
 
Estado de Mato Grosso 

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS 
    

 

Eixo Estruturador: 
001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada 

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

Programa: Parcerias com o Setor Privado (359)  

Tipo de Programa: 
Gestão de Políticas Públicas 

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

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

 
Objetivo do Programa: 
Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado. 
 
Público Alvo: 
Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais 

 
Gestor(a) do Programa: 
Luciano Bernart 
 

PRODUTOS ENTREGUES 
 
 

Descrição 
METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 
Prevista 

(após 
créditos) 

 
Realizado Índices de 

Realização 
Dotação Final 

(após 
créditos) 

 
Empenhado Índices de 

Execução 

Ação Estruturação de operações de 
gestão de ativos da MT PAR. 

 
 
100,00 

 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
42.500,00 

 
 
31.336,94 

 
 
73,73 

Produto / Unidade 
de Medida Receita patrimonial 

arrecadada/Real 
 

Ação 
Estruturação do Programa de 
Parcerias do Estado de Mato 
Grosso 

 
 

3,00 

 
 

3,00 

 
 
100,00 

 
 
163.200,00 

 
 
11.450,00 

 
 

7,02 
Produto / Unidade 
de Medida Projetos Estruturados/Unidade 

Ação Implementação de boas práticas 
gerenciais na MT PAR 

 
 

2,00 
 
 

2,00 
 
 
100,00 

 
 
84.299,84 

 
 

0,00 
 
 

0,00 
Produto / Unidade 
de Medida Prática gerencial 

implementada/Unidade 
Índice médio geral de realização: 66,67%  26,92% 
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INDICADORES DO PROGRAMA 
 

Descrição Unidade de Medida Índice Início 
PPA 

Índice Final 
PPA 

Apurado 
2018 

Data da 
Apuração 

Percentual de investimentos alavancados 
com Recursos do Parceiro Privado 

 
Unidade 

 
0,00 

 
40,00 

 
14,00 

 
03/12/2018 

Fonte: Sefaz e MTPAR 
Taxa de crescimento entre 2 anos da 
receita patrimonial realizada pela MT-PAR 

 
Real 

 
0,00 

 
3,00 

 
0,00 

 
03/12/2018 

Fonte: Fiplan - MT PAR / Sistema Domínio 
Taxa de investimentos com Recursos do 
Parceiro Privado viabilizados por meio da 
MT PAR 

 
Real 

 
20,00 

 
32,00 

 
292,00 

 
03/12/2018 

Fonte: MT PAR 
 
Análise dos Indicadores do Programa: 

1) 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 dos 19 
(dezenove) imóveis destinados a empresa, apenas, 05 (cinco) foram integralizados, os demais retornaram para a gestão da 
Secretaria de Gestão, com a rescisão do Decreto nº 179, de 07 de julho de 2015. 

O plano de investimento foi elaborado, entretanto, o leilão de dois imóveis que foi realizado, deu deserto e o Conselho de 
Administração da empresa decidiu esperar o aquecimento na economia do setor para realizar um novo leilão. O imóvel da 
Morada da Serra foi cedido sem ônus para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS para a instalação da Unidade 
do Ganha Tempo naquela localidade. Logo, o produto desta ação: -Receita patrimonial arrecadada- ficou prejudicado por que 
neste exercício não houve arrecadação de receitas desses imóveis. 
 
 
 

2) Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado (Percentual de Investimentos alavancados com Recursos de 
Parceiro Privado) 

FÓRMULA: Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / 
Despesas de investimentos do Estado de MT realizadas no ano com Recursos Próprios + Valores de investimentos provenientes 
de parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano) X 100 

Recursos aplicados por Parceiros 
------------------------------------------------------------------------------------  =  * 100 = X 
Recursos Próprios aplicados +  Recursos aplicados por Parceiros 

R$  22.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------------ = * 100 = 13,69 % 
R$ 138.680.307,82   +  R$ 22.000.000,00 

Nota: De todo o investimento realizados no Estado de Mato Grosso no ano de 2018 13,69% foram por meio de Parcerias 
(nesse caso PPP Ganha  Tempo) 

3) Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR (Taxa de 
crescimento de  investimentos com  Recursos do  Parceiro Privado viabilizados por  meio  da  MT PAR.) 

FÓRMULA: [(Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / 
Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano anterior) -1] X 100) 

Recursos via MTpar  2018 
----------------------------------= X -(1) * 100 = X 
Recursos via MTpar 2017 

 
R$ 22.000.000,00 
----------------------------------= X -(1) * 100 =  292,35 % 
R$ 5.607.195,00 
 
Obs.: Os valores referentes aos recursos próprios são os efetivamente pagos no exercício de 2018 conforme demonstrativo de 
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despesas orçamentária por Fonte, UO e Grupo extraídos do Fiplan - FIP 613 anexo 
 
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, Verde e Várzea Grande. A concessionária vencedora do certame entregou as unidades em 2018. Da 
análise dos investimentos alavancados com esta PPP foi possível verificar um crescimento na ordem de 13,69% em relação 
às despesas de investimentos do Estado de MT realizados no ano com recursos próprio que correspondeu a uma taxa de 
crescimento de investimentos provenientes de parcerias viabilizados por meio da MT PAR na ordem de 292,35 %. Ressaltamos 
que os indicadores têm uma margem de aproximação por que o sistema só aceita números inteiros. 
 
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA 
 

 
Dotação Inicial 
LOA 

 
Dotação Final 
(Após Créditos) 

 
Valor Empenhado 

 
Valor 
Contingenciado 

%PPD 
Empenhado em relação a 

Dotação Inicial LOA 

%COFD 
Empenhado em relação a 

Dotação Final (-) Valor 
Contingenciado 

289.999,84 289.999,84 42.786,94 247.212,90 14,75 100,00 

 
 
Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 14,75% 
 

 
Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 100,00% 

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-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 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular; 
• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente; 
• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente 
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EXECUÇÃO DO PROGRAMA: 
Apesar do contingenciamento da dotação inicial planejada a MT PAR conseguiu atingir o seu objetivo de aumentar a aplicação 
no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado, devido à base de cálculo 
dos indicadores que tem como comparativo o ano anterior e este por sua vez apresentou indicadores inexpressivos. 
Destacamos que a liberação apenas de 14,75% do orçamento impossibilitou algumas ações gerenciais, tais como o 
desenvolvimento do plano de capacitação dos colaboradores, e outras da área finalística como a Gestão do patrimônio imobiliário 
da MTPAR. 
 
RESULTADOS DO PROGRAMA: 
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 2018 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 06 (seis) municípios do Estado. 
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