RESULTADOS DA CGE-MT
NO EXERCÍCIO DE 2019

IDENTIDADE INSTITUCIONAL
MISSÃO
“Contribuir para melhoria dos Serviços
Públicos prestados pelo Poder Executivo
do Estado de Mato Grosso, por meio do
aperfeiçoamento dos Sistemas de
Controles, da Conduta dos Servidores e
dos
Fornecedores,
ampliando
a
Transparência e fomentando o Controle
Social.”

VISÃO
“Ser Instituição de excelência nas
atividades de ouvidoria, auditoria,
controle e corregedoria e reconhecida
pela sociedade como Órgão autônomo e
essencial à qualidade do gasto público e
ao controle social.”
VALORES

NEGÓCIO
 Aperfeiçoamento dos Sistemas
de Controles;
 Ampliação da Transparência e
Fomento do Controle Social;
 Aperfeiçoamento da Conduta do
Servidor e dos Fornecedores.

LEGALIDADE: Atuar em conformidade
com a legislação e os princípios da
Administração.
TRANSPARÊNCIA: Comunicar de forma
clara e honesta.
CONFIDENCIALIDADE:
Resguardar
sigilo na medida da imposição legal.
PROBIDADE: Agir de forma reta,
honesta e de acordo com a ética e a
moralidade.
IMPARCIALIDADE:
Analisar
sem
privilégios.
EXCELÊNCIA: Realizar e conduzir a
prestação de serviços públicos com
qualidade.
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APRESENTAÇÃO

Assumimos a gestão da CGE-MT em
2019 com o compromisso de priorizar o

decisões, e servidores, proporcionando um
conhecimento mais prático e preventivo.

aspecto preventivo de atuação do órgão,
vertente que muitas vezes não tem a mesma

Ampliamos o nosso leque de

repercussão de quando atuamos em apoio a

capacitações a fim de elevar o nível de

investigações ou na responsabilização de

profissionalização da gestão pública. Afinal,

empresas e agentes públicos.

capacitar é também prevenir, ou melhor,
mais do que isso, é estimular um ambiente

Do nosso quadro de auditores,
metade atua

exclusivamente na parte

em que os desperdícios, os desvios e a má
gestão de recursos públicos não terão vez.

preventiva, sendo que os outros 50% estão
distribuídos

nas

áreas

de

Ouvidoria,

Auditoria e Corregedoria.

É claro que não deixamos de atuar
na parte repressiva com as auditorias
especiais e processos administrativos para

Recentemente,

criamos

uma

responsabilização de servidores e pessoas

Inteligência

para

jurídicas. Aliás, como sabemos, a punição

reforçar ainda mais o controle com algo que

tem a dupla função de repressão e

cada vez mais fará parte do nosso cotidiano:

prevenção, pois ao aplicar sanções afastamos

a inteligência artificial.

o fantasma da impunidade que há muitos

Superintendência

de

anos assombra nosso país.
Estamos cientes do nosso papel de
contribuir para a eficiência e lisura da

Tudo isso fazemos em obediência à

máquina pública. Capacitar é um verbo que

Constituição

Federal

e

utilizamos todos os dias. Por esse motivo,

inerentes ao nosso cargo.

às

atribuições

iniciamos em 2019 o Programa CGE
ORIENTA – Estado Íntegro e Eficaz, trazendo

Ao

logo

do

ano

de

2019,

o controle interno ainda mais próximo dos

promovemos diversas ações comemorativas

gestores,

aos 40 anos da CGE, visando fomentar o

auxiliando

nas

tomadas

de

controle social e melhorar os controles
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internos,

no

ineficiência

intuito

de

combater

administrativa,

a

a

Além

de

muito

estudo

e

qual,

modernização

das

nossas

técnicas

de

como

essencial

a

comprovadamente, e tão danosa quanto à

trabalho,

corrupção

cooperação constante com os órgãos do

na

aplicação

dos

recursos

públicos.

vemos

Poder Executivo Estadual e também com as
instituições parceiras de controle da gestão

Durante

as

comemorações,

foi

pública.

evidenciado que avançamos no uso da
tecnologia e em nossa forma de atuação.

Emerson Hideki Hayashida

Nossa metodologia tem se destacado pela

Secretário-Controlador Geral do Estado

maturidade técnica e porque passamos a não
somente a identificar os problemas, mas a
reconhecer as causas e recomendar soluções
para os órgãos estaduais. Nossas auditorias
têm se destacado a ponto de embasarem
importantes inquéritos civis e criminais no
enfrentamento à corrupção.
Entretanto, ao olhar para trás,
precisamos também levantar a cabeça e
mirar o horizonte, o que queremos para o
controle interno daqui a dez anos? Como
podemos

contribuir

para

melhorar

a

prestação do serviço público? Como reforçar
cada vez mais a prevenção? Como auxiliar na
maior

efetividade

dos

programas

de

governo?
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CAPÍTULO I - OUVIDORIA
1.1)

MANIFESTAÇÕES

Mais fortalecida, a Rede de Ouvidorias do Governo de Mato Grosso recebeu 19.683 manifestações
da população no ano de 2019. A maioria das demandas foram solicitações relacionadas a
andamentos de processos e esclarecimentos de dúvidas sobre como acessar os serviços públicos.

Gráfico 01 - Mensagens recebidas por ano
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Conforme balanço da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), órgão responsável pela
coordenação da atividade de Ouvidoria no Poder Executivo Estadual, 45% das 19.693
participações sociais foram solicitações, 31% reclamações, 11% denúncias, 8% elogios, 3%
pedidos de informação e 1% sugestões.
Tabela 01: Mensagens recebidas por natureza em 2019
NATUREZA

QUANTIDADE

%

Solicitação

8.831

45%

Reclamação

6.169

31%

Denúncia

2.178

11%

Elogio

1.591

8%

Informação

670

3%

Sugestão

244

1%

TOTAL

19.683

100%
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A página da Ouvidoria na Internet (www.ouvidoria.mt.gov.br/falecidadao) foi o canal mais
utilizado, com 86,69% das manifestações. O whatsapp (65 98476-6548), canal disponibilizado
à população a partir de 2019, foi o segundo mais utilizado, com 3,10% dos registros. Os telefones
(162 e 0800 647 1520) apareceram na sequência, com 2,75% das manifestações. As demais
demandas foram direcionadas à Rede de Ouvidorias por balcão, postal e aplicativo.
Tabela 02: Mensagens recebidas por canal em 2019
MEIO DE
ENTRADA

QUANTIDADE

Site
E-Mail
WhatsApp
Telefone
Balcão
App MT Cidadão
Carta
TOTAL

%

17.064
772
610
541
413
277
6
19.683

86,69%
3,92%
3,10%
2,75%
2,10%
1,41%
0,03%
100%

Os órgãos mais demandados foram a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Secretaria de
Estado de Saúde (SES), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado de Fazenda
(Sefaz) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Juntos, os cinco órgãos somaram 74% dos
registros.

Tabela 03: Dez entidades mais demandadas em 2019
Entidade

Solicitação

Reclamação

Elogio

Denúncia

Informação

Sugestão

Total
geral

% da demanda
total

SEDUC

1.600

1.588

19

647

71

38

3.963

20%

SES

192

835

1.405

83

40

87

2.642

13%

PGE

1.730

724

12

3

10

13

2.492

13%

SEFAZ

1.201

500

35

168

54

18

1.976

10%

DETRAN

875

622

12

62

21

16

1.608

8%

SEMA

329

82

2

285

44

5

747

4%

JUCEMAT

385

237

7

1

1

6

637

3%

SEPLAG

303

182

23

20

34

7

569

3%

POLITEC

193

141

3

15

5

-

357

2%
9

PROCON

178

162

1

9

3

1

354

2%

Total
geral

6.986

5.073

1.519

1.293

283

191

15.345

78%

Os temas mais recorrentes nas 19.683 manifestações foram gestão de pessoas, gestão de
saúde, débitos em dívida ativa, atendimento ao contribuinte, comportamento de servidor estadual
no ambiente de trabalho, contagem de pontos e atribuição de aulas de professores da rede
estadual.
Tabela 04: Serviços/Assuntos mais citados em 2019
SERVIÇO/ASSUNTO

QUANTIDADE

%

Gestão de Pessoas

2.933

15%

Gestão de Saúde (atendimento/tratamento/estabelecimentos)

2.119

11%

Débitos em dívida ativa

2.103

11%

Gestão e Secretaria Escolar e Acadêmica

1.370

7%

Legislação e Fiscalização Tributária

996

5%

Atendimento ao Cidadão (geral)

905

5%

Licenciamento, Seguro Obrigatório e Transf./Emissão CRLV

806

4%

Conduta dos Servidores

649

3%

Proteção ao Meio Ambiente

605

3%

Registro Comercial

590

3%

De todas as mensagens respondidas em 2019, 51% das respostas foram enviadas em até cinco (05)
dias, e outros 17% de seis (06) até 15 dias, totalizando 68% de manifestações na Rede de
Ouvidorias respondidas em até 15 dias do recebimento. O prazo regulamentar para resposta é de
até 15 dias, prorrogáveis por mais 15, totalizando 30 dias.
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Gráfico 02 - Tempo de resposta das mensagens em 2019
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1.2)
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OUV-ZAP

Em 2019, a CGE-MT disponibilizou ao cidadão mais um canal de atendimento da Rede de
Ouvidorias do Governo de Mato Grosso: o aplicativo WhatsApp. O novo canal funciona pelo
número

(65)

98476-6548

e,

com

exceção

de

chamadas

telefônicas,

todas

as

funcionalidades podem ser utilizadas, seja por meio de mensagens de texto, áudios, fotos ou
vídeos.

Figura 1: Lançamento do Ouv-Zap na Praça Alencastro, em Cuiabá

Após o recebimento da demanda pelo WhatsApp, a Ouvidoria fornece como resposta o número de
protocolo para o acompanhamento da demanda no sistema Fale Cidadão.
1.3)

DEFESA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Em 2019, a Rede de Ouvidorias do Governo de Mato Grosso ganhou mais força mediante a
regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017, também conhecida como Código de Defesa
dos Usuários de Serviços Públicos. A normatização consta do Decreto nº 195/2019.
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Em Mato Grosso, o dispositivo normatiza o tratamento dispensado pela Rede de Ouvidorias aos
seus usuários, de modo que a atendimento seja cada vez mais claro, rápido e resolutivo.

Figura 2: Debate com ouvidores sobre a regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017

1.4)

ATUALIZAÇÃO DO FALE CIDADÃO

Outro ponto que contribuiu para o fortalecimento da Rede de Ouvidorias em 2019 foi o início da
atualização do sistema eletrônico (Fale Cidadão) para registro das manifestações. A ideia é
priorizar as particularidades das demandas de cada Ouvidoria Setorial e de seus respectivos
órgãos, sobretudo na geração de relatórios gerenciais.

Figura 3: Apresentação do Fale Cidadão 2 aos ouvidores
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CAPÍTULO II - TRANSPARÊNCIA
2.1)

TRANSPARÊNCIA ATIVA

2.1.1) Portal Transparência
O Portal Transparência do Governo de Mato Grosso obteve 1.162.302 de acessos em 2019. O
quantitativo é 20,3% superior ao número de acessos do ano anterior, quando a página somou
965.732 visualizações.
As visualizações do Portal Transparência em 2019 foram feitas por 216.339 usuários. Os
assuntos mais procurados foram lotação e remuneração dos servidores estaduais, despesas e
contratos administrativos.
Do total de visualizações, 98% foram originárias do Brasil e o restante de usuários dos seguintes
países: Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Bolívia, Argentina, Moçambique, Espanha,
Índia, Canadá, Japão e Paraguai.
Das 98% visualizações originárias do Brasil, 63,32% foram de usuários de Mato Grosso e as demais
de outros estados. As unidades da federação que mais originaram acessos foram: Distrito Federal,
São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná, que, juntas, somaram 24,91% das visualizações.

2.1.2) Mira Cidadão
Já o Mira Cidadão, outra ferramenta de transparência do Poder Executivo Estadual, obteve 20.483
visualizações em 2019. Os assuntos mais acessados foram remuneração dos servidores estaduais
e repasses de recursos aos poderes constituídos.

13

2.2)

TRANSPARÊNCIA PASSIVA

O Governo de Mato Grosso recebeu 672 pedidos de informação com base na Lei de Acesso à
Informação – LAI (Lei Federal n. 12.527/2011) no ano de 2019, o que representa um aumento de
46% em relação à 2018.
Dos 672 pedidos de informação, 57% tiveram o acesso concedido, seja por meio eletrônico, físico
ou pela disponibilização da informação no Portal da Transparência.
O acesso foi negado em 12% das demandas por se tratar de informações ou documentos
inexistentes ou por falta de requisitos mínimos para atendimento. Ainda estão em análise 28% das
demandas. As outras 3% foram demandas duplicadas.
A maior quantidade de pedidos via LAI foi respondida pelas secretarias de Estado de Segurança
Pública (Sesp), de Educação (Seduc) e de Fazenda (Sefaz). As principais informações demandadas
foram relativas a: segurança pública, lotacionograma de servidores, licitações e contratos
administrativos.
Tabela 05: Atendimentos da Lei de Acesso à Informação em 2019

PORTAL TRANSPARÊNCIA
•1.162.302 de acessos ao Portal Transparência
•20.483 de acessos ao Mira Cidadão

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
•672 pedidos de informação
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2.3)

OUTRAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA

Figura 4: Capacitação direcionada aos ouvidores setoriais



Capacitação dos ouvidores setoriais para melhorar os atendimentos relativos à
Lei de Acesso à Informação;



Elaboração e publicação do Guia Simplificado para a Proteção de Dados Pessoais;



Disponibilização de ambiente para transmissão das sessões de licitação no Portal
Transparência;



Anonimização da lotação de servidoras estaduais com medidas protetivas no
Portal Transparência e no Mira Cidadão.
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CAPÍTULO III - CONTROLE PREVENTIVO
3.1)

PRODUTOS DE CONTROLE PREVENTIVO

Trinta e uma avaliações de controle interno, 1.200 pareceres, 440 recomendações técnicas, 40
capacitações, 1.500 servidores capacitados e 660 consultas respondidas por e-mail. Estes foram
alguns números da atuação preventiva da CGE-MT junto aos órgãos e entidades do Governo de
Mato Grosso no ano de 2019. A produção é resultado da priorização da CGE pelo controle
preventivo, vertente de atuação que concentra metade da força de trabalho dos auditores do
Estado.
Entre as 31 avaliações de controle interno, foi analisada a gestão administrativa das contratações,
transferências, pessoal, orçamentária, contábil, financeira e patrimonial das seguintes instituições:
Assistência Social e Cidadania (Setasc), Fazenda (Sefaz), Planejamento e Gestão (Seplag), Educação
(Seduc), Infraestrutura (Sinfra), Departamento de Trânsito (Detran), Instituto de Terras
(Intermat), Mato Grosso Previdência (MT Prev), Defesa Agropecuária (Indea), Desenvolvimento
Econômico (Sedec), Casa Civil e Companhia de Mineração (Metamat).
Também foi avaliada a prestação direta de serviços específicos à população, como gestão escolar
(Seduc), dívida ativa (PGE) e assistência farmacêutica (SES).
A avaliação de controle interno objetiva analisar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de
controles internos existentes; verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das
diretrizes traçadas pela administração; prevenir o cometimento de erros, desperdícios, abusos,
práticas antieconômicas e fraudes; verificar o cumprimento das recomendações e determinações
dos órgãos de controle externo e interno e apresentar sugestões de melhoria dos controles
existentes.
Além disso, foram emitidos 1.200 pareceres e as 440 recomendações técnicas aos órgãos
estaduais com objetivo de detectar e corrigir, de forma concomitante ao andamento das ações e
processos, eventuais falhas e erros.
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Tabela 06: Desempenho do controle preventivo em 2019

31 AVALIAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
27 RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO
1.200 PARECERES
440 RECOMENDAÇÕES
40 CAPACITAÇÕES

1.500 SERVIDORES CAPACITADOS
660 CONSULTAS VIA PERGUNTE À CGE

3.2)

CAPACITAÇÕES DE CONTROLE PREVENTIVO

Ainda na vertente de atuação preventiva, foram realizadas 40 capacitações, que alcançaram
1.500 servidores não somente do Estado mas também de outras esferas e Poderes Constituídos.
Os temas das capacitações foram definidos a partir de necessidades identificadas pela CGE-MT em
auditorias e atividades de controle no âmbito do Governo de Mato Grosso.

Figura 5: Lançamento do Programa CGE ORIENTA

Destaque para o lançamento do Programa CGE ORIENTA – Estado Íntegro e Eficaz. A ação tem
como objetivo a promoção da integridade e do aperfeiçoamento da gestão pública mediante a
oferta continuada e direcionada de orientações e capacitações a gestores, servidores públicos,
17

empresas com contratos vigentes ou com interesse em estabelecer negócios com o Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso.

Figura 6: Primeiro ciclo do Programa CGE ORIENTA

No primeiro ciclo do Programa CGE Orienta, servidores de cinco instituições do Governo de Mato
Grosso (Jucemat, Indea, Intermat, Seaf e CGE) e da Defensoria Pública aprimoraram os
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conhecimentos sobre controle disciplinar, gestão de pessoas, conformidade da despesa pública e
fiscalização de contratos.

Figura 7: I Conferência Estadual de Controle Interno

Também foi inserida no calendário anual de atividades da CGE a Conferência Estadual de
Controle Interno. A primeira edição do evento reuniu agentes, pesquisadores e avaliadores do
controle interno da União, do Estado e de mais de mais de 20 municípios mato-grossenses para
debater o papel do controle interno na prevenção e no combate à corrupção e na eficiência, eficácia
e efetividade da gestão pública.
A CGE também realizou capacitações para os servidores das Unidades Setoriais de Controle
Interno (Unisecis), que são extensão da Controladoria em cada órgão. As capacitações para este
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público versaram sobre as atribuições das Unisecis, a elaboração e o monitoramento dos planos
de providências de controle interno, produtos específicos de auditoria, entre outros assuntos.
Em evento especial realizado em novembro/2019, auditores da CGE e analistas e técnicos das
Unisecis colocaram à mesa as dificuldades, os desafios e as proposições para melhorar o
relacionamento institucional e a missão de aprimorar os controles internos do Governo de Mato
Grosso.

Figura 8: Workshop com as Unidades Setoriais de Controle Interno

Também foi elaborada e publicada no site da CGE a cartilha eletrônica “O Papel das Unidades
Setoriais de Controle Interno”.
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3.3)

PERGUNTE À CGE

Destaque também da atuação preventiva foram as consultas respondidas pelo canal “Pergunte à
CGE”. Em 2019, os auditores do Estado responderam a 660 questionamentos de servidores e
gestores do Governo de Mato Grosso pela ferramenta. A maioria das perguntas foi sobre gestão de
pessoas, financeira, contábil, aquisições e convênios.

3.4)

MONITORAMENTO

Ainda como parte do controle preventivo, a CGE-MT produziu 27 relatórios de monitoramento
dos planos de providências formulados em resposta às recomendações emitidas por ela aos
órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
Em 2019, os órgãos estaduais elaboraram 387 planos de providências, dos quais 150 foram
implementados e o restante está em execução.
3.4.1) Grau de atendimento
O grau de atendimento dos órgãos estaduais às recomendações da CGE-MT aumentou 15,7%, em
média, do ano de 2018 para 2019. O incremento se refere à implementação total, já concluída, das
ações propostas nos planos de providências enviados à CGE pelas nove instituições públicas
submetidas anualmente às avaliações de controle (Detran, MT Prev, Seduc, Sefaz, Seplag, SES, Sesp,
Sinfra e Unemat).
As nove instituições respondem por 85% do orçamento anual do Estado e são prioridade de
atuação da Controladoria. A adesão desses órgãos às recomendações da CGE passou de 31,8% em
2018 para 36,8% em 2019.
Numa análise individualizada, a CGE verificou que houve casos de secretarias com desempenho
acima da média geral. É o caso, por exemplo, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no
qual o grau de implementação total das recomendações passou de 80% para 91,38%. Destaque
também para a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), cujo grau de adesão passou de
56,98% para 73,71%.
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CAPÍTULO IV – AUDITORIA
4.1)

RELATÓRIOS DE AUDITORIA

As auditorias realizadas pela CGE-MT no ano de 2019 geraram ao menos R$ 279.262.959,71 de
economia em contratos e expectativa de ressarcimento ao Governo de Mato Grosso. O montante
financeiro é relativo aos 73 relatórios de auditoria produzidos no ano, seja por iniciativa da
própria CGE, demanda do governador, dos órgãos estaduais ou de instituições de controle externo,
como o Ministério Público Estadual (MPE).
“A economia é resultado do atendimento, pelos órgãos estaduais, às recomendações expedidas
pela CGE nos relatórios de auditoria, entre elas de repactuação de preços, rescisão contratual,
indeferimento de aditivos, cancelamento de restos a pagar e intensificação da fiscalização de
contratos”, ressalta o secretário-controlador geral do Estado, Emerson Hideki Hayashida.
Já a expectativa de ressarcimento se deve aos efeitos não imediatos de processos administrativos
já instaurados ou a ser instaurados na própria CGE ou nos demais órgãos estaduais para apuração
de responsabilidade, aplicação de multas e recuperação dos valores desviados por pessoas físicas
ou jurídicas pela prática de irregularidades como: descumprimento de cláusulas contratuais,
superfaturamentos e pagamentos por serviços não executados.
Além dos benefícios financeiros, os trabalhos também se voltaram a encontrar oportunidades de
melhoria na prestação dos serviços públicos.
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Figura 9: Foram realizadas auditorias em várias áreas

Dos 73 trabalhos, destaque para a auditoria nos contratos para realização de procedimentos
oftalmológicos da Caravana da Transformação. O trabalho identificou o pagamento de 242.180
procedimentos oftalmológicos eletivos sem comprovação de realização dos exames. O relatório
produzido pela CGE foi utilizado pelo Ministério Público Estadual (MPE) na Operação Catarata e
na ação por improbidade administrativa em desfavor de sete ex-gestores do Estado.

Figura 10: Auditoria na folha de pessoal em parceria com o TCE-MT

Auditorias nas despesas com a folha de pagamento dos servidores estaduais foram outros
trabalhos relevantes realizados, nestes casos, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MT), por meio de cooperação técnica. O objetivo foi contribuir para a tomada de decisões dos
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gestores públicos para contribuir com a eficiência, efetividade e sustentabilidade financeira das
despesas com pessoal, considerando, por exemplo, as concessões de licenças, o estoque de férias e
licenças-prêmios, as movimentações e cessões, o cálculo de verbas rescisórias e o déficit
previdenciário.

Figura 11: Inspeção no Hospital Regional de Rondonópolis

Destaque ainda para as auditorias na gestão dos recursos financeiros transferidos para os
sete Hospitais Regionais, entre os anos de 2015 e 2018, passando do modelo de gestão de
Organizações Sociais para a retomada da administração direta da unidade pela Secretaria de
Estado de Saúde (SES). Nos relatórios, foram apresentadas radiografias da gestão das unidades de
saúde sob os aspectos da execução financeira, gestão de pessoas, execução finalística (prestação
de serviços assistenciais de saúde), sistemas da informação e infraestrutura.

Figura 12: Auditoria nos contratos do Ganha Tempo

Outro trabalho relevante foi a auditoria na execução do contrato de parceria público-privada
para a gestão das unidades do Ganha Tempo. Nas análises, foram identificadas irregularidades
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como a emissão indevida de senhas para efeito de recebimento de contraprestação do Estado, já
que o contrato prevê pagamentos à concessionária com base no quantitativo de atendimentos
realizados. A partir disso, a CGE emitiu recomendações à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (Seplag), órgão gestor do referido contrato desde abril/2019. Para atender às
recomendações, a Seplag designou equipe técnica para realizar estudos de reequilíbrio econômico
e financeiro do contrato e promoveu capacitação aos fiscais do contrato.
Entre os principais trabalhos está também a auditoria na execução do contrato de concessão
de mercados intermunicipais de transporte de passageiros. A CGE concluiu pela inexecução
parcial do contrato, o qual é oriundo de concorrência pública realizada em 2012, mas foi
adjudicado e celebrado em 2017. Nas análises, a CGE demonstrou que um dos motivos da
inexecução parcial era a inadequação da tarifa cobrada pela empresa com o custo do transporte
oferecido, os investimentos realizados e a taxa interna de retorno definida no edital e no contrato.
Destaque também para a auditoria na prestação de serviços médicos hospitalares ao Estado
por empresas investigadas na Operação Sangria, realizada pela Delegacia Especializada em
Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz).
Também foi realizada auditoria na qual foram identificadas inconsistências na contratação de
empresa especializada em atendimento pré-hospitalar de Urgência e Emergência, para o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), no período de 2014 a 2018.
Outro trabalho apurou irregularidades na licitação para contratação de empresa para promover a
recuperação de áreas degradadas pela mineração na região do Vale do Rio Peixoto,
abrangendo os municípios de Matupá, Guarantã do Norte e Terra Nova do Norte.
Destaque ainda para auditoria que identificou como irregular o enquadramento de empresa do
ramo de hotelaria no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso
(Prodeic) para receber benefício fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços (ICMS).
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Figura 13: Auditoria na Santa Casa de Cuiabá

Outras auditorias de destaque foram as que avaliaram os controles internos do Programa PróFamília, da gestão da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, da gestão da regularização
fundiária e da supervisão, gerenciamento e consultoria de obras públicas.

4.2)

OUTROS PRODUTOS DE AUDITORIA

Além dos 73 relatórios, a CGE elaborou outros 1.400 produtos de auditoria, entre pareceres,
recomendações e manifestações técnicas acerca de procedimentos internos e de prestação
direta dos serviços públicos no âmbito do Poder Executivo.
Nos produtos, a Controladoria auxiliou às secretarias estaduais com análises não somente do
ponto de vista da legalidade mas também da racionalização dos procedimentos e do
aprimoramento dos controles existentes nas mais diversas áreas (saúde, educação, segurança,
assistência social, desenvolvimento econômico etc), com o objetivo principal de contribuir para a
melhoria dos serviços prestados à população.
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CAPÍTULO V – CORREGEDORIA
5.1)

PESSOAS JURÍDICAS

5.1.1) Processos de Responsabilização
Em 31 de dezembro de 2019, estavam em andamento no Poder Executivo Estadual 51 processos
administrativos à luz da Lei Anticorrupção, envolvendo 210 empresas. Desse total, nove (09)
processos de responsabilização foram instaurados em 2019, para investigar 72 empresas.
5.1.2) Acordos de Leniência

A CGE-MT, o Ministério Público Estadual (MPE) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE)
recuperaram R$ 194,5 milhões para os cofres públicos em 2019. O montante foi devolvido
por empresas envolvidas em atos de corrupção cometidos em anos anteriores a 2019 no âmbito
do Governo de Mato Grosso.
Os exatos R$ 194.562.500,79 foram ressarcidos por meio de acordos de leniência firmados com
seis empresas, as quais confirmaram a participação nas fraudes e se comprometeram a contribuir
com as investigações.
Os valores recuperados são desdobramentos de auditorias realizadas pela CGE entre os anos de
2009 e 2015, das operações policiais e do MPE deflagradas de 2015 a 2017 e dos acordos de
colaboração de ex-gestores do Governo de Mato Grosso
Os valores ressarcidos envolvem pagamentos de multa administrativa e de dano moral coletivo
(civil). A gestão dos recursos devolvidos a título de multa administração é de competência do
Poder Executivo Estadual. Já os valores recuperados a título de dano moral ficam sob a gestão do
MPE.
O montante recuperado em 2019 foi destinado para ações nas áreas de saúde, segurança pública e
prevenção à corrupção no âmbito do Poder Executivo Estadual. Do total devolvido, R$ 75 milhões,
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por exemplo, foram destinados para a retomada das obras do Hospital Central de Mato Grosso,
com cronograma de pagamentos assegurados até dezembro de 2021.
Tabela 07: Resultados da responsabilização de empresas em 2019

09 processos instaurados

• 72 empresas investigadas
R$ 194,5 milhões recuperados
• Por Acordos de Leniência

5.2)

AGENTES PÚBLICOS
Em 2019, a Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e as Unidades Setoriais de Correição
conduziram 290 processos administrativos disciplinares e 10 sindicâncias para
apurar a prática de violações funcionais de servidores do Governo de Mato Grosso.
As infrações disciplinares mais comuns foram: desídia/negligência, acúmulo ilegal de
cargos públicos, corrupção/fraude, inassiduidade, abandono de cargo, irregularidades em
contratos e uso indevido de veículos oficiais.
A maioria dos procedimentos concentram-se em cinco órgãos: Detran, Seduc, Politec,
Saúde e CGE, conforme demonstrado no gráfico seguinte:
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Em 2019, foram aplicadas 54 demissões e 2 suspensões a agentes públicos do Governo
de Mato Grosso por infrações funcionais. Também foram firmados 54 termos de ajuste
de conduta, a maioria deles por desídia dos servidores acusados. Os acordos visam
desburocratizar, reduzir custos e agilizar a resolução de transgressões funcionais de
natureza leve.
Os dados não incluem os servidores da Procuradoria Geral do Estado (PGE), da Polícia
Judiciária Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, já que essas instituições têm
ordenamentos disciplinares próprios (não são regidas pelo Estatuto do Servidor Público
Civil do Estado – Lei Complementar 04/1990).

5.3)

CAPACITAÇÕES DE CORREGEDORIA
Também foram realizadas diversas capacitações voltadas a aprimorar os conhecimentos
e as técnicas dos servidores atuantes na área de Corregedoria, tanto da CGE-MT como das
Unidades Setoriais de Correição e Comissões Permanentes Processantes dos órgãos
estaduais. Destaque para as seguintes capacitações:


CGE orienta sobre julgamento de processos contra servidores e
fornecedores
O treinamento foi direcionado aos servidores das Assessorias de Gabinetes,
Assessorias Jurídicas e Unidades Setoriais de Correição quanto aos aspectos que
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devem ser observados no julgamento dos procedimentos administrativos de
responsabilização de servidores e empresas contratadas pelo Poder
Executivo Estadual.
O objetivo da capacitação foi aprimorar e dar celeridade aos trâmites posteriores
à instrução processual e à elaboração do relatório final pela comissão instituída
para conduzir a apuração, de forma a evitar prescrição processual.

Figura 14: Capacitação sobre julgamento de processos contra servidores e fornecedores



MPF compartilha com a CGE técnicas de investigação no combate à corrução
A capacitação foi demandada pela CGE-MT haja vista a atribuição do órgão de
controle interno do Poder Executivo Estadual de conduzir os processos
administrativos de responsabilização de empresas com fundamento na Lei
Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).

A qualificação foi conduzida por

procuradora da República que atuou nas investigações referentes à Operação
Ararath.
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Figura 15: Curso do MPF sobre técnicas de investigação no combate à corrupção

 Curso básico sobre Processo Administrativo Disciplinar
A capacitação foi direcionada aos servidores que haviam ingressado recentemente nas
Unidades Setoriais de Correição (Unisecor) dos órgãos estaduais, com a finalidade de
aprimorar conhecimento prático e teórico dos agentes públicos e fortalecer o sistema de
correição da administração pública.

Figura 16: Curso de processo administrativo disciplinar para as Setoriais de Correição



Magistrados capacitam auditores para evitar nulidades em processos
administrativos
O treinamento foi proferido pelo juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar, diretor do Fórum
de Várzea Grande e diretor-geral da Escola de Magistratura da Associação Mato-Grossense
de Magistrados (Amam), e pelo juiz Emerson Luís Pereira Cajango, diretor-adjunto da
Escola de Magistratura da Amam.

Eles falaram sobre as nulidades em processos

administrativos, mesclando teoria, aspectos práticos e análise de jurisprudência nos
tribunais superiores.
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Figura 17: Curso sobre nulidades em processos administrativos



Seminário de Prevenção e Repressão à Corrupção
O Seminário de Prevenção e Repressão à Corrupção objetivou discutir novos desafios,
fortalecer a governança e a sinergia entre os atores envolvidos no assunto e fomentar o
aprimoramento das técnicas de investigação.
O evento foi direcionado a auditores da CGE, servidores das Unidades Setoriais de
Correição do Governo de Mato Grosso e de órgãos de controle externo, como o Ministério
Público Estadual (MPE), a Controladoria Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da
União (TCU) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), além dos controles internos e
Corregedorias dos municípios e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Figura 18: Seminário de Prevenção e Repressão à Corrupção
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5.4)


OUTRAS AÇÕES DE CORREGEDORIA
Adesão ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias (Procor) da Controladoria
Geral da União (CGU);

Figura 19: Assinatura da adesão ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias



Instalação no prédio da CGE-MT das Unidades Setoriais de Correição da Politec, Seduc e
SES;



Disponibilização de sistema às Unidades Setoriais de Correição para gravação de oitivas;



Compartilhamento de experiências com a CGE-PR sobre a atuação da CGE-MT na Lei
Anticorrupção.

Figura 20: Treinamento para uso do sistema de gravação de oitivas
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CAPÍTULO VI – 40 ANOS DA CGE
No ano de 2019, foram realizadas diversas ações alusivas aos 40 anos da CGE-MT. Em parceria com
a Associação dos Auditores da CGE (Assae), a CGE iniciou as comemorações com um bate-papo
descontraído entre os aposentados e os servidores ativos da casa, no dia 29 de abril.

Figura 21: Lançamento interno das comemorações dos 40 anos da CGE
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Já para o dia do aniversário da CGE, em 11 de julho, o órgão de controle organizou a I Conferência
Estadual de Controle Interno e lançou o Programa CGE ORIENTA – Estado Íntegro e Eficaz.

Figura 22: Abertura da Conferência Estadual de Controle Interno

Destaque da programação também foi a instituição e entrega da Honra ao Mérito em Controle
Interno a 22 agentes públicos, em reconhecimento à contribuição deles com o fortalecimento do
Sistema de Controle Interno ao longo da história da CGE.
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Figura 23: Entrega da Honra ao Mérito em Controle Interno

A Controladoria encerrou as ações alusivas aos 40 anos com a promoção do Seminário de
Prevenção e Repressão à Corrupção, em 09 de dezembro.
Veja as principais atividades dos 40 anos da CGE:


Designação de comissão para organizar as comemorações dos 40 anos do órgão;



Utilização do selo dos 40 anos nos documentos e produtos da CGE até o fim de 2019;



Lançamento das comemorações dos 40 anos com relatos de aposentados;



Realização do Curso de Capacitação e Treinamento Para o Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (PNLD), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública
e a Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso;



Apoio ao Simpósio Gestão de Integridade e Compliance, realizado pela Universidade
Federal de Mato Grosso;



Realização da I Conferência Estadual de Controle Interno;



Lançamento do Programa CGE ORIENTA – Estado Íntegro e Eficaz;



Instituição e entrega da “Honra ao Mérito em Controle Interno”;
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Realização do 1º ciclo do Programa CGE Orienta para as seguintes instituições estaduais:
Jucemat, Indea, Intermat, Seaf, CGE e Defensoria Pública;



Apoio ao I Encontro de Auditoria Interna: Tendências Profissionais e Desafios, realizado
pela Associação dos Auditores da CGE (Assae) em alusão do Dia do Auditor Interno;



Realização do I Workshop com as Unidades Setoriais de Controle Interno (Unisecis);



Realização do Seminário de Prevenção e Repressão à Corrupção, em alusão ao Dia
Internacional de Combate à Corrupção.

Figura 24: Capacitação para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

Figura 25: Simpósio “Gestão de Integridade e Compliance”, na UFMT
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CAPÍTULO VII – PARCERIAS


Participação da CGE-MT em todas as reuniões técnicas do Conselho Nacional de
Controle Interno (Conaci). Na 33ª RT, em Salvador (BA), a CGE-MT apresentou aos
estados e municípios membros a metodologia de seleção dos objetos a serem avaliados,
como parte da perspectiva preventiva de atuação;

Figura 26: Representantes da CGE participaram de todos os eventos do Conaci em 2019



Participação da CGE-MT em todas as reuniões da Rede de Controle da Gestão Pública
em Mato Grosso. Uma das reuniões ordinárias da Rede de Controle, de março/2019,
foi sediada na CGE-MT;

Figura 27: Reuniões ordinárias da Rede de Controle
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Participação da CGE em reunião da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) sobre a Ação 05/2019, cujo objetivo é padronizar
procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos
bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos;



Compartilhamento de conhecimentos, experiências e informações entre a CGE-MT e o
Tribunal de Contas da União (TCU) para a atuação na área da saúde pública;

Figura 28: Auditores da CGE e TCU discutem atuação na saúde



Assinatura de acordo de cooperação técnica com a Controladoria Geral da União
(CGU) com o objetivo de integrar as ações de controle interno do Poder Executivo
Federal e do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;

Figura 29: Assinatura do acordo de cooperação técnica com a CGU



Participação no Grupo de Trabalho Mobilidade Cuiabá sobre as obras do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT);
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Figura 30: Reunião e visita técnica do Grupo de Trabalho Mobilidade Cuiabá sobre as obras do VLT



Apresentação do Sistema de Controle Interno (SCI) a 40 controladores e auditores
internos de 19 municípios de Mato Grosso;

Figura 31: Apresentação do SCI a controladores dos municípios

CAPÍTULO VIII – MEDIDAS INTERNAS

No ano dos 40 anos da CGE, destaque também para as seguintes medidas internas:


Elaboração do Planejamento Estratégico da CGE para o período 2020/2024;



Instituição da série “Café com o Secretário”, bate-papo com os servidores da
Controladoria sobre os principais acontecimentos internos e externos envolvendo a CGE
em determinado período;
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Figura 32: Café com o Secretário



Redução das despesas orçamentárias do órgão em R$ 3.174.145,41 no ano de 2019
na comparação com o ano anterior a fim de atender os Decretos Estaduais nº 07 e
08/2019;



Incentivo a práticas sustentáveis do Programa Agenda Ambiental na Administração
Pública (Programa A3P), como desligar as luzes e os computadores das salas no
intervalo de almoço, imprimir somente o imprescindível etc;



Fomento às atividades do Programa Viver com Qualidade, com destaque para a
realização de seis (06) workshops sobre promoção da saúde e qualidade de vida no
trabalho e da pesquisa e diagnóstico situacional para riscos de adoecimentos psíquicos
dos servidores da CGE-MT;

Figura 33: Apresentação interna do resultado da pesquisa de saúde mental dos servidores da CGE



Posse dos membros do Conselho do Sistema de Controle Interno (CSCI) para o biênio
2019/2021;
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Figura 34: Posse dos novos membros do Conselho do Sistema de Controle Interno



Elaboração e publicação do Código de Ética do Auditor do Estado;



Instituição do programa de incentivo à produtividade e ao aperfeiçoamento
profissional dos Auditores do Estado da CGE-MT;



Instituição de diretrizes do Plano Anual de Capacitação (CAP) dos Auditores do
Estado para o exercício de 2020.
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www.controladoria.mt.gov.br

