade da gestão pública e dos procedimentos de controle externo da gestão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
201

Total

Dotaçlo Inicial LOA

Ootaçao Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contlngonclado

3 227 542.00
400.000.00

3 243.503.00
1.000,00

3 243 502,61
1 000,00

0,00
0,00

3.627.542,00

3.244.503,00

3.244.502,61

o 00

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Inicial

%COFD
Emponhado om
Rolaçlo a Ootaçlo
1

c~ ~t~~~!~~~~Jo

100,49
0.25
89,44

10000
100,00
100 00

Capacidade de Planejamento - PPD :
As contratações para a realização dos serviços de capacitaçao e de consultoria foram efetuadas em sua plenitude, e influenciaram no bom
desempenho da açao. Houve um pequeno remanejamento de recursos desta ação para o atendimento de outras demandas. A execuçao
foi compatível com o planejamento. A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execução da açao.

Capacidade de Execuçao- COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumi dos em sua
totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor foi alcançado. As demandas estiveram
adequadas aos gastos realizados: os recursos recebidos pelo TCE foram compallvels e e m volume necessário à execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto desta ação foram a contrataçao de serviços de terceiros de pessoa jurídica e de consultoria.

Recomendações da Unidade responsável pela açilo:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Estado de Mato Grosso
Ação:

2005-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exercicl o:

2014

Tipo de Açã o:

Atividade

Unidade Responsável:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Manter e conservar os bens imóveis.

Produto:

Açao mantida

Unidade de Medida :

Percentual

Respo nsável pela Açao:

Waldir Júlio Teis

META FÍSICA
Meta
80.00
80 00

R
REGIAO VI - SUL
Total:

REALIZACÃO DA META FÍSICA

I

Meta Fislca Provista LOA J Meta Flslca Prov~j_ta (após J Meta Flslca Ação Realizada 'lo Realizado em Rotação a J 'lo Reallzado em Relação a
Créditos
Meta Flslca Provista
Meta Fislca Após Créditos
76,001
8o,oo l
105,26
1oo.ool
8o.ool

Análise da Meta Fisi ca:
As ações previstas foram realizadas conforme o planejamento reajustado.

ANÁLIS E D O DESE MPEN H O DA AÇÃO
REALIZAÇÃ O ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

•kPPO
Empenhado em
Relação a Ootaç!o
Inicial

325.548,00
800000,00
0,00

2.457.115,99
484.461 ,00
195.989.16

723.315.99
484.460.44
195.989,16

0,00
0,00
0,00

222,18
60,56
0,00

1.125.548,00

3.137.566,15

1.403.765,59

0,00

124,72

201
601
Total

Dotação Final (após
Créditos)

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotaç!o
Final (-)Valor
Contlngenclado
29,44
100,00
100,00
44,74

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta açao houve a necessidade de incremento de recursos para atendimento da demanda na manutençao da estnutura do prédio do TCE
-MT e do Ministério Público de Conlas.
Capacidade de E xecução - COFD:
As reformas e as manutenções de instalações previstas nao foram realizadas na sua totalidade, em virtude da sua nao execuçao na sede
do Ministério Público de Contas.
Alcance do Objetivo Especifico:
O objetivo de manter e conservar os bens imóveis (manutençao fisica, reparo de rede elétrica e hidráulica e reformas) roi alcançado.
estando os mesmos em bom estado de conservação.
Outr os aspectos relevant es:
Os principais objetos de gasto desta açao foram as reformas das instalayões fisicas, estacionamento, da rede elétrica e hidráulica, pinluras
e aquisiçao de material de constnuçao (serviços de terceiros de pessoa hsica, juridica, material de consumo).
Recomendaç ões da U n idade responsável pela ação:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçamentária-financeira dos últimos lrês periodos e as ações previstas para o próximo periodo
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

Ação:

2006-Manutenção de Serviços de Transportes

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exercício:

2014
1157
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Tipo de Açao:

Atividade

Unidade Responsável:

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Es pecífic o:
Produto:

Ação mantida

Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pela Ação:

Waldir Júlio Tels

META FÍSICA
Mota
80,00
80 00

REGIAO VI- SUL
Total:

Meta Física Prevista LOA

REA LIZAÇÃO DA META FÍSICA

I

I

I

I

0

Meta Física Prevista (após Meta Física Açl o Realizada .4 Realizado em Relaçl o a % Real.lzado em Relaçlo a
Crédnos)
Meta Física Prevista
Meta Foslca Após Créditos
100,001
99,001
80.ool
8o.ool
80,81

Análise da Meta Física:
A meta física foi parcialmente alcançada conforme planejamento ajustado, em virtude da não aquisição de veiculo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotaçlo Inicial LOA

Dotaçlo Final (após
Créditos)

299.476,00

314.048,00

299.476,00

314.048,00

100

Total

Valor Empenhado
186.705.30
186.705,30

Valor
Contlngenclado

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçlo
Inicial

0.00

62,34

0,00

62,34

%COFD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçlo
Final (-)Valor
Contlnilenclado
59,45
59,45

Capacidade de Pla nejamento - PPD:
Nesta ação houve a necessidade de suplementação para aquisição de veiculo para o Ministério Público de Contas. que não ocorreu.

Capacidade de Execução - COFD :
A aquisição de veículo para o Ministério Público de Contas prevista inicialmente no orçamento não foi realizada.

Alcance do Objetivo Especifico:
O objetivo de manter a frota de veícu los utilizada pelo órgão foi a lcançado, considerando a manutenção preventiva, aquisição de
combustíveis e seguro dos veículos.

Outros aspectos releva ntes:
Os principais objetivos de gasto nesta ação foram a manutenção dos veículos. aquisição de combustíveis, seguro da frota e aquisição de
veículo para o Ministério Público de Contas.

Recomendações da Unidade responsável peta ação:
Acompanhar e analisar a execução fisico-orçamentana-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

Ação:

2007-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Programa de Governo:
Exe rcício:

036-Apoio Administrativo

Tipo de Aç ao:
Unidade Responsável:
Objetiv o Especifico:

Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Produto :
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Ação manti da
Percentual
Waldir Júlio Tels

2014

1158
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META F ÍSICA
Meta
100,00
10000

manto

REGIAO VI • SUL
Total:

Meta Física Prevista LOA

I

REALIZAÇ ÃO DA META FISICA
Meta Física Prev~~ta (após
Créd~os

1oo.ool

I

Meta Física Aç~o Realizada

99,001

I

1oo.ool

% Realizado em Reiaç~o a

I

% Realizado em Relaçio a
Meta Física Prevista
Meta Fislca Após Créditos
101 ,01
1oo.oo l

Análise d a Meta Fís ica :
A meta física foi alcançada conforme planejamento ajustado.

AN Á L ISE D O DES EMPENHO D A AÇÃO
REA LIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotaçlo Inicial LOA

Dotaç~o Final

{após
Créditos)

100
201

38.363.056,00
800.000,00

52.739.776 04
743.000,00

300
Total

0.00
39.163.056,00

204.161.80
53.686.937,84

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçl o
Inicial

51.748.161,91
742.370,11
157.012.65

0,00
0,00
0,00

134,89
92,80
0,00

52.647.544,67

0,00

134 43

%COFD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçio
Final (-)Valor
Contlngenciado
98.12
9992
76.91
98 06

Capacidad e d e Plan eja m ento- PPD :
Nesta ação houve a necessidade de suplementação de recursos para atender a demanda da área administraliva, nos contra tos com as
empresas lerceirizadas, aquisiçao de material de consumo, de móveis, de serviços de terceiros de pessoa física e de jurídica e aquisiçao
de passagens e pagamento de diárias.
Capacidade d e Ex ecução- C OFD:
Os recursos disponibilizados para a açao atenderam plenamente a s necessidades de execuçao e foram ul ilizados quase em sua
totalidade.
A l can ce do Objet ivo Espec ífico:
O objetivo de garantir a manulenção e supone das atividades administrativas do TCE-MT foi plenamente alcançado. Houve a necessidade
de suplementação orçamentária para atender o incremento nos contratos terceirizados.
Outros aspe ct os re lev ante s :
Os principais objetos de gasto com esta ação foram com empresas terceiri zadas, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física
e jurídica, aquisição de passagens. pagamento de diárias e material permanente.
Recom e nda ç ões d a Unidade respons áve l pela ação:
Acompanhar e analisar a execução fisico-orçamentária-flnanceira dos últimos três períodos e as açOes previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

Ação:

2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exercicio:

2014

Tipo de A ção:

Atividade

Unidade Responsável :
Objetivo Es pecifico:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO DE MATO GROSSO
Alender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto:
Unidade de Med ida:

Ação mantida
Percentual

Res ponsável pela Ação:

Waldir Júlio Teis

1159
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M ETA FÍSICA
R

Meta
90.00
90 00

REGIAO VI · SUL
Total :

REALIZACÃO DA META FÍSICA

I

I

I

Meta Física Prev~~ta (após Meta Flslca AçJo Realizada % Realizado em RelaçJo a J % Realizad o:.,'!' RelaçJo a
CrédHos
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca1 ós Créditos
100.001
100,00
90.001
90.ool
90.ool

Meta Flslca Prevista LOA

Análise da Meta Física:
A meia física foi alcançada conforme planejada, remunerando-se lodos os servidores e sendo recolhidos os encargos sociais devidos.

A N Á LISE DO DES E MPENH O DA AÇÃO
REALIZAÇÃ O ORÇAMENTÁRIA E FINANC EIRA
Fonte

DotaçJo Inicial LOA

100

To tal

DotaçJo Final (após
Créditos I

108.274.800.00
108.274.800,00

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

118.586.821 ,00

118.455.457,61

0,00

118.586.821 00

118.455.457,61

0,00

%PPD
Empenhado em
Relaçl o a Dotaçlo
Inicial
109.40
109,40

%COFD
Empenhado em
RelaçJo a Dotaçao
Final H Valor
Contlngenclado
99,89
99,89

Capacidade de Planejamento- P PD :

~~~~~~~ad~e~~n~~t~~~ri~g;l?c~~;~~~~~s~ dotaçao inicial prevista em virtude do aumento salarial concedido a todos os funcionários do
Capacidade de Execução- COF D:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com planejamento ajustado, sendo consumidos praticamente
em sua totalidade.
A lca nce do O bjet ivo E s p ecífi co:
O objetivo de atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais foi plenamente alcançado.
Out r os aspe ct os re levantes :
Os principais objeto s de gasto desta ação foram remuneraçao de pessoal e pagamento de encargos sociais dos servidores do TCE-MT e
do Ministério Público de Contas.
Recom e n dações da Unidade re s pon sável pela ação:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.

A ção:

2009-Manutenção de Ações de Informát ica

Programa de Governo:
Exerclclo:

036-Apoio Adminis trativo
2014

Tipo de Açao:
Unidade Responsâ vel:

Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico :

Prover a manutençao dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI

Produto:
Unidade de Medida:

Ação mantida
Percentual

Responsável pela A çao:

Waldir Júlio Teis

META FÍSICA
R
REGIAO VI· SUL
Total:

1160

Meta
90.00
90 00

Estado de Mato Grosso

REALIZAÇÃO DA META FiSICA
Meta Flslca Pro vista LOA I Meta Física Prov~~ta (após _I Meta Flslca Ação Realizada I 'lo Realizado em Relação a I % Roal,lzado em Relação a
Créditos
Meta Flslca Provista
Meta Foslca Após Créditos
1oo.oo l
99,001
90.ool
90,00 1
90.91

A ná lise da Meta Física:
A meta fisica de realizar a manutençao das ações de informática do TCE-MT foi alcançada conforme planejamento previsto.

ANÁLIS E D O DESEMPENHO DA A ÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇA MENTÁ RIA E FINANCEIRA
Fonte
100
201

Total

Dotaçl o Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

640.759,00
634.824,00

535.081 ,00
1.715.363,00

523.583,33
1.463.180,40

1.275.583,00

2.250.444,00

1.986.763,73

Valor Empenhado

Valor
Contlngonclado
0,00
0.00
0,00

'loPPD
Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial
81 ,71
230,49
155,75

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final(·) Valor
ConUngénclado
97,85
85,30
88,28

Cap acidad e d e Pla nej a me n to- PPD :
Houve a necessidade de suplementaçao de recursos para o alendimento das demandas de manutençao e aquisição de equipamenlos de
TI.
Capaci d a d e d e Ex ecu ção - C OFD:
A aquisição prevista de bens/equipamentos e as contratações de pessoa jurídica foram realizada s conforme planejamento ajustado.
A lca nce d o O bj etivo Específico:
O objetivo prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamenlos TI foi alcançado, instrumentos determinantes
para a execução das tarefas administrativas e de controle externo.
Ou t ros aspectos re levante s :
Os principais objetos de gastos desta ação foram a aquisição de equipamentos de TI, de material de consumo, consultoria e manutenção
de serviços de terceiros de pessoa jurídica.
Recomen d a ções da Unidade r es p o nsável pe la ação:
Acompanhar e analisar a execução físico-orçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo período
para, se necessário, realizar ajustes no planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Ação:

2005-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Prog rama de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exerclclo:

2014

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

Atividade
02102-MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Produto:
Unidade de Medida:

Açao mantida
Percentual

Responsável pela Ação:

William de Almeida Brito Júnior

Manter e conservar os bens imóveis.

M ETA FÍSICA
Região de PLaneJamento

Meta
0,00

Total :l

Meta Física Prevista LOA

I

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Física Prev~~ta (após
Créditos

I

Meta Física Aç!o Realizada

o.ool

100,001

I

% Reallzado em Relação a
Meta Aslca Prevista

oool

I

% Real,lzado em Relaç~o a
Meta Foslca Após Crédotos

oool

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMP ENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
Total

Dotaçlo Inicial LOA

Dotaçlo Final (após
Créditos)

2.196.000,00
2.196.000,00

0,00
0,00

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

000
0,00

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotação
Inicial

000

o00

Capacidade de P lanejamento- P PD :

Capacidade de E xecução - COFD:

A l cance do Objetivo Especif ico:

Outr os aspectos relevantes:

Recomend ações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2006-Manutenção de Serviços de Transportes

Prog rama de Gover no:

036-Apoio Administrativo

Exerclcio:
Tipo de Ação:

2014
Atividade

Unidade Responsável:
Objetivo Específico:

Manter a frota de veiculas utilizada pelo órgao.

Produto:

Açao mantida

Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Percentual
William de Almeida Brito Júnior

02102-MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

1162

0,00
0,00

%COFO
Empenhado em
Relaçlo a Dotação
Final H Valor
Continàénclado
000
0,00

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA
Regllo de Planejamento

Meta Fislca Prevista LOA

I

Meta
0,00

REALIZAÇ ÃO DA META FÍSICA
Meta Fislca Prevista (após
Créd"os)

I

Meta Flslca Açlo Realizada

o.ool

100,001

I

'!. Realizado em Relaçlo a
Meta Flslca Prevista

o.ool

I

% Realizado em Relaçlo a
Meta Flslca Após Créditos

o.ool

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotação Inicial LOA

100

Total

Dotaçlo Final (após
Créditos)

72.000,00

0,00

72.000,00

0,00

Valor Empenhado

0,00

0.00

'!.COFD
Empenhado em
Relaçl o a Dotação
Final(·) Valor
Contlnàénclado
0,00

0,00

0,00

0,00

Valor
Contlngenclado

0.00
0,00

%PPD
Empenhado em
Relaçlo a Dotaçlo
Inicial

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução- COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2007-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Programa d e Governo:

036-Apoio Administrativo

Exerciclo:

2014

Tipo d e Açao:

Atividade

Unidade Responsável:

02102-MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Objetivo Es pecífico:

Garantir a manutençao e suporte das alividades administralivas nos órgãos/entidades.

Produto:

Ação mantida

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pela Açao:

Wllllam de Almeida Brito Júnior

META FÍSICA
Regtilo de Planejamento
Totat: l

Meta Fislca Prevista LOA

I

100,00(

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA
Meta Flslca Prev~~ta (após
CrédHos

I

Meta Física Açlo Realizada

I

o.ool

o.ool
11 63

'!. Realizado em Relaçl o a
Meta Flslca Prevista

I

o.ool

Mota
0,00

% Realizado em Relaç~o a

Meta Fislca Aoós Créditos

Estado de Mato Grosso

Aná lise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

DotaçAo Inicial LOA

DotaçAo Final (após
Créditos]

4.812.44 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%COFD
Empenhado em
RelaçJo a DotaçAo
Final H Valor
ConUnàenciado
0,00

4.812.441,00

0 ,00

o 00

o 00

0 ,00

0,00

100

Total

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

%PPD
Empenhado em
RelaçAo a OotaçAo
Inicial

Capacidade de Planejamento- PPD:

Capacidade de Execução- COFD:

Alca nce do Objetivo Especifico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2008-Rem uneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exercíc io :

2014

Tipo de Açao:

Atividade

Unidade Respons ável:

02102-MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Objetivo Específico:

Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto:

Açao mantida

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pela Açao:

Willlam de Almeida Brito Júnior

META FÍSICA
Regil o do Planejamento
Total:

Meta F"sica
Prevista LOA
1

I

REALIZAÇÃO DA META FISICA
Meta Física Prevista (após

100.001

Créd~os )

I

Meta F"sica
Açlo Realizada
1

I

% Realizado em Retaçlo a
Meta Física Prevista

o.ool

o.ool

I

Meta
0,00

I

% Roal_lzado em Retaç~o a
Meta F1sica Após Créd1tos

o.ool

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAC ÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

Dotaçlo Inicial LOA

DotaçAo Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

1164

Valor
Contingenciado

%PPO
Empenhado em
Relaçlo a Ootaçlo
Inicial

%COFO
Empenhado em
RelaçAo a Dotaçlo
Final H Valor
Contlngénclado

'-

Estado de Mato Grosso
7.526.021,00

0.00

0,00

0.00

7.526.021,00

0,00

o 00

000

0.00
0,00

0.00
0,00

Capacidade de Planejamento- PPD :

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Especifico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:

2009-Manutenção de Ações de Informática

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exerclclo:

2014

Tipo de Açao:

Atividade

Unidade Responsável:

02102-MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Objetivo Especifico:

Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI

Produto:

Açao mantida

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pela AçAo :

Wílllam de Almeida Brito Júnior

META FÍSICA
Regllo de Planejamento

Meta
0,00

REALIZA_ç_ÃO DA META FISICA

I

I

I

I

Meta Flslca P~v!jta (após Meta Física Açlo RoaIlUda % RoaIludo em Retaçlo a
% Realizado em Relaçl o a
CrédHos
Meta Física Prevista
Meta Flslca Após Créditos
o.oo l
o.ool
1oo.ool
o.ool

Meta Flatca Prevista LOA

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZA< ÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
Total

150.000 00

0,00

0,00

0,00

0,00

%COFO
Empenhado om
Rotaçlo a Ootaçlo
Final H Valor
ConUngenclado
0,00

150.000,00

0,00

o 00

0,00

0,00

0,00

Ootaçlo Inicial LOA

Dotaçlo Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Capacidade de Planejamento- PPD :

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:
1165

Valor
Contlngenctado

%PPD
Empenhado em
Rotaçlo a Dotaçlo
Inicial

-

n

o
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Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
PROGRAMA : F iscalização da Gestão dos Recurs o s Públicos (146)
Tipo d e Progra m a:
Finalistico
Unidade Resp. P rograma :
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ori g e m d o Programa :
Gestão Pública deficiente.
Objetiv o do Programa:
Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e à sociedade
Público Alvo:
Governo e sociedade
Ges tor(a) do Programa :
Waldir Júlio Teis
PRODUTOS ENTREGUES
METAS FÍSICAS
Desc riçã o

Ação

Fiscalização e Controle da
Arrecadação e Aplicação dos
Recursos Públicos

Prevista
(após
créditos)

Realizado

100.00

Indicas de
Realização

METAS FINANCEIRAS
Dotação
Indicas de
5 Empenhado
Execução

F~'::~l~cfs~

o.oo

34 260.142.97 34 257 686.04

99,99

51 .864.127.86 51.864.127.21

100,00

Un1dade Entidade fiscalizada e
de Med1da
auditada/Percentual

Produto I

Ação

Gestao de Tecnologia de
lnformacão

Unidade
Ação mantida/Percentual
de Medida

100.00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

o.oo

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5,00

5,00

7 300,00

7.300,00

100.00

100,00

5,00

5,00

139900,00

139900,00

100,00

Produto I

Ação

Qualificação e Padronização dos
Servicos de Auditoria

Unidade
Processo padronizado/Percentual
de Med1da

Produto I

Con sol ida~ão do Sistema de

Ação

Auditoria
Contas

ública Informatizada de

Unidade
Sistema implantado/Percentual
de Medida

Produto I

Ação

Implantação do Sistema de
Avaliação de Políticas Públicas

Unidade
Sistema im plantado/Percentual
de Med1da

Produto I

Ação
Produto I Unidade

Orientação e Capacitação de
lnteorantes de Unidade Gestora.

de Medida

Pessoa capacitada/Pessoa

Acão

Incentivo ao Controle Social

Produto I Umdade

de Med1da

Pessoa atendida/Pessoa
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Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
!índice médio geral de reallzaçlo:

58,57%

57,14%

INDICADORES DO PROGRAMA
Indicadores são parãmetros utilizados para mensurar o andamento de um programa, nos níveis operacional e tático. São as
variáveis que devem ser acompanhadas pelos executores e avaliadores para analisar a execução (resultado) e o alcance
(impacto) do programa. O indicador permite observar e mensurar determinados aspectos da realidade social: eles medem,
observam e analisam a realidade de acordo com um determinado ponto de vista.
Oescriçlo
Nível de satisfação da sociedade
Fonte: Vetor PeSQuisa
Nível de satisfação do jurisdicionado
Fonte: Vetor PeSQuisa
Percentual de práticas ,experiências e
melhorias de qestão publica

Unidade de Medida

Indica Inicio
PPA

Indica Final
PPA

Apurado
2014

Percentual

66,00

68,00

0,00

Percen tual

73,00

74,00

0,00

Pessoa

3,70

3,70

3,70

Data da
Aouraclo

30/ 11/2014

Fonte: ESCOLA DE GOVERNO

Análise dos Indicadores do Programa:
A metodologia da pesquisa de satisfação sofreu alteração em 2014, em acordo com os procedimentos do Modelo de
Excelência em Gestão Publica. Passou, então, a ser realizada no segundo ano da gestão da Mesa Diretora, ou seja, de dois
em dois anos. com a finalidade de se averiguar o impacto dos resultados obtidos em relação aos fiscalizados e á sociedade,
de forma a auxiliar a melhoria do ciclo da gestão publica na instituição. Dessa forma. em 2014 o TCE-MT não realizou
pesquisa de satisfação.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA
Pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados no orçamento ou Lei Orçamentária
Anual - LOA. Já a execução financeira, por sua vez, representa a utilização de recursos fin anceiros, visando a atender à
realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias pelo orçamento.
Ootaçl o Inicial
LOA

Ootaçl o Final
(Após Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

%PPO•
Empenhado em relaçl o
a Ootaçl o Inicial LOA

55.901 .4 13 00

86.271.4 70 83

86.269.013 25

o 00

154 32

%COFO..
Empenhado em relaçlo
a Ootaçl o Flnai(-)Valor
Contlngenclado
100 00

' PPD (Planejamento e Programaçao da Despesa)- mede a capacidade do Orgao de planejar onde (e quanlo) será empregado o orçamento que lhe é destinado

~-a~8fo ~;~~aC;~~~~~e~~~~!r ~~:;;~~~~~:~P~~~)ri~ ~~~";~~ácidade

do orgao de executar financeiramente o orçamento. em sua Dotaçao Final
(apOs créd1tos) menos o Valor Contlngenciado
~~~:~~98:l? i~ J~ ~~~~i~;ho alcançado na realizaçao orçamentána-financelfa desse programa pode-se utilizar os seguintes parametros qualificativos:

1

10

•Faixa entre 80.01% a 90.00%, ou ainda, a faiXa entre 110,01% a 120,00%- eom;

:~:~: :~:~ ~:g~ ~ : ~:=: ~~ =~~~: : ::~: :~:;: ~~g:g~~ : ~~g:gg~: ~=H~~~:~ie.

•Faixa menor de 40.00%. ou a1nda. acima de 160 00% - Altamente DefiCiente

De acordo com os dados acima se observa que no decorrer do ano/exercício houve
acréscimo
, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Fina l.
orçamentário de aprox imadamente 54,33%
Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro : PPD 154,32%
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Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
De monstra{ão do naneja.memo (RS)
90.000.000

86.269.013,25

80.000.000
70.000.000
60 .000.000

55.901A13,00

50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
I 0.000.000
o ~~------~~~--------~

I• 0otil.(ào lniciõll

Yalor Empenhado

I

Resultado da Execução Orçamentária/Finaceira: COFD 100,00%
De monnração da. Extcução (RS)
90.000.000

86.271A70,83

11>.269.013,25

80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
I 0.000.000

I• Ootii.Ção finõll l'ós Créditos

• Yalor Comingenciado

Yalor E~~~penhado

I

EXECUÇÃO DO PROGRAMA:
A execução foi compativel com o planejamento ajustado, ocorrendo variação em relação à dotação inicial devido ao
remanejamento de recursos para atender as necessidades das ações do Programa. Os recursos disponibilizados atenderam
plenamente as necessidades de execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade, empregados para executar as
principais metas do TCE-MT no âmbito da fiscalização. As metas físicas das ações também foram alcançadas.

RESULTADOS DO PROGRAMA:

240
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Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
As metas alcançadas no Programa estão em acordo com as previsões para cada ação, atendendo, no seu conjunto, aos
resultados propostos para os fiscalizados e para a sociedade, considerando, inclusive, a participação do TCE-MT na melhoria
da gestão pública municipal, por meio de programa específico (Programa de Desenvolvimento Institucional).
O TCE-MT, além da análise da legalidade das contas prestadas pelos gestores públicos e dos resultados das políticas
públicas, incentiva e colabora para que as instituições estabeleçam mecanismos de planejamento. execução e controle das
ações estabelecidas tidas como prioritárias para o desenvolvimento e crescimento municipal.
O Programa de fiscalização da gestão dos recursos públicos foi constituído considerando o atendimento das necessidades e
expectativas das partes interessadas em relação principal atividade da instituição. que é garantir o controle externo dos
recursos públicos, com a pertinente orientação, fiscalização e avaliação e resultados da gestão pública, de forma a contribuir
para a qualidade e efetividade dos serviços ofertados sociedade pelas organizações públicas.

a

a
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APRESENTAÇÃO

O Governo do Estado de Mato Grosso apresenta à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso e ao cidadão mato-grossense o Relatório da Ação Governamental (RAG) do exercício de
2015, em conformidade com o artigo 31 , da Lei n° 10.233, de 30 de dezembro de 2014 (LDO 2015) e em
atendimento ao art. 4°, I, "e" da Lei Complementar Federal n° 101/2000.
O RAG está estruturado por áreas de atuação do Governo, sendo elas: Social; Econômica e Ambiental ;
Instrumental; e subdividido em Unidades Orçamentárias com seus respectivos programas e ações. Além disso, se
apresenta na forma sintética (consolidado em programas) e analítica (descritivo em programas e ações), para
melhor compreensão e visualização pelo público.
A Secretaria de Planejamento disponibiliza o RAG 2015 no endereço eletrônico www.seplan.mt.gov.br,
menu Orçamento, submenu Avaliação da Gestão Governamental, assegu rando o livre acesso à informação.
Por representar a avaliação da execução orçamentária, em todos os poderes, o Relatório da Ação
Governamental deve ser considerado um importante instrumento de transparência na gestão e de controle social
podendo ser utilizado como diretiva para planejar e orientar as futuras ações governamentais.

Como componente do Ciclo de Gestão de Políticas Públicas a avaliação é imprescindível porque, sob a
égide da eficiência, eficácia e efetividade, revela a medida do alcance dos objetivos priorizados pelo governo, para
atendimento das demandas da sociedade e o adequado gerenciamento da máquina pública utilizada para esse fim .

Considerando isso, o presente documento traz a avaliação realizada nas Unidades Orçamentárias, pelos
serv idores denominados Gestores de Programas e Responsáveis por Ação, a respeito da implementação dos
programas e ações constantes do Plano Plu rianual (PPA 2012-2015) e operaciona lizados conforme a Lei
Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2015.
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RELATÓRIO ANAlÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercicio:

2015

Programa:

36-Apoio Administrativo

Objetivo Estratégico do
PPA:
Tipo de Programa:

Apoio Administrativo

11-Melhorar a prestação de serviços públicos

Origem do Programa:

Orgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimentos de suas atribuições.

Objetivo do Programa:

prover os órgãos do estado, meios admi nistrativos para a implementação e gestão de seus programas

Público Alvo:

ORGÃOS DO ESTADO

Unidade Resp.
Pr ograma:

99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

finalisticos.

Gestor( a) do Programa:

Estado de Mato Grosso

Avali ação das Ações do Programa
Ação:

2005-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Programa de Governo:
Exercicio:
Tipo de Ação :

036-Apoio Administrativo
2015
Atividade

Unidade Re sponsável:
Objetivo Especifico:

Manter e conservar os bens imóveis.

Produto:
Unidade de Medida:

Ação mantida
Percentual

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Responsável pel a Ação:

Mauricio Marques Júnior

META FfSICA
Meta
REGIAO VI· SUL

30,00
30,00

Total:

I

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

I

I

I

Meta Flslca Pre~!f" (após Meta Flsica Açio Realizada % Realizado em Relação a % Real.lz:odo e"! Relação a
Créditos
Meta Fislca Prevista
Meta Fos oca ~os Créditos
100.001
99.001
30,30
30.001
30.00 (

Meta Flslca Prevista LOA

Análise da Meta Física:
A meta física foi parcialmente alcançada conforme Planejamento ajustado, em virtude da não execução das obras civis previstas para o
Ministério Público de Contas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁ RIA E FINANCEIRA
Fonte

100
201
300
601

Total

Dotação Inicial LOA
4.201.545.55
700.000,00
0,00
0.00
4.901.545,55

Dotação Final (após
Créditos)
3.761.689,66
804.985,59
2. 735.026,88
544.546,15
7.846.248,28

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

436.182.91
804.985,59

0,00
0,00

114.966.47
544.546,15
1.900.681,12

0.00
0,00
0,00

1242

•t.PPD
Empenhado em

Rolaçlo a Dotação
Inicial

%COFD
Empenhado em

Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contl~nc lado

10,38

11,60

115.00
0.00
0,00
38,78

100,00
4,20
100,00
24,22

G<M...,.,.
MATO GROSSO
[STAOOXTJWSo;,;J.(JJ:J

Capacidade de Planejamento • PPD:
Nesta ação houve a necessidade de incremento de recursos para atendimento da demanda na construção de obras fisicas do prédio do
Ministério Público de Contas.
Capacidade d e Execução • COFD:
As obras civis previstas para o Ministério Público de Contas não foram realizadas.
Alcance do Objetivo Especifico:
O objetivo de manter e conservar os bens imóveis (manutenção flsica, reparo de rede elétrica e hidráulica e reformas) fo i alcançado,
estando os mesmos em bom estado de conservação. A ação contribuiu para a preservação da estrutura física das dependências do TCEMT.
Outros aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto desta ação foram as reformas das instalações físicas. estacionamento, da rede elétrica e hidráulica, pinturas
e aquisição de material de construção (serviços de terceiros de pessoa risica, juridica, material de consumo). Houve
atraso no procedimento licitatório que inviabilizou a execução das obras civis no periodo proposto.
Recomendações da Unidade respon sável pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o perlodo. Acompanhar e analisar a execução fisicoorçamentária-financei ra dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo para , se necessário, realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultad os a serem alcançados.
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Ação:

2006-Manutenção de Serviços de Transportes

Programa de Governo:
Exercíci o:

036-Apolo Administrativo
2015

Tipo de Açã o :

Atividade

Unidade Responsável :

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.

Produto:

Açlio mantida

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pela Açã o :

Mauricio Marques Júnior

METAFISICA
Meta

R

REGIAO VI • SUL

99.00
99,00

Total:

Mata Flslca Prevista LOA

I

REALIZAÇÃO DA META FISICA
Meta Ftslca P~e~jta (após
Cré<htos

I

Meta Fl slca Açlo Realizada

99,00 1

100.00 1

I

% Realizado em Rol:>ç!o a

Meta Física PreVIsta

99.001

I

Rela~o a
Meta Flstca Após Crédttos

'lo Realiz:>do em

100,00

99.00 1

Análise da Meta Física:
A meta física foi plenamente alcançada conforme Planejamento ajustado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZA( ÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotaçlo Inicial LOA

Dotaçi o Final (após
Créditos)

'.4COFD

%PPD
Valor Empsnhado

Va lor

Empenhado em

Contlngtnclado

Rolaç5o a Dotação
Inicial

Empenhado em

Relaç!o a Dotaçi o
Final (·) Valor
Contlngonclado

283.200,00

361.953,54

258.580.00

0,00

91,31

71,44

283.20 0,00

3 61 .953,54

258 .580,00

0,00

91,31

71,44

Capacidade de Planejamento - PPD:
A execuçlio foi compatlvel com o Planejamento. A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execução
da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
Houve a necessidade de suplementação para aquisição de veiculo para o Ministério Público de Contas.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de manter a frota de veículos utilizada pelo ó rgão foi alcançado, considerando a manutenção preventiva, aquisição de
combustíveis e seguro dos veiculas.

Outros aspectos relevantes:
Os principais objetivos de gasto nesta ação foram a manutenção dos veículos, aquisição de combustlveis, seguro da frota e aquisição de
veiculo para o Ministério Público de Contas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Elabora r o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execuçã o fisicoorçamentá rla-fi nance ira dos últimos três períodos e as açOes previstas para o pró ximo para, se necessário, realizar
ajustes no P lanejamento proposto e nos resultados a serem alcança dos.
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Ação:

2007-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Programa do Governo:

036-Apoio Administrativo

Exorcfcf o:
Ti po de Aç ão :

2015
Atividade

Unidade Respon sável:
Objetivo Especifico:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Produto:
Unidade de Medida:

Ação mantida
Percentual

Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.

Responsável pela Ação:

Mauricio Marques Júnior

META FISICA
Meta
100.00
100,00

R

REGIAO VI • SUL
Total:

REALIZAÇÃO DA META FiSICA

I

I

I

I

Meta Flslca P~vis1a (após Meta Ffslca A i 0 Reallz da % Realizado em Relaçlo a % Real.lz.ado ·~ Rel~çlo a
Créditos)
ç
a
Meta Ffslca Prevista
Meta FISica Após Credltos
1oo.oo l
1oo.oo l
1oo.ool
1oo.oo l
100.00

Meta Flslca Prevista LOA

Análise d a Meta Física:
As ações prev1stas foram realizadas conforme planejadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100
201
300

Total

Dotaçl o lnlclallOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

%PPD
Empenhado em
Relaçl o a Dotaçlo
Inicial

45.615.194.49
300.000,00
0,00

60.635.485.09
336.497,97
262.146,68

59.554.286.85
329.255,64
262.146,68

0,00
0,00
0,00

130,56
109,75
0,00

45.915.194,49

61. 234.129,74

60.145.689,17

0,00

130,99

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Conti ngenclado
98,22
97,85
100,00
98,22

Capacidade de Planejamento - PPD:
Nesta ação houve a necessidade de suplementação de recursos para atender a demanda da área administrativa, nos contratos com
as empresas terceirizadas, aquisição de material de consumo, de móveis, de serviços de terceiros de pessoa física e de jurídica, bem
como anulação de dotação orçamentária para beneficiar outra ação.
Capacidade de Exe cuçã o - COFD:
Os recursos disponibilizados para a ação atenderam plenamente as necess1dades de execução e foram utilizados quase em sua
totalidade.
A lcance do Objetivo Específico:
O objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas do TCE-MT foi plenamente alcançado. Houve a necessidade
de suplementação orçamentária para atender o incremento nos con tratos terceirizados. A ação contribuiu para garantir o suporte de
pessoal para as atividades administrativas da instituição.
Outros aspectos relevant es:
Os principais objetos de gasto com esta ação foram com empresas terceirizadas, material de consumo. serviços de terceiros pessoa fís ica
e jurldica, aquisição de passagens e material permanente.
Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Elaborar o orçamento em consonancia com os objetivos e metas estabelecidos para o porlodo. Acompanhar e analisar a execução trsicoorçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo para, se necessário, realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Ação:

2008-Remuneração de Pessoal At ivo do Estado e Encargos Sociais.

Programa de Governo:

036-Apoio Administrativo

Exercício:

2015

Tipo de Ação:

Atividade

Unidade Respon sável:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico:

Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

Produto:

Ação mantida

Unidade de Medida:

Percentual
Mauricio Marques Júnior

Responsável pela Ação:

META FISICA
Rogliio de Planejamento

Meta
100,00
100,00

REGIAO VI· SUL
Total:

REALIZAÇÃO DA META FISICA

I

I

I

I

M 1 Flslc Prevista LOA
Meta Ffslca P~evlsta (após Meta Flslca Açiio Realizada 'lo Realizado em Relação a 'lo Real.izado em Relação a
ea
•
Cródotos}
Meta Ffslca Provista
Mola Foslca Após Cródotos
100.00
100,00 1
100,00]
100.00 I
1oo.ool

Análise da Meta Fislca :
A meta física foi alcançada conforme planejada, remunerando-se todos os servidores e sendo recolhidos os encargos sociais devidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
198

Total

Dotação Inicial LOA

Ootaçio Final (após
Créditos}

115.326.384,00
11.520.415,00
126.846.799,00

'loCOFO

'loPPD
Valor Empenhado

Valor
ContJngenclado

Empenhado em

Relaçlo a Dotaçio
Inicial

126.246.384,00
11 .520.415,00

126.121.572,81
8.840.233,16

0.00
1.920.000.00

109,36
75.00

137.766.799,00

134.761.805,97

1.920.000,00

106,24

Empenhado e m

Relaçio a Dotaçio
Final (-}Valor
Contlngenclado
99,90
90.00
99,20

Capacidade de Planej amento • PPD:
Houve uma pequena variação em re lação à dotação inicial prevista em virtude do aumento salarial concedido a todos os funcionários do
TCE·MT e do Ministério Público de Contas.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com Planejamento ajustado, sendo consumidos praticamente
em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais foi plenamente alcançado.

Outros aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto desta ação foram remuneração de pessoal e pagamento de encargos sociais dos servidores do TCE-MT e
do Ministério Público de Contas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os obj etivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execução fís icoorçamentária-financei ra dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo para . se necessário, realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Ação:

2009-Manutenção de Ações de Informática

Pro grama do Governo:

036-Apoio Administrativo

Exerci cio:
Tipo de Ação :
Unidad e Responsável:
Objetivo Especific o:

2015
Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Produto :
Unidad e do Med id a:

Ação mantida
Percentual

Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI

Responsável pela Ação :

Mauricio Marques Júnior

META FISICA
Meta
REGIAO VI -SUL

99.00
99,00

Total:

Me~ Flslca Prevfs~ LOA

I Me~

REALIZAÇÃO DA META FISICA
Flslea P~evls~ (após
Créditos}

100,00 1

I.

Meta Fislea Açl o Realizada

99.001

I

% Roallud~ om RolaçJo a

Meta Fl11ca Prevista

99.001

I

% Realizado em Relaçlo a
Mo~ Flsica

Após Cr6ditos

100,00

99.001

A nális e d a M et a Físic a :
A meta física de realizar a manutenção das ações de informática do TCE-MT foi alcançada conforme Planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA A ÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
201

Total

Ootaç3o Inicial LOA

Ootaçiio Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contlngenciado

•t.PPO
Empenhado em

RelaçJo a Ootaçl o
Inicial

%COFO
Empenhado em
Relaçi o a Dotaçi o
Final (-)Valor
Contlngenclado

900.000.00
1.100.000,00

656.287,91
2.917.997,15

441 .740.55
2.917.997.15

0.00
0,00

49,08
265,27

67.31
100,00

2.000.000,00

3.574.285,06

3.359.737,70

o.oo

167,99

94,00

Capac idade d e P lanejamento - PPD :
Houve a necessidade de suplementação de recursos para o atendimento das demandas de manutenção e aquisição de equipamentos de
TI.
Capacid a d e de Execução - C OFD:
A aquisição prevista de bens/equipamentos e as contratações de pessoa jurid•ca foram realizadas conforme Planejamento ajustado. Os
recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade.
A lcance do O bjetiv o E s p ec ífico:
O objetivo de prover a manutenção dos sistemas. dos bancos de dados e dos equipamentos de TI foi alcançado. inslrumentos de suporte
importantes para que as atribuições das áreas administrativa e de controle externo fossem realizadas.
Outros aspec tos rel ev a n tes:
Os principais objetos de gastos desta ação foram a aquisição de equipamentos de TI, de material de consumo e manutenção de serviços
de terceiros de pessoa flsica e jurldica.
Recomendaçõe s d a Unidade r esp o n sável p e la ação :
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execução flsicoorçamentária-financeira dos últimos três per iodos e as ações previstas para o próximo para. se necessário. realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercl cio:

2015

Programa:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Obj etivo Estratég ico do
PPA:
Tipo de Program a:

11 -Melhorar a prestação de serviços públicos
Finallstico

Origem do Programa:

Gestão Pública deficiente.

Objet ivo do Programa:

Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e à sociedade

Público Alvo:

Govemo e sociedade

Unidade Resp.
Programa:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gestor(a) do Program a:

Waldir Júlio Teis

INDICADORES
Prlodlcldado Unidade de
da Apuraçi o
Medida

Oescriçlo

lndlce Inicio
PPA

lndlce Final
PPA

Apurado
2015

D• ta
Apuraçlo

Nível de satisfação do jurisdicioll8do
Anual

Percentual

73

74

51.00

20112/2015

Outros

P-tual

o

o

29.00

20/1212015

Anual

Petcentual

3.7

3.7

3.70

20/12/2015

Fonte: Vetor PeSQuisa
Nlvel de satisfação da sociedade
Fonte: Pesquisa própria TCE
Percentual de práticas .experiências e melhorias de gestão
pública
Fonte: ESCOLA DE GOVERNO

Análi se d e Indic adore s do Program a :
A pesquisa de satisfação realizada em 2015 apresentou uma mudança fundamental em relação às anteriores. Além da satisfação do
fiscalizado ou da sociedade, também passou a ser considerada a importância dada pelo entrevistado às atividades e produtos do TCE-MT.
de forma a direcionar os esforços da instituição para o atendimento daquelas necessidades que realmente definem a avaliação do usuário.
Essa alteração de natureza metodológica, proposta pela empresa contratada. teve influência na obtenção dos resultados para os
indicadores de nlvel de satisfação, tendo impacto decisivo na redução das taxas alcançadas na pesquisa anterior para a sociedade e para
os fiscalizados. que foi sustentada com metodologia diferente da atualmente empregada.
A pesquisa de opinião mensura os indicadores de satisfação, de conhecimento e de avaliação dos serviços e produtos que a tnstttuição
oferta à sociedade mato-grossense.

ANÁLISE DO DESEM PENHO DO PROGRAMA
REALIZA( ÃO ORÇAMENTÁRI A E FINANCEIRA
Ootaçl o Inicial LOA

Ootaçio Final (após
Créditos)

100
198
201

75.897.779.93
1.873.238.00
0.00

76.397.370,43
1.873.238,00
918.170.94

300

0.00
77.771.017,93

30.000.000.00
109.188.779,37

Fonte

Total

Valor Empenhado
76.373.955,12
1.248.479,02
918 170,94
29.994.684.94
108.535.290,02

Valor
ConUngenclado
0,00
312.275,50
0,00
0.00
312.275,50

'loPPD
Empenhado em
Relaçl o a Ootaçlo
Inicial
100,63
66.65
0,00
0,00
139,56

'loCOFD
Empenhado om
Relaçio a Dotaçio
Final (·) Valor
Contlngençlado
99,97
79,98
tOO,OO
99.98
99,69

E xe c u ção:
Houve suplementação de crédito motivada pelo contingenciamento ocorrido no inicio do ano de 2015 (referente à fonte 198) apenas na
ação 2002 • Fiscal ização e controle da arrecad ação e aplicação dos recursos públicos, fato que não afetou o seu desempenho. O
indicador PPD • Análise da Capacidade de Planejamento (Empenhado em relação à Dotação Inicial) apresentou substancial melhoria de
2015 em relação a 2014. alcançando 139,56% contra 154,32% no ano anterior. Todas as ações tiveram alta performance em relação às
melas fisicas.
A execução foi compatlvel com o Planejamento ajustado. ocorrendo variação em relação à dotação inicial devido ao remanejamento
de recursos para atender as necessidades das ações do Programa. Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades
de execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade. empregados para executar as principais metas do TCE-MT no ambilo
da fiscalização.
O indicador COFD • Análise da Capacidade de Execução (Empenhado em relação à Dotação Final Dotação Final) demonstrou a alta
capacidade de execução financeira do orçamento pelo TCE-MT. próximo de 100%.
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Resultados:
Além da realização de auditorias, que tem como ênfase a verificação de conformidade ou de legalidade das ações dos gestores públicos, o
TCE-MT executa também a avaliação dos resultados das pollticas públicas, notadamente em saúde, educação e renda. Dessa fonma,
verifica se essas políticas, ao serem implantadas e executadas pelos gestores, têm impacto positivo na vida do cidadão, ou seja, se houve
melhoria na qualidade de vida da população. Observando que esse procedimento era importante mas não suficiente, a instituição criou em
2012 o PDI - Programa de Desenvolvimento Integrado, composto de projetos para auxiliar a administração pública a melhorar seu
desempenho, com a implantação de metodologias de Planejamento estratégico e de monitoramento e avaliação da execução de ações e
de seus resultados, fortalecendo a transparência, a inovação e a eficiência.
Assim, o PDI tem como objetivo contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um modelo de
administração pública orientada para resultados e para a sociedade, via transferência de conhecimento, tecnologias e boas práticas de
gestão, sendo componente do Objetivo Estratégico 4 do Plano Estratégico 2016/2021 (Contribuir para a melhoria do desempenho da
administração pública).
Em síntese, o Programa 146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos reúne os trabalhos de fiscalização e de auditoria e de
avaliação das políticas públicas aos de capacitação dos fiscalizados e de incentivo à transparência e ao controle social da aplicação dos
recursos públicos.
Principais restrições e providências adotadas:
A implantação e execução de um programa da envergadura do Programa de Desenvolvimento Integrado exige grande articulação do TCEMT com as demais instituições, notadamente as prefeituras municipais que, ~eralmente , apresentam carência de recursos humanos e
financeiros. As ações de capacitação dos servidores por meio de fóruns e semmários com investimentos na área de tecnologia (sistemas
de informática. computadores) e o apoio das unidades técnicas da Tecnologia da Informação e da Secretaria de Articulação Institucional
possibilitaram que os cinco projetos constituintes do Programa cumprissem seu papel de auxiliar a modernizar a gestão pública com
metodologias consagradas, inclusive as preconizadas pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, no qual o TCE-MT
fo i premiado em 2013.
Outros aspectos relevantes:
Sem comentários a realizar.
Outros produtos entregues:
Não houve a entrega de outros produtos.
Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
Recomenda-se alinhar os indicadores e a execução do orçamento aos estabelecidos no plano estratégico, de forma a
propiciar visuali zação abrangente desse inter-relacionamento e efetiva compatibilidade entre a execução orçamentária e
financeira e as metas/indicadores pertinentes ao Planejamento.

1249

GCvf:N:)~

MATO GROSSO
E5TA;::o0C

TRA~SOWK,)O

Avaliação das Ações do Prog rama
Arre cada~ão

Ação:

2002-Fiscalização e Controle da

Pro grama de Govern o:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Exercício:

2015
A tividade

Tipo de Ação:

e Aplicação dos Recursos Públ icos

Unidade Responsável:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos

Produto:
Unidade de Medida:

Entidade fiscalizada e auditada
Percentual
Mauricio Marques Júnior

Responsável pela Ação:

METAFÍSICA
Meta
100,00
100.00

Reglio de Plane amento

REGIAO VI- SUL
Total:

I

REALIZAÇÃ O DA META FiSICA

I

I

Mota Flslca Prev~ita (após Meta Flslca A ã0 R li adal % Realizado em Relação a % Realizado om Relação a
Créditos
ç
ea z
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca Após Créditos
1oo.ool
1oo.oo l
1oo.ool
1oo.ool
100.00

Meta Flslca Provista LOA

Anális e da M et a Físic a :
A meta física foi alcanxada conforme o Planejamento estabelecido. O TCE-MT emitiu parecer prévio de cento e quarenta e uma
contas anuais de PrefBIIuras, parecer prévio das contas anuais do Governo do Estado e do TCE-MT, efetuou o julgamento de 527
(quinhentos e vinte e sete) contas anuais de órgãos estaduais e municipais e emitiu 4.355 (quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco)
acórdãos.
ANÁLISE DO DESEM PENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
198

Total

Dotação Inicial LOA
34.075.762.00
1.873.238.00
35.949.000,00

Dotação Final (após
Créditos)
34.400.037,50
1.873.238,00
36.273.275,50

Valor Empenhado
34.378.249,44
1.248.479,02
35.626.728,46

Valor
Contingenciado

0,00
312.275,50
312.275,50

%PPD
Empenh ado em

Relação a Dotaçio
Inicial
100,89
66.65
99,10

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contlnàenclado
99.94
79.98
99,07

Capacida d e d e Planej a m ento - P PD :
A execução foi compatível com o Planejamento. Houve suplementação de crédito motivada pelo contingenciamento ocorrido no inicio do
ano de 2015 referente à fonte 198. A necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a execução da ação.
Capacidade d e Execução • COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda fo ram compatíveis com o Planejamenlo ajustado. sendo consumidos em quase a
sua totalidade.
A lc a nce do Objetivo Especifico:
O objetivo de assegurar o bom emprego e probidade na aplicação dos recursos públicos das Unidades Gestoras fo i alcançado. As
demandas estiveram adequadas aos gastos realizados.
Outro s aspectos re levantes:
O principal objeto de gasto dessa ação foi o pagamento de Verbas Indenizatórias destinado à fiscalização dos jurisdicionados.
Recome ndações da Unidade respons áv e l pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execução trsicoorçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo para, se necessário , realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Ação :

4221-Gestao de Tecnologia de Informação

Pro grama de Governo:
Exerclclo:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2015

Tipo de Ação:

Atividade

Unidade Responsável:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico:

Assegurar a manutenção, ampliação, desenvolvimento,modemização, racionalização e a qualidade dos
sistemas de tecnologia e informação.

Produto:
Unidade de Medida:

Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação:

Mauricio Marques Júnior
M ETA FISICA
Meta
100,00
100,00

REGIAO VI -SUL
Total :

REALIZAÇÃO DA META FfSICA

Meta Fislca Provista LOA

I Mola Flslca
Prov!i'a (após IMola Flslca A - R 11 da I % Realizado em Rolaçllo a - ~ % Realizado em Rolaçio a
Créditos
çao ea za
Meta Flslca Provista
Meta Flslca Aoós Créditos

100,00 1

1oo.oo

I

1oo.ool

100,00

1oo.ool

Análise da Meta Física:
As ações previstas foram realizadas conforme planejadas, atendendo à demanda do TCE-MT em relação à infraestrulura de tecnologia de
informação, capacitação e consultor ia para a área finalística e de gestão, principalmente visando à melhoria dos
procedimentos relacionados ao conlrole externo.
ANÁLISE D O DES EM PENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonto

Dotaçio Inicial LOA

Dotaçlo Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contingen ciado

%PPD
Empenhado t m
Relação a Dotação
Inicial

100
201
300

Total

36.612.084,00
0,00
0,00
36.612.084,00

38.052.084,00
918.170,94
30.000.000,00
68.970.254,94

38.052.084,00
918.170,94
29.994.684,94
68.964.939,88

0.00
0,00
0.00
0,00

103,93
0.00
0,00
188,37

%COFD
Empenha do am

Relação a Dotaçllo
Final (-) Valor
Conttnàenclado
100.00
100,00
99,98
99,99

Capacidade de P lanejamento - PPD :
O valor estimado quando o orçamento de 2015 foi elaborado revelou-se menor do que a necessidade verificada no momento da execução
das ações, razão pela qual houve a necessidade de suplementação de recursos. No fim do exercício de 2014 foram apartados R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para serem investidos nos projetos de Tecnologia da Informação, o que gerou um superavit
financeiro que teve impacto no exerclcio de 2015.
Cap acidade d e Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados para a ação atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados em sua totalidade.
A l cance do Obj etivo Específico:
O objetivo de assegurar a ampliação, d esenvolvimento , modernização, racionalização e a qual idade dos sistemas de tecnologia e
informa ção foi realizado conform e o Planejamento. A ação contribuiu para garantir a infraestrutura de trabalho para as áreas de gestão e
de controle externo.
Outr os aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto dessa ação foram o pagamento de aquisições de softwares, suprimentos de inform ática, consultorias e
contratos de prestação de serviços (pessoa jurldica).
Recomendações da Unidade resp onsável p e la ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira d os últimos três perlodos e as ações previstas para o próximo para, se necessário, realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Ação:

4223-Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria

Programa de Governo:

146-Fiscaiização da Gestão dos Recursos Públicos

Exercfclo:

2015

Tipo de Aç ão:

Atividade

Unidade Responsável :

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Es pecífico:

Elevar o padrão de conhecimento e das técnicas de auditoria pública.

Produto:

Processo padronizado

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pel a Ação :

Mauricio Marques Júnior

META FÍSICA
Mo ta
90,00
90,00

REGIAO VI - SUL
Total:

REALIZAÇÃO DA META FiSICA

Mo ta Física Provista LOA

I Meta FlslcaCreditas
.Prev!ita (após I Mola Flsica Ação Rearzadaj % Realizado em Relação a T% Realizado em Rel~ção a
Meta Flslca Provista
Meta Flslca Após Creditas
1

100,00 1

90.ool

90,00 1

90.ooT

100,00

Análise da Meta Física:
As ações previstas fo ram realizadas conforme o planejado ajustado. A aquisição prevista de veículo não foi realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte

100

Total

Valor

Dotaçio Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

829.440,00

30.268,00

30.268,00

0.00

829.440,00

30.268,00

30.268,00

0,00

Valor Empenhado

Contingenclado

%PPD
Empenhado om
Relação a Dotação
Inicial
3.65
3,65

%COFD
Empenhado em

Rolaçio a Dotação
Final (-)Valor
Continàénclado
100,00
100,00

Capacidade de Planejamento - PPD :
A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o Planejamento aj ustado. sendo consumidos em sua
totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de elevar o padrão de conhecimento e das técnicas de auditoria pública foi alcançado, utilizando-se também da mão de obra
dos servidores do TCE.

Outros aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto desta ação foi a contratação de serviços de consultoria.

Recomendaç ões d a Unidade responsável pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execução físicoorçam entár ia-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo para, se necessár io , realizar
ajustes no Planej amento proposto e nos resultados a serem a lcançados.
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Ação:

4224-Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas

Programa de Governo:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Exercfcfo:
Tipo de Aç ão :

2015

Unidade Responsável:

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Consolidar os sistemas infonnatizados, visando a prestação de contas da gestão dos recursos públicos pelos
juridicionados.
Sistema implantado

Atividade

Produto:

Unidade de Medida:
Percentual
Responsável pela Ação:
Mauricio Marques Júnior

META FÍSICA
Meta

Região de Plane amanto

REGIAO VI- SUL

90,00
90,00

Total:

Meta Fisica Provista LOA

REALIZAÇÃO DA META FISICA

I

I

I •t.

Meta Fisica Prev! )ta (após Meta Fislca Ação Roal'zada
1
Créditos
100.001
90.00 1
90.00 1

I

Realizado em Relação a % Realizad~~~ Relação a
Meta Fialca Prevista
Meta Fisica >.oos Créditos
100.00
90.00 1

Análise da Meta Física:
Foi utilizada mão de obra do TCE-MT para a execução da ação. Os serviços de consultoria não foram contratados. As ações previstas
foram realizadas conforme o Planejamento ajustado (aquisição de software).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

150.000,00
150.000,00

Valor Empenhado

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

Valor
Contingo nc lado
0,00
0,00

%COFD

,,PPD

Empenhado em

Empenhado em

Relação a Dotação
Inicial
3,20
3,20

Relação a Dotação
Final (-) Valor
Continilénclado
100,00
100,00

Capacidade de Planejamento • PPD:
A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento d a demand a fo ram compatívei s com o Planejamento ajustado, sendo consumidos em sua
totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo de consolidar os sistemas infonnatizados, visando a prestayão de contas da gestão dos recursos públicos pelos fiscalizados foi
alcançado, em virtude do ajuste no Planejamento da instituição e da disponibilidade de recursos.

Outros aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto desta ação foi a aquisição de software.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execução físicoo rçamentár ia-fi nanceira dos últimos três perfodos e as ações previstas para o próximo para , se necessário . realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a sere m alcançados.
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Ação:

4225-lmplantação do Sistema de Avaliação de Pollticas Públicas

Programa d e Governo:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2015

Exorcfclo:
Tipo de A ção :

Atividade

Unidade Responsável:
Objetivo Especifico:
Produto:

02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Servir de instrumento para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental.
Sistema implantado

Unidade de Medida:

Percentual

Responsável pela Ação:

Mauricio Marques Júnior
META FfSICA
MolA
100,00
100,00

REGIAO VI ·SUL
To1al:

REALIZAÇÃO DA META FISICA

I

I

I

I

Meta Ffsfca P~ev!jta (após Meta Ffsica Açl o Realizada % Realizado em Rel~çlo a % Realizado em Relaç~o a
Cr6d1tos
Meta Fisfca Pre v1sta
Meta Fislca Após Créd1tos
100,00 1
100,00 1
100,001
100,001
100,00

Mola Ffslca Prevista LOA

Análise da Meta Física :
A meia ffsica foi alcançada, atualizando-se os indicadores pertinentes à avaliação de poHticas públicas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonto

100

Total

Dotação Inicial LOA

Dolaçl o Final (após
Créditos)

150.000.00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

Valor Emponhado

Valor
Contlngenciado

149.872.75
149.872,75

0,00
0,00

Y.PPO
Empenhado em
RelaçAo a Dotaçio
Inicial

99,92
99,92

%COFD
Empenhado em
Relaçio a Dotaçio
Final (-) Varor
Contlnaenclado
99,92
99,92

Capacidade de Planejamento- PPD:
As contratações para a realização dos serviços de consultoria foram efetuadas conforme planejadas. A necessidade de recursos mantevese dentro dos padrões estimados para a execução da ação.
Capacidade de Execução • COFD :
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatfveis com o Planejamento inicial. sendo consumidos praticamente em
sua totalidade.
Alcance do Objetiv o Específico:
O objetivo de servir de instrumento para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental foi alcançado. A ação
contnbuiu para garantir a relevância dos padrões de auditoria realizadas pelo TCE-MT.
Outros aspectos relevantes :
O principal objeto de gasto desta ação foi consultoria. Não há restrições a serem informadas.
Recomendações da Unidade responsável pela ação :
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o perlodo. Acompanhar e analisar a execução ffsicoorçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo para, se necessário, realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Aç ão:

4227-0rientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora.

Programa do Governo:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2015

Exercfcfo:
Tipo de Ação :

Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Uni dade Responsável:
Objetivo Es pecifico:

Servir de instrumento para a melhoria da qualidade da gestao pública.

Produto:

Pessoa capacitada

Uni dade de Medida:

Pessoa
Mauricio Marques Júnior

Responsável pela Ação:

META FISICA
Regll o de Plane amento

Meta
90.00
90,00

REGIAO VI • SUL
Total:

Mata Física Previ sta LOA

REALIZAÇÃO DA META FISICA

I

I

I

Meta Flsica Previ sta (após Meta Ffsl ca Açlo Roallzada l % Realizado em Relaçlo a % Realizado em Relaçlo a
Créditos)
Meta Ffslca Provista
Meta Ffslca Após Créditos
100,001
90.001
90.001
90.001
100.00

Análise da Meta Física:
A meta flsica foi alcançada em sua plenitude. Os principais eventos de capacitação foram os relacionados à Gestão Eficaz, Ensino à
Distância, Democracia Ativa, Oficinas e Fóruns, totalizando 54 (cinquenta e quatro) eventos e 5.062 (cinco mil e sessenta e dois) gestores
capacitados.
ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonto

100

Tot al

Dotoçlo Inicial LOA

Dotaçiio Final (após
Créditos)

499.200,00
499.200,00

%PPD
Valor Empenhado

178.687,00
178.887,00

Valor
Continganciado

Empenhado em

Relaçlo a Dotaçlo
Inicial

177.387.00

0,00

35,53

177.387,00

0,00

35,53

%CDFD
Empenhado em
Rolaçl o a Dotaçiio
Final (o) Valor
Contlngenclado
99,16
99,16

Capacidade d e Planejamento - PPD:
Parte das contrataçóes previ stas para serviços de consultoria não foi efetuada. Os serviços de treinamento foram realizados com mão de
obra do quadro permanente do TCE·MT. A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as
necessidades de outras ações.
Capac idade de E xecuç ão - COFD:
Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade.
Alca nce do Objetivo Específico:
A ação contribuiu para disseminação de conceitos referentes à gestão pública e às metodologias para sua aplicação, bem como das
modalidades de fiscalização e de auditoria realizadas pelo TCE·MT. O objetivo de servir de instrumento para a melhoria da qualidade da
gestão pública foi alcançado, em virtude do ajuste no Planejamento da instituição, da disponibilidade de recursos e do cumprimento da
meta física revisada.
Outros a s pectos relevantes:
O principal objeto de gasto desta ação foi a contratação de serviços de consultoria. Não há restrições a serem informadas.
Recomendações da Unidade responsáv el pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o perfodo. Acompanhar e analisar a execução flsi coo rçamentâria·financeira dos últimos três perlodos e as ações previstas para o próximo para, se necessário, realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Ação:

4228-lncentivo ao Controle Social

Programa de Governo:
Exercfclo:

146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
2015

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Atividade
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Fornecer informações sobre a ação governamental. de modo a fa cilitar a participação e o controle pela
sociedade.
Pessoa atendida
Pessoa

Objetivo Específico:
Produto:
Unidade de Medida:
Responsável pela Ação:

Mauricio Marques Júnior

META FfSICA
Mola
REGIAO VI - SUL

100,00
100.00

Total:

.

Meta Física Prevista LOA

I

REALIZAÇÃO DA META FISICA
Meta Física Prevista (após
r
'!. Realizado em Relaçio a
Créditos)
Meta F si ca Açio Realizada
Meta Ffslca Prevista

I

100,001

I

100,001

100.001

I

'lo Realizado om Relaçilo a
Meta Flslca Após Créditos
100,00

100,001

Análise da Meta Física:
A meta fisica de incentivo ao controle social foi alcançada em sua plenitude. Foram realizados 152 (cento e cinquenta e dois) eventos com
a participação de 15.428 pessoas estimuladas, destacando-se 30 (trinta) eventos do TCEstudantil, 10 (dez) eventos de Consciência
Cidadã Universitária, 60 (sessenta) de Consciência Cidadã de Outros Seguimentos e de Comunidade Escolar e 20 (vinte) nos municípios
alcançados pelo PDI - Programa de Desenvolvimento Integrado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

100

Total

Dotaçilo Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

3.581 .293,93
3.581.293,93

Valor Empenhado

Valor
Contingeneiado

%PPD
Empenhado em
Relaçilo a Dotaçilo
Inicial

3.581 .293,93

3.581.293,93

0,00

100,00

3.581.293,93

3.581. 293,93

0,00

100,00

'!.COFD
Empenhado em

Relação a Dotaçilo
Final (-) Valor
Contlngenclado
100,00
100,00

Capacidade de Plan ejam ento - PPD:
Não houve variação em relação à dotação inicial prevista. pois a necessidade de recursos manteve·se dentro dos padrões estimados para
a ação.
Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatlveis com o Planejamento inicial, sendo consumidos em sua totalidade.
Alcance d o Objetivo Específico:
O objetivo de fornecer informações sobre a ação governamental, de modo a facilitar a participação e o controle pela sociedade foi
realizado, sendo os recursos recebidos pelo TCE compatíveis e em volume necessário à execução fls ica da ação.
Outros aspectos rel evantes:
O principal objeto de gasto desta ação foi a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica. Não há restrições a serem informadas.
Recomendaçõe s d a Unidad e r esponsável p el a ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo para. se necessário, realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resul tados a serem alcançados.
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RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício:

2015

Programa:

330-Gestão de Políticas Públicas Setoriais

Objetivo Estratégico d o
PPA:
Tipo de Programa:

Gestão de Políticas Públicas

11-Melhorar a prestação de serviços públicos

Baixa transparência dos custos de manutenção das administração pública Estadual em função da vinculação

Origem do Programa:

de ações finalísticas ao programa 036.
Objetivo do Programa: Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual q ue não possam
estar vinculadas a programas finalisticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.
Público Alvo:
Órgãos Públicos e Entidades da Administração Pública Eestadual.
Unidade Resp.
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Programa:

Estado de Mato Grosso

Gestor(a) do Programa:

Avaliação das Ações do Programa
Ação:

4366-Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT

Programa de Governo:
Exercício:

330-Gestão de Políticas Públicas Setoriais
2015
Atividade

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

02101-TRtBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico:

Assegurar a consolidação da administração gerencial noTCE-MT.

Produto:
Unidade de Medida:

Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação:

Maurício Marques Júnior
META F[SJCA
Região de Planejamento

Meta

REGIAO VI - SUL

99.00
99,00

Total:

Meta Fisica Prevista LOA

I

too.ool

REALIZAÇÃO DA META FISICA

I

I

I

Meta Fisica Provista (após Meta Fisica Ação Realizada % Realizado em Rel!'ção a % Real izado em Ralaç~o a
Créditos)
Meta Flslca Prevista
Meta Flslca Ap ós Créditos
100,00
99,001
99,00 1
99.00 1

Anál ise da Meta Física:
As ações foram realizadas conforme o Planejamento reajustado.
ANÁLIS E DO DE SEM PENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
Total

Dotação Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

Valor Empenhado

Valor
Contlngenclado

~.PPD

Empenhado em
Relação a Dotação
Inicial

115.200,00

114.250,00

104.412,86

0,00

90,64

115.200,00

114.250,00

104.412,86

0,00

90,64

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-)Valor
Contlngenclado
91 .39
91,39

Capacidade de Planejamento - PPD:
As contratações para a rea lização dos serviços de consultoria não foram efetuadas na sua plenitude. A necessidade de recursos mantevese dentro dos padrões reajustados para a execução da ação.
Capacidade de Execução - COFD:
Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução e foram utilizados pralicamente em sua totalidade.
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Alcance do Objetivo Especifico:
O objetivo de assegurar a consolidação da administração gerencial no TCE-MT foi alcançado, sendo os recursos recebidos pelo TCE
compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:
O principal objeto de gasto desta ação foram os serviços de consultoria.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o perfodo. Acompanhar e analisar a execução ffsicoorçamentária-financeira dos últimos três perfodos e as ações previstas para o próximo para. se necessário, realizar
ajustes no P lanejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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Ação:

4368-Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas

Programa de Governo:

330-Gestão de Polfticas Públicas Setoriais

Exercício:
Tipo de Ação :
Unidade Responsável :
Objetivo Específico:

2015
Atividade
02101 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor.

Produto:
Unidade de Medida:

Ação mantida
Percentual

Responsável pela Ação:

Mauricio Marques Júnior

METAFISICA
Regil o de Plane amento

Meta

REGIAO VI - SUL

90,00
90,00

Total:

REALIZAÇÃO DA META FISICA

I

I

I

I

Meta Flslca Pre~r• (apóo Meta Flslca Açlio Realizada 'lo Realizado em Relação a 'lo Reai!Z"do ·~ Rela,~o a
Créditos
Meta Flslca Prevista
Meta Foslca Apos Credotos
100,00
too.oo l
90.001
90.001
90.00 1

Meta Flslca Prevista LOA

Anál ise da Meta Física:
As ações previstas foram realizadas conforme planejadas, pertinentes à capacitação dos servidores e dos membros do TCE-MT visando à
melhoria da qualidade da gestão pública e dos procedimentos de controle externo da gestão.

AN Á LI SE DO DESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇ ÂO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte
100
201

Total

Dotação Inicial LOA

Dotaçlio Final (após
Créditos)

2.695.065,Q3
396.291.00

2.365.465,03
0,00

3.091 .356,03

2.365.465,03

Valor Empenhado

Valor
ConUnganclado

2.356.293,03

0,00

0.0 0
2.356.293,03

0,00

%PPD
Empenhado em
Retaçlo a Dotação
Inicial

0,00

87,43
0,00
76,22

%COFD
Empenhado em
Relação a Dotação
Final(-) Valor
Contlngenciado
99,61
0,00
99,61

Capacid ade de Planejame nto - PPD:
As contratações para a realização dos serviços de pessoa jurídica não foram efetuadas em sua plenitude, mas não influencia ram no bom
desempenho da ação. Houve anulação de recursos q ue foram direcionados para o atendimento de outras demandas.
Capacidade de Execução - COFD :
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compalíveis com o Planej amento ajustado, sendo consumidos em sua
totalidade.
Alcance do O bj etivo Específico:
O objetivo de propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor foi alcançado. As demandas estiveram
adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.
Outros aspectos relevantes:
Os principais objetos de gasto desta ação foram a contratação de serviços de terceiros de pessoa jurídica.
Recom endaç ões da U n idade responsável pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o período. Acompanhar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira dos últimos três períodos e as ações previstas para o próximo para, se necessário, realizar
ajustes no P lanejamento proposto e nos resultados a serem alcançados.
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RELATÓRIO ANAlÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercicio:

2015

Programa:

996-0perações Especiais: Out ras

Objetivo Estratégico do
PPA:
Tipo de Programa:

Apoio Administrativo

Origem do Programa:
Objetivo do Programa:

Atender outros encargos especiais

Público Alvo:

MUNICIPIOS E SOCIEDADE MATOGROSSENSE.

11-Melhorar a prestação de serviços públicos

NAo se aplica

Unidade Resp.
99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Programa:
Gestor(a) do Programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa
A ção:

8002-Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto A bono

Programa do Governo:

996-0perações Especiais: Outras

Exercicio:

2015

Tipo de Ação:
Unidade Responsável:

Operações Especiais

Objetivo Especifico:
Produto:

Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação mantida

Unidade de Medida:
Percentual
Re sponsável pela Ação:
Mauricio Marques Júnior

M ETA FÍS ICA
Região de Plane amento

Meta

100.00

REGIAO VI · SUL
Total:

M0 t F"15 1 p 1518 LOA
a
ca rev

I

100,00

REALIZAÇÃO DA META FISICA
Meta Fisica Prevista (após
Crédltosl

too.ool

I

Meta Fisica Ação Reallzadaj

1oo.ool

~.Realizado em Relação a _I '.4 Real_lzado em Relação a
Meta Fisica Provista

100,001

Meta F1slca ~ós Créditos

100.00

too.oo l

Análise da Meta Física:
O recolhimento da contribuição PIS/PA SEP rela tivo ao percen tual da receita do Fundecontas foi realizado con forme determina a
legislação.

ANÁLISE D O D ESEMPENHO DA AÇÃO
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Fonte

201

Total

Dota ção Inicial LOA

Dotação Final (após
Créditos)

150.000.00
150.000,00

50.000.00
50.000,00

Valor Empenhado
44.696,60
44.696,60

Empenhado em

Relaçio a Dotação
Inicial

0,00
0,00

Capacidade d e Planej a m ento • PPD:
A arrecadação do Fundecontas ficou abaixo da previsão, motivando um recolhimento menor do que o planejado.
Capacidade de Execu ção • COFD :
Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compativeis com o Planejamento ajustado.
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~.COFD

%PPD

Valor
Contlngenclado

29,80
29,80

Empenhado em
Relação a Dotação
Final (-) Valor
Contlllll_onclado
89,39
89,39

11
:~~D-

MATOGROSSO
tSTA.:JOX

TFWO~I()D

Alcance do Objetivo Especifico:
O objetivo de recolher a contribuição para a fonnação do patrimônio público foi alcançado, confonne detennina a legislação.

Outros aspectos relevantes:
O Tribunal de Contas cumpre com a obrigação de recolher os valores correspondentes ao PIS/PASEP em acordo com a receita do
Fundecontas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Elaborar o orçamento em consonância com os objetivos e metas estabelecidos para o perlodo. Acompanhar e analisar a execução físicoorçamentária-financeira dos últimos três perfodos e as ações previstas para o próximo para, se necessário, realizar
ajustes no Planejamento proposto e nos resultados a serem alcançad os.
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Programa : Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos (146)
Tip o d e Programa : Finalístico
Unidade Resp. Pro grama : 02101- Tri bunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Origem do Programa : Gestão Pública deficiente.
Objetivo d o Pro grama: Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e à sociedade
Púb lico Alvo: Governo e sociedade
Gestor( a) do Programa : Waldir Júlio Teis
Produtos Entregues
Metas Flslcas

Descrição

Ação
Produto I Unidade
de Medida

Consoli da~o do Sistema de
Auditoria ública Informatizada de
Contas

Metas Financeiras

Prevista
(após
créditos)

Realizado

Índices d e
Realização

Dotação
Final (apó s Empenhado
créditos)

100,00

90,00

90,00

100,00

100,00

100,00

36.273.2 75,50 35.626.728,46

98,22

100,00

100.00

100.00

68.970.254.94 68.964.939,68

99.99

100,00

100.00

100,00

150.000.00

149.872,75

99.92

100.00

100.00

100,00

3 .581.29 3,93

3.581.293,93

100.00

100.00

90,00

90.00

178.887,00

1n.387,00

99,16

100,00

90,00

90,00

30.268,00

30.268,00

100,00

4.800,00

4.800,00

Índices de
Execuçllo

100,00

Sistema implantado/Percentual

Fiscalização e Controle da
Arrecadação e Aplicação dos
Recursos Públicos
Produto I Unidade Entidade fiscalizada e
de Medida
auditada/Percentual
Gestao de Tecnologia de
Ação
Informação
Ação

Produto I Unidade
de Medida

Ação mantida/Percentual

Ação

Implantação do Sistema de
Avaliação de Politicas Públicas

Produto I Unidade
de Medida

Sistema implantado/Percentual

Ação
Produto I Unidade
de Medida

Ação
Produto I Unidade
de Medida

Incentivo ao Controle Social
Pessoa atendida/Pessoa
Orientação e Capacitação de
, de Ünidade Gestora.
Pessoa capacitada/Pessoa

Ação

Qualificação e Padronização dos
Serviços de Auditoria

Produto I Unidade
de Medida

Processo padronizado/Percentual
95,71%

Índi ce m édio gera l d e r ealização:

203

99,61%

(
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Indicad o res do Program a
Descriçao

Unidade de Medida

Nível de satisfação da sociedade
Fonte: Pesquisa própria TCE
Nível de satisfação do jurisdicionado
Fonte: Vetor Pesquisa
Percentual de práticas ,experiências e
melhorias de gestão pública
Fonte: ESCOLA DE GOVERNO

lndice Inicio Indica Final
PPA
PPA

Apurado

2015

Data da
Aouracao

Percentual

0,00

0,00

29,00

20/12/2015

Percentual

73,00

74,00

51 ,00

20/12/2015

Pessoa

3,70

3,70

3,70

20/12/2015

Análise dos In dicad ores do Prog ram a:
A pesquisa de satisfação realizada em 2015 apresentou uma mudança fundamental em relação às anteriores. Além da
satisfação do fiscalizado ou da sociedade, também passou a ser considerada a importância dada pelo entrevistado às
atividades e produtos do TCE-MT, de forma a direcionar os esforços da instituição para o atendimento daquelas
necessidades que realmente definem a avaliação do usuário. Essa alteração de natureza metodológica , proposta pela
empresa contratada, teve influência na obtenção dos resultados para os indicadores de nível de satisfação, tendo impacto
decisivo na redução das taxas alcançadas na pesquisa anterior para a sociedade e para os fiscalizados, que foi sustentada
com metodologia diferente da atualmente empregada.
A pesquisa de opinião mensura os indicadores de satisfação, de conhecimento e de avaliação dos serviços e produtos que a
instituição oferta à sociedade mato-grossense.
Resultado O rçamentário/Fi na nceiro d o Programa
Dotação Inicial
LOA

Dotação Final
(Após Créditos)

77.771.017,93

109.188.779,37

Valor Empenhado
108.535.290,02

Valor
Contingenciado
312.275,50

%PPD
Empenhad o em relaçao
a Dotaçao Inicial LOA

%COFD
Empenhado em relação
a Dotação Finai(-)Valor
Continoenc iado

139,56

99,69

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentâria-financeira desse programa pode--se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:
•
·
•
·
•

Faixa de 90,01 % a 110,00% ·Ótimo;
Faixa entre 80,01 % a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
Faixa entre 80,01 % a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01 % a 140,00% - Regular.
Faixa entre 40,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01 % a 180,00% - Deficienle;
Faixa menor de 40,00%, ou ainda. acima de 160,00% ·Altamente Deficiente

De acordo com os da dos acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo o rçamentário de
a proximadamente 40,40%, na relação Dotação Inicia l LOA/Dotação Fina l.
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Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 139,56%
Demonstr~ão

110.000.000

do naneja mento (RS)
1 OJ.5J5.290,02

100.000.000
90.000.000
80.000.000

77.771.017,93

70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
I 0.000.000

I• Dot~ão Inicial

Valor Empenhado

I

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 99,69%
De monstr~

110.000.000

da Encução (JlS)

1 09.18f.77'J,37

101.535.290,02

I 00.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000 .000
60.000.000
50 .000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
I 0.000.000

O L-~------~~--~3~1~
2.=2~
7 ~5,~5~
0 ------------~L•

Dot~ão

Final Pós Créditos • Valor (ontingenciado

Valor Empenhado

Execução do Programa:
Houve suplementação de crédito motivada pelo contingenciamento ocorrido no início do ano de 2015 (referente à fonte 198)
apenas na ação 2002 - Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos públicos, fato que não afetou o seu
desempenho. O indicador PPD - Análise da Capacidade de Planejamento (Empenhado em relação à Dotação Inicial)
apresentou substancial melhoria de 2015 em relação a 2014, alcançando 139,56% contra 154,32% no ano anterior. Todas as
ações tiveram alta performance em relação às metas físicas.
A execução foi compatível com o planejamento ajustado, ocorrendo variação em relação á dotação inicial devido ao
remanejamento de recursos para atender as necessidades das ações do Programa. Os recursos disponibilizados atenderam
plenamente as necessidades de execução e foram utilizados praticamente em sua totalidade, empregados para executar as
principais metas do TCE-MT no âmbito da fiscalização.
O indicador CO FD - Anál ise da Capacidade de Execução (Em penhado em relação à Dotação Final Dotação Final)
demonstrou a alta capacidade de execução financeira do orçamento pelo TCE-MT, próximo de 100%.
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Resultados do Programa:
Além da realização de auditorias, que tem como ênfase a verificação de conformidade ou de legalidade das ações dos
gestores públicos, o TCE-MT executa também a avaliação dos resultados das políticas públicas, notadamente em saúde,
educação e renda. Dessa forma, verifica se essas políticas, ao serem implantadas e executadas pelos gestores, têm impacto
positivo na vida do cidadão, ou seja, se houve melhoria na qualidade de vida da população. Observando que esse
procedimento era importante mas não suficiente, a instituição criou em 2012 o PDI - Programa de Desenvolvimento
Integrado, composto de projetos para auxiliar a administração pública a melhorar seu desempenho, com a implantação de
metodologias de planejamento estraté~ico e de monitoramento e avaliação da execução de ações e de seus resultados.
fortalecendo a transparência, a inovaçao e a eficiência.
Assim , o PDI tem como objetivo contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um
modelo de administração pública orientada para resultados e para a sociedade, via transferência de conhecimento,
tecnologias e boas praticas de gestão, sendo componente do Objetivo Estratégico 4 do Plano Estratégico 2016/2021
(Contribuir para a melhoria do desempenho da
administraçao pública).

Em síntese, o Programa 146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos reúne os trabalhos de fiscalização e de auditoria
e de avaliayão das pol íticas públicas aos de capacitação dos fiscalizados e de incentivo à transparência e ao controle social
da aplicaçao dos recursos publicos.
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