
 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício: 2017

Eixo Estruturador: 001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Diretriz: 004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.

Programa: 359-Parcerias com o Setor Privado

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Origem do Programa: Baixa Aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado

Objetivo do Programa: Aumentar a aplicação no  Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.

Público Alvo: Investidores, Orgãos Estaduais e Orgãos Municipais

Unidade Resp.
Programa: 20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR

Gestor(a) do Programa: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

INDICADORES

Descrição Priodicidade
da Apuração

Unidade de
Medida

Índice Inicio
PPA

Indíce Final
PPA

Apurado
2017

Data
Apuração

Taxa de crescimento de investimentos alavancados com
Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR

Fonte: MT PAR

Anual Percentual 20,00 32,00

Proporção da receita patrimonial gerada pela MT PAR em
relação a Receita Patrimonial do Estado

Fonte: MT PAR

Anual Percentual 65,00 80,00

Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial
realizada pela MT-PAR

Fonte: Balanço MT PAR - Fiplan - FIP 729

Anual Percentual 80,00 98,00

Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado

Fonte: Sefaz e MTPAR
Anual Percentual 300,00 450,00

Análise de Indicadores do Programa:
1) Proporção da receita patrimonial gerada pela MT PAR em relação a Receita Patrimonial do Estado:
Em relação a este indicador informamos que no período de revisão do PPA 2016-2019 a MT PAR solicitou a exclusão do mesmo tendo em
vista a sua vinculação a um projeto cujo escopo e resultados esperados foram alterados. O novo escopo do projeto passou a prever a
Implementação do Cadastro Único dos Imóveis do Estado de Mato Grosso realizando:  a busca documental e cartorária dos imóveis, o
levantamento planialtimétrico  georeferenciado e a consolidação das informações em um cadastro único dos imóveis do Estado de Mato
Grosso. A justificativa para a exclusão do projeto e do indicador baseou-se o fato de que a geração de receita patrimonial oriunda desses
imóveis não ocorreria no período de avaliação do PPA em função do tempo necessário para conclusão do projeto.

2)	Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT PAR:
As atividades realizadas pela MT PAR visando o registro dos imóveis destinados a empresa - Decreto nº 179, de 07 de julho de 2015 -
ainda não permitiram a mensuração do resultado deste indicador, uma vez que não foi concluída a regularização de todos os imóveis por
conta de entraves administrativos, cartoriais e judiciais. A alienação dos imóveis com autorização para venda não ocorreu tendo em vista a
retração do Mercado Imobiliário.

3) Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado
4) Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR
Já em relação aos indicadores 3 e 4 em 10/10/2017 o Poder Executivo Estadual assinou o 1º Contrato de Parceria Público-Privada do
Estado de Mato Grosso para a implantação de 07 (sete) unidades do Ganha Tempo a serem instaladas nos municípios de Cuiabá;
Rondonópolis; Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Várzea Grande. No exercício de 2017 a concessionária vencedora
do certame  entregou a primeira unidade do Ganha Tempo no Bairro Morada da Serra I em Cuiabá. Da análise dos investimentos
alavancados com esta PPP foi possível verificar um crescimento na ordem de 1,41% em relação as despesas de investimentos do Estado
de MT realizados no ano com recursos próprio que correspondeu a uma taxa de crescimento de
 de investimentos provenientes de parcerias viabilizados por meio da MT PAR na ordem de 100% (cem por cento).
Importante salientar que em 2017 a MT PAR encaminhou à Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN documentos solicitando
alteração no nome, na fórmula de cálculo e ainda nos valores projetados para estes indicadores no período de apuração do PPA 2015-
2019 e que ainda estão sob análise da Secretaria para posterior alteração do instrumento de planejamento o que deverá ocorrer para o
exercício de 2018 e por isto não foi possível realizar a atualização das informações relativas aos resultados previsto para os indicadores
neste exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Fonte Dotação Inicial LOA Dotação Final (após
Créditos) Valor Empenhado Valor

Contingenciado

%PPD
 Empenhado em

Relação a Dotação
Inicial

%COFD
 Empenhado em

Relação a Dotação
Final (-) Valor

Contingenciado

100 108.432,00 476.414,12 450.752,30 0,00 415,70 94,61

240 0,00 384.080,09 44.284,42 0,00 0,00 11,53

Total 108.432,00 860.494,21 495.036,72 0,00 456,54 57,53

Execução:
A dotação inicial prevista para a realização do Programa foi insuficiente, o que ensejou, no decorrer do exercício suplementação
orçamentária/financeira para dar suporte aos trabalhos determinados pelo Conselho de Administração da MT PAR . Ao longo do exercício
surgiram novas demandas por estudos encaminhadas a MT PAR tanto por órgãos da administração pública quanto por parceiros privados.
A suplementação efetivada também buscou atender despesas destinadas ao Termo de Cooperação firmado entre a SEGES e a MT PAR
executando despesas com deslocamentos de colaboradores, na contratação de equipamento e de veículo para realizar os levantamentos
planialtimétrico (topográfico) e geo-referenciado dos imóveis que estão sob a responsabilidade da SEGES/MT.
Também foi necessário promover ajustes internos com remanejamento de dotação para atender demandas do Programa 036 Apoio
Administrativo com a locação de um novo imóvel para instalar a sede da empresa em substituição a antiga sede tendo em vista a não
renovação do contrato por opção do proprietário. Para a mudança de sede foi necessário realizar investimentos com mobiliário,
infraestrutura de TI, rede, telefonia e aquisição de computadores e  notebook para atendimento da equipe técnica da empresa que também
sofreu alteração em seu quantitativo no exercício 2017.
Dentre as ações constantes no programa salienta-se o resultado da Ação 2050 - Estruturação de Projetos Prioritários do Governo por meio
de Parcerias Público- Privadas, já que em 10/10/2017 foi assinado o 1º Contrato de Parceria Público-Privada do Estado de Mato Grosso
para a implantação de 07 (sete) unidades do Ganha Tempo. A assinatura do contrato oportunizou a abertura da fonte 240 da MT PAR que
foi suplementada com o ingresso de recursos na ordem de R$ 384.080,09 relativo ao ressarcimento efetuado pela empresa adjudicada no
certame pela prestação de serviços da MT PAR na co-modelagem dos estudos objeto da Resolução n.º 003 e de n.º 005/2015 do
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada - CGPPP.

Resultados:
Da análise do resultado das ações, verifica-se que a atuação da MT PAR continua alinhada com o objetivo do Programa que é aumentar a
aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado. Toda a atuação da empresa tem sido pautada no
apoio aos órgãos em projetos considerados prioritários para o Governo.
O objetivo perseguido pela empresa é de assegurar a maior participação do setor privado na realização de obras, produção de bens e
prestação de serviços, como uma forma de gestão dos serviços públicos e implantação de políticas públicas que faça frente às
necessidades de financiamento e sustentabilidade fiscal do Estado.
Como resultado real em 2017 o programa conseguiu investimentos privados para o Estado que contratou a primeira Parceria Público-
Privada para atendimento ao Programa Ganha Tempo que irá atender o cidadão mato-grossense em 07 (sete) municípios do Estado.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:
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Avaliação das Ações do Programa

Ação: 2049-Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos
prioritários do Governo

Programa de Governo: 359-Parcerias com o Setor Privado

Exercício: 2017

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR

Objetivo Específico: Gerenciar a receita patrimonial obtida pela MT-PAR em relação ao valor dos bens integralizados ao seu capital
social.

Produto: Receita patrimonial arrecadada

Unidade de Medida: Real

Responsável pela Ação: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

META FÍSICA

Região de PLanejamento Meta

ESTADO 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA Meta Física Prevista (após
Créditos) Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a

Meta Fisica Prevista
% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

100,00 100,00 1,00 1,00 1,00

Análise da Meta Física:
O cumprimento da meta física desta ação não foi exitosa tendo em vista que, por entraves administrativos, cartoriais e judiciais, não foi
possível concluir o registro de todos os imóveis destinados a MT PAR através do Decreto nº 179, de 07 de julho de 2015.
O registro dos imóveis em nome da MT PAR é uma ação predecessora a sua alienação/locação ou arrendamento quando será
oportunizado a arrecadação de receita oriunda do patrimônio registrado em seu capital social. Consta também como subproduto da ação a
constituição de um plano de investimento para a aplicação das receitas patrimoniais arrecadadas o que também não ocorreu.
Produtos entregue na ação: - Integralização ao capital social da empresa de 14 (quatorze) imóveis dos 19 (dezenove) destinados a MT
PAR; - Manutenção de 4 (quatro) imóveis que já estão registrados em nome da empresa; - Cessão do imóvel da Morada da Serra I para a
Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS para a instalação da Unidade do Ganha Tempo naquela localidade e - Estudos e
minutas do plano de investimento elaborados.
Em relação a Subação 2 registramos que após alteração das tarefas inicialmente previstas no PTA 2017,  alinhando-as ao novo escopo do
projeto vinculado ao Termo de Cooperação SEGES/MT PAR de nº 001/2017, foi possível realizar as seguintes entregas: a) a identificação
de 70 (setenta) imóveis sob a responsabilidade patrimonial da SEGES e b) o levantamento planialtimétrico (topográfico) e geo-referenciado
de 64 (sessenta e quatro) imóveis, totalizando uma execução em torno de 88% (oitenta e oito) por cento da meta física.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte Dotação Inicial LOA Dotação Final (após
Créditos) Valor Empenhado Valor

Contingenciado

%PPD
 Empenhado em

Relação a Dotação
Inicial

%COFD
 Empenhado em

Relação a Dotação
Final (-) Valor

Contingenciado

100 20.784,00 151.471,63 139.934,48 0,00 673,28 92,38

Total 20.784,00 151.471,63 139.934,48 0,00 673,28 92,38

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor previsto inicialmente para a ação foi de R$ 20.784,00 para ser utilizado na gestão dos imóveis da MT PAR e na contratação de
uma consultoria para avaliar e implementar o plano de investimento visando a aplicação dos recursos oriundos da
alienação/locação/arrendamento dos imóveis da MT PAR. No decorrer da execução da ação foi necessária a suplementação da ação para
atendimento, em especial, às atividades previstas no plano de Trabalho do Termo de Cooperação SEGES/MT PAR.

Capacidade de Execução - COFD:
A dotação inicial prevista para a realização desta ação foi insuficiente. Após a suplementação foi possível custear as despesas destinadas
a atender o Termo de Cooperação firmado entre a SEGES e a MT PAR cominando numa execução orçamentária/financeira ótima.

Alcance do Objetivo Específico:
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Embora o objetivo específico da ação não tenha sido alcançado uma vez que não foi possível arrecadar receita patrimonial com a
alienação/locação/arrendamento dos imóveis destinados a MT PAR é importante salientar o esforço dispendido pela empresa na
regularização destes imóveis. Como o Programa 359 - Parcerias com o Setor Privado prevê: "aumentar a aplicação no Estado de modelos
de gestão centrados em parcerias com o setor privado" com a regularização de parte dos imóveis da MT PAR foi possível fazer a cessão
de um dos imóveis localizado em Cuiabá, no bairro Morada da Serra I, onde foi instalada a primeira unidade do Ganha Tempo vinculado
ao 1º contrato de Parceria Público Privada assinado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, reduzindo a contraprestação a ser paga
pelo Estado à empresa adjudicada no certame, proporcionando assim economia para os cofres públicos.

Outros aspectos relevantes:
Todos os aspectos relevantes já foram descritos nas análises anteriores.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 2050-Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias
Público-Privadas (PPP)

Programa de Governo: 359-Parcerias com o Setor Privado

Exercício: 2017

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Responsável: 20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR

Objetivo Específico: Apoiar os órgãos e  Entidades do Governo do Estado de Mato Grosso,por meio de soluções técnicas, jurídicas,
financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços públicos.

Produto: Contrato de parceria público privada assinado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

META FÍSICA

Região de PLanejamento Meta

ESTADO 1,00

Total: 1,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA Meta Física Prevista (após
Créditos) Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a

Meta Fisica Prevista
% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

5,00 100,00 1,00 20,00 1,00

Análise da Meta Física:
Embora a meta física para esta ação tenha estabelecido que em 2017 o governo do Estado de Mato Grosso teria assinado 05 (cinco)
contratos de Parcerias Público-Privada no primeiro semestre de 2017 a MT PAR revisitou a sua identidade organizacional definindo como
sua missão: Mobilizar recursos e parceiros, públicos e privados, para atender às demandas estratégicas de governo na estruturação e
viabilização de projetos sustentáveis.
Ao definir sua missão ficou claro para a equipe que a atuação da empresa tem que ser no apoio aos órgãos da administração pública na
estruturação de projetos tanto que solicitou alteração da meta física da ação nas peças orçamentárias cujo pedido só foi contemplado para
os exercícios futuros.
Saliente-se que a meta física (contrato assinado) de Parceria Público-Privado não é de responsabilidade da MT PAR e sim o apoio aos
órgãos da administração pública na estruturação de projetos.
Efetivamente, no dia 10/10/2017 o Poder Executivo Estadual assinou o 1º Contrato de Parceria Público-Privada do Estado de Mato Grosso
para a implantação de 07 (sete) unidades do Ganha Tempo a serem instaladas nos municípios de Cuiabá; Rondonópolis; Sinop, Barra do
Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Várzea Grande oportunizando cumprimento do objetivo do Programa 359 - Parcerias com o Setor
Privado que é de Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte Dotação Inicial LOA Dotação Final (após
Créditos) Valor Empenhado Valor

Contingenciado

%PPD
 Empenhado em

Relação a Dotação
Inicial

%COFD
 Empenhado em

Relação a Dotação
Final (-) Valor

Contingenciado

100 77.688,00 289.379,49 277.254,82 0,00 356,88 95,81

240 0,00 384.080,09 44.284,42 0,00 0,00 11,53

Total 77.688,00 673.459,58 321.539,24 0,00 413,89 47,74

Estado de Mato Grosso

        4



 

 

 

 

Capacidade de Planejamento - PPD:
Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento para a ação previu como dotação inicial o valor de R$ 77.688,00. O valor foi definido tomando por base os projetos que
estavam em carteira na data da elaboração do plano de trabalho anual. Entretanto a demanda por projetos sofreu alteração no decorrer do
exercício, em razão de novas solicitações de estudos encaminhadas a MT PAR tanto por órgãos da administração pública quanto por
parceiros privados. Tornou-se necessária a suplementação do orçamento para dar suporte aos novos trabalhos determinados/autorizados
pelo Conselho de Administração da MT PAR. Outro aspecto a ser considerado é que após a assinatura do contrato da Parceria Público-
Privada firmado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, com o Consórcio Rio Verde a
ação também foi suplementada, na fonte 240, na ordem de R$ 384.080,09. Referido valor trata do ressarcimento efetuado pela empresa
pela prestação de serviços da MT PAR na co-modelagem do Projeto PPP - Ganha Tempo, objeto da Resolução n.º 003 e de n.º 005/2015
do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada - CGPPP.

Capacidade de Execução - COFD:
Embora a régua esteja apontando uma deficiência na realização orçamentária e financeira da ação na ordem de 47,74% é oportuno
informar que somente em novembro de 2017 ocorreu a liberação de um crédito adicional por excesso de arrecadação no valor de R$
384.080,09 reais decorrente do ressarcimento pela co-modelagem dos estudos objeto da Resolução n.º 003 e de n.º 005/2015 do
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada - CGPPP, efetuado pelo Consórcio Rio Verde, empresa que foi adjudicada no processo
licitatório realizado para a ampliação e modernização do Programa Ganha Tempo, não havendo tempo hábil para a sua execução. Outro
fator que implicou no atingimento da execução da ação foi a publicação do Decreto 1.258 e 1.259/2017 que estabeleceu medidas de
redução e de controle das despesas e ainda medidas e condições para a repactuação de contratos vigentes no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta.

Alcance do Objetivo Específico:
Apesar da meta física da ação ter previsto a assinatura de 05 (cinco) contratos de Parceria Público-Privada - PPP e ao final do exercício só
ter sido assinado um contrato para a implantação de 07 (sete) unidades do programa Ganha Tempo, o objetivo específico da ação está
sendo cumprido. A MT PAR tem apoiado os diversos órgãos da administração pública na elaboração de estudos e mobilização de recursos
e parceiros, públicos e privados visando atender as demandas estratégicas de governo na estruturação e viabilização de projetos.
Em dezembro/2017 constava na carteira de projetos da empresa 11 (onze) projetos atendendo os órgãos: SETAS; SEDUC; SEMA;
SINFRA e SEGES e ainda parcerias estratégicas firmadas com o Escritório para Projetos das Nações Unidas (UNOPS); Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID); Instituto SEMEIA; Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação: 3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR
Programa de Governo: 359-Parcerias com o Setor Privado

Exercício: 2017

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 20501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR

Objetivo Específico: Estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão, visando o cumprimento de sua missão
organizacional.

Produto: Prática gerencial implementada

Unidade de Medida: Unidade

Responsável pela Ação: Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

META FÍSICA

Região de PLanejamento Meta

ESTADO 3,00

Total: 3,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA Meta Física Prevista (após
Créditos) Meta Física Ação Realizada % Realizado em Relação a

Meta Fisica Prevista
% Realizado em Relação a
Meta Física Após Créditos

3,00 3,00 3,00 100,00 100,00
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Análise da Meta Física:
Esta ação foi incluída no Plano de Trabalho Anual da MT PAR para o exercício de 2017 tendo em vista a necessidade de estruturar a
empresa para atender a sua missão organizacional profissionalizando ainda mais a sua gestão. Ficou definido como produto da ação
Prática Gerencial Implementada e a implementação de 03 (três) práticas até o final do ano.
No início de 2017 a MT PAR iniciou o processo de reestruturação organizacional cominando com a publicação, em 02/02/2017, da
Resolução nº 001/Conselho de Administração/2017, que aprovou a estrutura organizacional e o quadro de cargos em comissão da
empresa. Com a publicação do novo organograma e definição do seu quadro de vagas outras medidas foram implementadas ao longo do
ano para melhoria da gestão, dentre elas citamos a definição da identidade organizacional da empresa, a elaboração do regimento interno
tomando por base a nova estrutura e a implementação das competências relativas ao gerenciamento de projeto no âmbito da empresa.
Outra medida implementada foi a adequação do site da MT PAR e a criação de uma rotina interna para manutenção tempestiva do Portal
Transparência em atendimento as normatizações vigentes relativas a transparência pública. Foi também incluída no planejamento da ação
a realização de encontros denominado Encontro Parcerias que Transformam que tem por objetivo fortalecer o desenvolvimento de
parcerias estratégicas em Mato Grosso disseminando conhecimentos específicos acerca da matéria auxiliando na formação de servidores
da administração pública do Estado nos conteúdos relativos a parcerias. Foram realizados 07 (sete) encontros em 2017 com a participação
de mais de 500 (quinhentas) pessoas. As medidas relacionadas acima contribuíram sobremaneira para a melhoria da gestão atendendo o
previsto no objetivo específico da ação tanto que foi incluída no PTA 2018 como uma tarefa dentro da subação Implementação de
Melhorias no Programa de Parcerias de Mato Grosso.

 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte Dotação Inicial LOA Dotação Final (após
Créditos) Valor Empenhado Valor

Contingenciado

%PPD
 Empenhado em

Relação a Dotação
Inicial

%COFD
 Empenhado em

Relação a Dotação
Final (-) Valor

Contingenciado

100 9.960,00 35.563,00 33.563,00 0,00 336,98 94,38

Total 9.960,00 35.563,00 33.563,00 0,00 336,98 94,38

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação inicial foi insuficiente para cumprir com as demandas com capacitação e deslocamento de colaboradores, servidores e
conselheiros no decorrer do exercício, sendo necessária a suplementação orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:
Os créditos adicionais foram liberados em tempo hábil para a execução da ação contribuindo para cumprimento da meta física. Algumas
despesas não foram executadas em razão do cumprimento do Decreto 1.258 e 1.259/2017 que estabeleceu medidas de redução e de
controle das despesas e ainda estabeleceu medidas e condições para a repactuação de contratos vigentes no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora a dotação inicial da ação tenha sido suplementada todas as medidas executadas contribuíram com a melhoria da gestão no
âmbito da MT PAR. As capacitações e os Encontros Parcerias que Transformam realizados contribuíram para a formação de
servidores/colaboradores/parceiros nos conteúdos relativos ao Programa Parcerias com o Setor Privado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
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