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1

INTRODUÇÃO

O Manual Técnico de Processos e Procedimentos foi dividido em duas partes, uma documental, e
outra referente à gestão por processos. Neste documento encontra-se a parte documental que é
composta pela: identidade organizacional, competências definidas em lei, sistemas informatizados
e a base legal da Desenvolve MT.

1.1

OBJETIVO

1.2

HISTÓRICO

O projeto dos Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos tem como objetivo aperfeiçoar a
gestão pública e atender às necessidades e demandas da sociedade e, como ideal, aumentar a
qualidade da prestação dos serviços ao cidadão. Entretanto, para que essa realidade se consolide
são necessárias não somente a formulação de boas políticas públicas, mas também a sua correta
execução alinhada à gestão dos processos e aos objetivos estratégicos, o efetivo controle dos
resultados planejados e a consequente disseminação de boas práticas.
Diante disso, com o propósito de atender ao exposto, no ano de 2006, foram instituídos, por meio
da Lei Complementar nº 264, de 28/12/2006, e suas alterações, 12 (doze) Núcleos de Administração
Sistêmica, no âmbito do Poder Executivo Estadual, para realizar os serviços administrativos e de
apoio. A partir daí a Secretaria de Estado de Gestão iniciou a coordenação do processo de
elaboração dos Manuais Técnicos de Normas e Procedimentos.
A finalidade da criação dos Núcleos foi racionalizar a execução dos serviços sistêmicos e, por
conseguinte, potencializar a capacidade do Estado em promover o cumprimento de seus
compromissos junto à população, com transparência, sem perder o foco na eficácia e eficiência, isto
é, na gestão voltada para os resultados.
No mesmo sentido, no ano de 2007, o TCE – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso publicou
a Resolução Nº 01/2007, que estabelece prazos para a publicação dos Manuais de Rotinas Internas
e Procedimentos de Controle de cada um dos sistemas elencados no art. 5º da resolução
supracitada.
Com a criação dos núcleos sistêmicos e com a publicação da Resolução do TCE Nº 01 de 2007, o
fornecimento e fortalecimento dos serviços administrativos no ano de 2009, assumem especial
relevância e têm por finalidade suprir os meios para a concretização das políticas públicas, apoiados
nos sistemas de: gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, aquisições,
patrimônio e serviços, controle interno, protocolo e arquivo, tecnologia da informação e
desenvolvimento organizacional.
No final do ano de 2009, foram disponibilizados os Manuais Técnicos de Normas e Procedimentos
da Área Sistêmica, a serem aplicados ao Órgão Central responsável pelo sistema, aos Núcleos de
Administração Sistêmica e aos demais órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.
No ano de 2013, os Núcleos Sistêmicos foram extintos, porém as atividades sistêmicas, ou seja, de
suporte, continuaram sendo desenvolvidas nas áreas sistêmicas dos seus respectivos órgãos de
origem.
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No PPA 2016-2019, elaborado em 2015, foi definido o objetivo "elevar o desempenho dos órgãos e
entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão", enfatizando assim, a
necessidade de fortalecer, no Estado, a Gestão por Processos no Governo Estadual.
À luz dos Decretos nº 274/2015, nº 762/2016 e nº 1375/2018, publicados respectivamente em 01
de outubro de 2015, 09 de dezembro de 2016 e em 07 de março de 2018, destaca-se também a
necessidade de elaboração e atualização dos Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos em
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
Os Decretos mencionados acima e publicados na Gestão do Governo do período 2015 – 2018 têm
como finalidade:
Estabelecer padrões de processos e procedimentos das atividades a serem executadas no
Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
✔
Organizar e documentar os procedimentos de trabalho, permitindo a institucionalização
destes processos no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
✔
Proporcionar mais eficiência e economicidade aos processos e procedimentos no Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso;
✔
Ampliar e facilitar o acesso dos servidores às capacitações nas normas, nos processos e
procedimentos de trabalho, contribuindo para a melhoria das competências e a profissionalização
dos servidores;
✔
Proporcionar o cumprimento das diretrizes e orientações emanadas do órgão central para
os setoriais.
✔
Após a publicação do Decreto nº 762/2016, foi publicada a Instrução Normativa nº
001/2017, a qual disciplina critérios para elaboração e atualização do Manual Técnico de Processos
e Procedimentos no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
✔

1.3

METODOLOGIA

De acordo com os instrumentos legislativos publicados, o Manual Técnico de Processos e
Procedimentos foi dividido em duas grandes partes, ou seja, a Parte Documental e a Parte de
Processos, sendo cada uma com a sua padronização definida na referida Instrução Normativa.
Contudo, pode-se dizer que a gestão por processos deve estar atrelada à estratégia da organização,
sempre instruindo os órgãos e entidades na definição de processos bem delineados e com foco para
atingir o objetivo estratégico definido no Plano Plurianual (PPA) e no Plano de Trabalho Anual (PTA).
Também se destaca a necessidade de criação de unidades administrativas que atendam o objetivo
estratégico e tenham competências definidas.
Portanto, para que os objetivos sejam alcançados é imprescindível que seja difundida uma cultura
de gestão por processos nos órgãos e entidades do Governo Estadual, tendo como premissa a
mensuração de indicadores para tomada de decisão pelo nível estratégico, permitindo que os
gestores monitorem a execução dos processos desenhados, conforme o estabelecido no Manual
Técnico do órgão ou entidade.
Atendendo a esse pressuposto, o Manual Técnico de Processos e Procedimentos, ora apresentado,
promove e propõe a sistematização de um conjunto de normas, diretrizes, processos e
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procedimentos para auxiliar os gestores públicos na tomada de decisões, bem como, orientar os
servidores na execução das atividades, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

1.4

CONTEXTUALIZAÇÃO/HISTÓRICO DA DESENVOLVE MT

Em 16 de dezembro de 2003 foi publicada a Lei Complementar n. 140, que dispõe sobre a criação
da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – MT FOMENTO. A empresa estatal é uma
Sociedade Anônima de Economia Mista, de capital fechado, com sede e foro em Cuiabá -MT. A
partir de 30 de novembro de 2016, por força da Lei Complementar n. 581, a Agência de Fomento
do Estado de Mato Grosso S/A - MT FOMENTO passou a denominar-se "Agência de Fomento do
Estado de Mato Grosso S/A - DESENVOLVE MT".
A DESENVOLVE-MT constitui-se em um instrumento de execução da política de investimento do
Estado de Mato Grosso e tem por objetivo social contribuir para a aceleração do desenvolvimento
sustentável do Estado, estimulando a realização de investimentos, a criação de empregos e renda,
a modernização das estruturas produtivas, o aumento da competitividade estadual e a redução das
desigualdades sociais e regionais.
Por isso, em meados do ano de 2003, iniciou-se o processo de discussões acerca da Identidade
Organizacional da empresa. Assim, a partir da Identidade definida, tem-se claramente delimitados
as atividades e os processos, aquilo que nos compete, qual é a nossa responsabilidade (o negócio),
quais são nossos clientes internos e externos, quais serviços prestamos e como pretendemos
entregar esses serviços (a nossa missão), qual o objetivo do nosso negócio a curto, médio e longo
prazos (a visão) e quais parâmetros que norteiam nossa tomada de decisões no dia-a-dia (os
valores).
A DESENVOLVE-MT exerce suas atividades em estrita observância aos princípios que regulam a
Administração Pública, às disposições do Estatuto e em estreita colaboração com órgãos
governamentais e entidades públicas e privadas envolvidas no processo de desenvolvimento
econômico e social do Estado de Mato Grosso.

2

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

2.1

MISSÃO

A DESENVOLVE MT tem como missão garantir recursos para o crescimento sustentável do Estado
de Mato Grosso, bem como conceder linhas de crédito para fomentar o desenvolvimento sócioeconômico-ecológico de Mato Grosso, contribuindo para a geração de emprego e renda, em
consequência democratizar o acesso ao crédito.
O seu Objetivo é propiciar que o Sistema Financeiro do Estado fortaleça as empresas instaladas,
financie a implantação de novos empreendimentos e busque alcançar as seguintes diretrizes:
- Financiar projetos de micro, pequenos, médios e excepcionalmente grandes negócios;
7

- Financiar municípios (Prefeituras Municipais);
- Liderar pool de investidores para apoiar grandes projetos em Mato Grosso;
- Repassar linhas de crédito, seja de instituições nacionais ou estrangeiras;
- Coparticipar dos repasses do BNDES, FCO e outros organismos;
- Administrar fundos;
- Prestar Consultoria;
- Outros Serviços.
As metas propostas são plenamente realizáveis por estarem alinhadas com projetos e atividades do
Plano Plurianual do Governo de Mato Grosso. A DESENVOLVE MT tem como principal objetivo o
desempenho das funções de Agente Financeiro do Estado.
Objetivo finalístico:
Atuar para fortalecer as cadeias produtivas integradas do Estado.
Ações:
– Priorizar financiamentos para as microempresas;
– Garantir recursos para instalar novas atividades econômicas e gerar empregos;
– Apoiar empreendimentos municipais;
– Realizar parcerias com organizações públicas e privadas para a consecução das atividades de
fomento, visando realizar estudos regionais e identificar as potencialidades para investimentos em
Mato Grosso;
– Administrar recursos de terceiros em consonância com normativos do BACEN.

2.2

VISÃO

A DESENVOLVE MT tem como visão ser referência na concretização da política de fomento e
desenvolvimento sócio-econômico-tecnológico sustentado ou sustentável do Estado de Mato
Grosso
como instrumento eficiente de amparo à iniciativa privada, financiando empresas,
gerando empregos, aumentando as receitas do Estado, propiciando, com isto, melhorar a
distribuição da renda, relevante função social do Poder Público.
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2.3
1.

VALORES
Agilidade

Proporcionar rapidez nos processos internos e nas operações de crédito.
2.

Confiança

Agir com probidade e transparência na aplicação dos recursos.
3.

Ética

Agir com honestidade, tolerância, simplicidade, cortesia e respeito com a sociedade, visando o bom
funcionamento social da Instituição.
4.

Qualidade e Inovação

Conceber a inovação nos processos organizacionais como ferramenta essencial para a qualidade,
eficiência e eficácia dos serviços prestados.
5.

Valorização das Pessoas

Entender os colaboradores como essenciais ao desenvolvimento da instituição e da sociedade.
6.

Responsabilidade Social

atuar com foco na valorização da vida em nosso planeta de forma sustentável, assegurando o
sucesso do negócio.
7.

Equidade

Reconhecer com isenção às pessoas com respeito à sua singularidade e diversidade, garantindo a
igualdade de condições de acesso aos serviços.
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2.4

ORGANOGRAMA

2.5

COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA LEI

A Desenvolve MT, na qualidade de instituição financeira oficial do Estado de Mato Grosso, tem por
competência, exercer as prerrogativas contidas nos Arts. 169 e 172 da Constituição do Estado de
Mato Grosso de 05 de outubro de 1989 – D.O. 18.10.89 (atualizada até a EC n° 97, D.O. 07.01.2021)
“texto compilado”:
[.....] Constituição Estadual de Mato Grosso
Art. 169 As instituições financeiras estaduais são órgãos de execução da política de crédito do
Governo Estadual, sendo constituídas em todos os segmentos do sistema financeiro que convierem
ao desenvolvimento estadual.
Art. 172 Os recursos financeiros captados pelas instituições oficiais estaduais serão, integralmente,
aplicados no interesse do desenvolvimento do Estado.
Parágrafo único Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de
responsabilidade do Estado, serão depositados em suas instituições financeiras oficiais.
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A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. - MT FOMENTO tem por objetivo social
contribuir para a aceleração do desenvolvimento sustentável do Estado, estimulando a realização
de investimentos, a criação de emprego e renda, a modernização das estruturas produtivas, o
aumento da competitividade estadual e a redução das desigualdades sociais e regionais e para
realizar as atividades que lhe são conferidas, promoverá ações de interesse do Desenvolvimento
estadual relacionadas com:
I - realização de estudos, pesquisas e projetos técnicos destinados à identificação de novas
oportunidades de investimento e desenvolvimento;
II - promoção e divulgação, junto com investidores potenciais, de oportunidades e projetos
econômicos de interesse do Estado;
III - concessão de financiamentos e empréstimos, inclusive para o microcrédito;
IV - prestação de garantias, inclusive utilizar-se do Fundo de Aval;
V - revogado (Revogado pela LC 581/16)
VI - prestação de serviços e participação em programas de desenvolvimento e modernização
tecnológica;
VII - prestação de serviços de assessoria e consultoria, visando à recuperação e viabilização de
setores econômicos e empresas instaladas no Estado de Mato Grosso; (Nova redação dada pela LC
581/16)
VIII - revogado (Revogado pela LC 581/16)
IX - operacionalização das linhas de crédito que atendam às políticas de desenvolvimento do Estado;
X - concessão de apoio financeiro aos Municípios, dentro das restrições do contingenciamento de
crédito para o setor público e instruções complementares do Banco Central do Brasil;
XI - prestação de serviços, compatíveis com sua natureza jurídica, à Administração Pública federal,
estadual e municipal.
XII - operacionalização da política de taxas de juros de acordo com a fonte de captação e interesses
do Estado de Mato Grosso, inclusive praticar o mecanismo da equalização de taxas de juros;
XIII - revogado (Revogado pela LC 581/16)
XIV - revogado (Revogado pela LC 581/16)
XV – a prestação de serviço de agente financeiro e o exercício de outras atividades de consultoria
não compreendidas nos incisos anteriores, desde que compatíveis com sua natureza jurídica.
(Acrescentado pela LC 190/04)
XVI - revogado (Revogado pela LC 581/16)
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XVI - instituição, da cesta básica para a construção destinada ao empreendedor pessoa física, nas
operações de crédito. (Acrescentado pela LC 274/07)
XVII – atuação como agente financiador de projetos voltados para o mercado de crédito de carbono
através de parcerias e convênios com instituições financeiras nacionais e internacionais;
(Acrescentado pela LC 287/07)
XVIII - investimento no Jovem Empreendedor, com o fim de desenvolvimento de ideias inovadoras;
(Acrescentado pela LC 581/16)
XIX - auxiliar os municípios mato-grossenses no atendimento ao investidor e no desenvolvimento
do ambiente de negócios; (Acrescentado pela LC 581/16)
XX - atrair novos investimentos, nacionais ou estrangeiros; (Acrescentado pela LC 581/16)
XXI - promover e estimular a expansão de empresas instaladas no Estado de Mato Grosso;
(Acrescentado pela LC 581/16) XXII - promover a imagem do Estado de Mato Grosso como destino
de investimentos; (Acrescentado pela LC 581/16)
XXIII - estabelecer e manter intercâmbios com organismos de atuação similar, agentes financiadores
e outros organismos nacionais e internacionais que concorram para os mesmos objetivos;
(Acrescentado pela LC 581/16)
XXIV - instituição e operacionalização de linha de crédito específica, destinada ao atendimento de
programas e projetos de interesse social, nos termos do disciplinado pelo art. 314 da Constituição
Estadual; (Acrescentado pela LC 581/16)
XXV - apoio financeiro à estruturação de projetos de interesse social no setor de infraestrutura
urbana; (Acrescentado pela LC 581/16)
XXVI - participação no capital de empresas, públicas e privadas, inclusive nas sociedades de
propósito específico. (Acrescentado pela LC 581/16)
§ 1º (VETADO)
§ 2º A Agência poderá atuar como agente financeiro dos programas sócio-econômicos estaduais
e/ou gestora dos fundos de financiamentos instituídos pelo Governo do Estado, em condições a
serem definidas entre a Secretaria gestora e a MT-FOMENTO, mediante contrato, convênio ou outro
instrumento que o substitua. (Acrescentado pela LC 217/05) § 3º revogado (Revogado pela LC
581/16)
§ 4º A MT – FOMENTO não poderá aplicar nunca menos do que 3/5 (três quintos) do seu capital
próprio nas operações com o pequeno empresário, pessoa física ou jurídica, bem como nos minis e
pequenos produtores rurais. (Acrescentado pela LC 274/07)
Mato Grosso provém do agronegócio sendo um dos maiores produtores do setor primário da
economia, de tudo que o Brasil produz, 26% vem de Mato Grosso liderando na região Centro Oeste
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as exportações. As atividades econômicas estão em plena expansão, plenas condições propícias,
com clima adequado, solo fértil e localização privilegiada para o escoamento da produção.
A DESENVOLVE MT, sociedade anônima de economia mista de capital fechado, autorizada pela Lei
Complementar nº 140, de 16 de dezembro de 2003, alterada pelas LC n.º 168 de 04 de maio de 2004
e pela LC n.º 190 de 10 de novembro de 2004, denomina-se DESENVOLVE MT e reger-se-á pelo
Estatuto Social, pelo Regimento Interno, por Manuais e pelas disposições legais que lhe forem
aplicáveis.
A DESENVOLVE-MT utiliza o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF),
o qual apresenta os critérios e procedimentos contábeis a serem observados pelas instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, portanto não
está submetida às Leis Orçamentárias, pois não é regida pela Contabilidade Pública (Lei nº
4.320/64), e sim pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76). No entanto, esta agência
possui o Orçamento Empresa, vinculado ao seu Plano de Negócios (Planejamento Estratégico,
Programa de Trabalho e Orçamento Empresa), cuja elaboração ocorre em dezembro de cada
exercício, conforme normativo interno, a agencia não está vinculada ao Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado.
Há diversas instâncias responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da Execução
Orçamentária, dos Planos Estratégicos e de Negócios e Orçamento-Empresa, tais como o próprio
TCE/MT, a Assembleia Legislativa, Auditorias Interna e Externa e, principalmente, o Sistema
Financeiro Nacional, por meio do BACEN (Banco Central do Brasil), sob cujas Resoluções se dá o
funcionamento, o modus operandi da DESENVOLVE-MT.
A DESENVOLVE MT é uma unidade administrativa e orçamentária vinculada legal e estatutariamente
à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC.
A DESENVOLVE-MT tem sede e foro na cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso,
podendo criar ou suprimir escritórios e/ou filiais em qualquer parte do território Mato-Grossense,
observando e respeitando sempre as prescrições legais e as normas do Banco Central do Brasil.
A DESENVOLVE é um instrumento de execução da política de investimentos do Estado de Mato
Grosso e tem por objetivo social contribuir para acelerar o desenvolvimento sustentável do Estado,
estimulando a realização de investimentos, a criação de emprego e renda, a modernização das
estruturas produtivas, o aumento da competitividade estadual e a redução das desigualdades
sociais e regionais.
A DESENVOLVE-MT exercerá suas atividades em estrita observância aos princípios que regulam a
Administração Pública, às disposições do Estatuto e em estreita colaboração com órgãos
governamentais e entidades públicas e privadas envolvidas no processo de desenvolvimento
econômico e social do Estado de Mato Grosso.
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2.6

SISTEMAS INFORMATIZADOS
SISTEMA TOTALBANCO

O sistema adotado pela DESENVOLVE-MT para gerenciamento de seus serviços através de contrato
celebrado entre as partes com a empresa TOTVS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 53.113.791/001102, com sede na Av. Ipiranga, nº 6.681, sala 1201 e 1202 – Partenon – Porto Alegre - RS, versa sobre
a Cessão de Direito de Uso (CDU) de Software e Prestação de Serviços Mensais de Software (SMS),
sem direito a fontes, incluído os serviços técnicos de manutenção legal, corretiva e legislativa, e help
desk telefônico das funcionalidades contratadas do aplicativo TOTALBANCO, conforme
especificações contidas com o intuito de atender as necessidades da Agência de Fomento do Estado
de Mato Grosso S.A – DESENVOLVE-MT na gestão das operações de crédito, consolidando os
módulos do sistema locado.
Os módulos que constituem a LICENÇA:
- CREDIMASTER;
- GESTÃO DE RISCO;
- CLIENTE ÚNICO;
- EMPRÉSTIMO;
- FINANCIAMENTO;
- CONTABILIDADE;
- CENTRAL DE RISCO;
- RATING;
- IFT;
- ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL;
- TABELAS;
- SEGURANÇA;
- REPASSES INTERNOS;
- BENS;
- RESOLUÇÃO Nº. 3490/BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN;
- FCONT;
- ECD – ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL;
- EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL;
- INTELLECTOR;
- ECF – ESCRITURA CONTÁBIL FISCAL.
Este sistema dá o direito de ter a instalação da LICENÇA acessando uma única base de dados de
produção, controlada por um único software gerenciador de Banco de Dados. É permitido a á
DESENVOLVE-MT realizar outras instalações, acessando outras bases de dados, desde que sejam
para os ambientes de desenvolvimento, homologação e/ou contingências da PROPRIA AGENCIA,
sendo que essas demais instalações, com seus respectivos Bancos de Dados, não podem se destinar
a qualquer outro tipo de ambiente que possa ser considerado ambiente de produção.
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FERRAMENTA ACP
A “Ferramenta ACP” ou “Ferramenta de Análise da Capacidade de Pagamento” é a denominação
genérica atribuída ao conjunto de aplicações: API Rest, Portal ACP WEB, Aplicativo Móvel e a
Ferramenta ACP. Essa solução foi contratada entre a Desenvolve MT e a Empresa SM SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA com sede em SIG QD 02, N.º 430, SALA 225 2º pavimento, setor de Industria
Gráficas, Brasilia/DF, CEP:70.610-420, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.009.641/0001-23, conforme
especificações contidas com o intuito de atender as necessidades da Agência de Fomento do Estado
de Mato Grosso S.A – DESENVOLVE-MT na gestão das solicitações de operações de crédito on-line.
Suas principais funcionalidades permitem:
Calcular a capacidade de pagamento de Pessoa Jurídica e Pessoa Física a partir de parâmetros prédefinidos pela administração de riscos, customizáveis no sistema;
Classificar o risco das operações de crédito de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física a partir de
parâmetros pré-definidos pela administração de riscos, customizáveis no sistema;
Agregar todas as informações e dados necessário para a análise do crédito, por analista;
Servir de ferramenta para execução da análise do crédito, por analista;
Servir de ferramenta para elaboração do relatório de análise do crédito, por analista;
Processar de forma automática solicitações enquadradas como Crédito Digital;
Controlar as análises realizadas entre análises deferidas e indeferidas.
Recepcionar as propostas de crédito de forma digital e aplicar filtros de enquadramento das
solicitações;
Painel de Controle das propostas de crédito por status;
Recepcionar informações cadastrais e documentos de forma digital;
Aplicar inteligência na interpretação de documentação a ser solicitada, conforme Natureza Jurídica,
CNAE e Enquadramento Tributário;
Controle da documentação adicionada para conclusão dos cadastros;
Controle do prazo de validade dos cadastros;
Painel de Controle dos cadastros por status;
Integrar de forma automática com SERASA para realização de Pesquisa Externa voltada à análise do
crédito;
Integrar de forma automática com SERASA para prevenção e lavagem de dinheiro quanto ao quesito
PEP – Pessoa Politicamente Exposta;
Aplicar a Política de Crédito na forma de filtros e critérios de processamento dos cadastros e
propostas ao longo da esteira de crédito;
Aplicar filtros nas Solicitações de Crédito por produto;
Disponibilizar Simulador de Crédito para produtos de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física, com
parâmetros customizáveis e de rápida alteração;
Controlar as regras de exigência de Certidões Negativas e aplicá-las ao longo da esteira de crédito,
inclusive quanto a data de validade;
Permitir cadastro de informações internas restritivas ao crédito (Pesquisas Internas);
Segregar Painel de Propostas de Crédito Digital das outras Propostas de Crédito, para aplicação
diversa de metodologia;
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Permitir a operacionalização das diferentes metodologias de cálculo de capacidade de pagamento
disponibilizadas para implementação.
Filtrar clientes impedidos.
Essa Ferramenta agiliza, organiza e higieniza os cadastros das propostas de crédito associado a préanálise cadastral e integração com vários dispositivos de consultas e verificação.
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3

BASE LEGAL
3.1 RESOLUÇÃO N. 2.828/2001 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (RESOLUÇÃO DE
DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E O FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS DE
FOMENTO);
3.2 CONSTITUIÇÃO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 140/2003 (DISPÕE SOBRE
A LEI DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DESENVOLVE MT);
3.3 ESTATUTO SOCIAL DA DESENVOLVE MT;
3.4 REGIMENTO INTERNO DA DESENVOLVE MT;
3.5 CÓDIGO DE ÉTICA DA DESENVOLVE MT;
3.6 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTO DE CRÉDITO DA DESENVOLVE MT;
3.7 MANUAL DE POLÍTICA E ESTRATÉGIAS PARA GERENCIAMENTO DE RISCO DE
LIQUIDEZ DA DESENVOLVE MT;
3.8 MANUAL DE
DESENVOLVE MT

ELABORAÇÃO

DE

INSTRUMENTOS

NORMATIVOS

DA

3.9 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA DESENVOLVE MT
3.10 REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DESENVOLVE MT
3.11 LEI FEDERAL N. 13.303/2016 (DISPÕE SOBRE GOVERNANÇA, LICITAÇÕES E
CONTRATOS NO ÂMBITO DAS EMPRESAS ESTATAIS)
3.12 LEI FEDERAL N. 6.404/1976 (LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES);
3.13 LEI FEDERAL N. 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA);
3.14 LEI FEDERAL N. 9.613/1998 (DISPÕE SOBRE A LAVAGEM DE DINHEIRO);
3.15 LEI FEDERAL N. 9.605/1998 (LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS)
3.16 LEI N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO)
3.17 LEI FEDERAL N. 12.850/2013 (LEI DO CRIME ORGANIZADO);
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3.18 DECRETO N. 8.945/2016 (REGULAMENTA A LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE
2016);
3.19 LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 (DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO);
3.20 DECRETO ESTADUAL N. 1973/2013 (REGULAMENTA A LEI N. 12.527/2011);
3.21 DECRETO ESTADUAL N. 793/2016 (DISPÕE SOBRE REGRAS DE GOVERNANÇA);
3.22 DECRETO ESTADUAL N. 840/2017 (REGULAMENTA AS MODALIDADES
LICITATÓRIAS VIGENTES NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO);
3.23 DECRETO ESTADUAL N. 274/2015 REVOGADO PELO DECRETO 594/2016
(INTITUI OS MANUAIS TÉCNICOS DE PROCESSOS E PROCEDIMENTO DO PODER
EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO).

18

4
4.1

GLOSSÁRIO, SIGLAS E ABREVIATURAS
GLOSSÁRIO

Administração Indireta: É o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à
respectiva Administração direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades
administrativas de forma descentralizada. É composta pelas autarquias, fundações
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista; 2. Compreende as
seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
autarquias, empresas públicas; sociedades de economia mista; fundações.
Autarquia: Pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração indireta,
criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam
próprias e típicas do Estado.
4.2

SIGLAS E ABREVIATURAS

AINT – Auditoria Interna
ASSJUR – Assessoria Jurídica
AFT – Sistema informatizado denominado Administração Financeira do Tesouro
CGAB – Chefia de Gabinete
CGE – Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
DDC – Diretoria de Desenvolvimento e Crédito
DFG – Diretoria de Finanças e Gestão
DPRES – Diretor Presidente
GADM – Gerência Administrativa
GCINT – Gerência Controle Interno
GCMARK – Gerência de Comunicação e Marketing
GCONT – Gerência Contábil
GFFIN – Gerência de Finanças
GGOV – Gerência de Governança
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GGP – Gerência de Gestão de Pessoas
GPOC – Gerência de Planejamento, Orçamento e Convênios
GREC – Gerência de Recuperação de Crédito
GRIS – Gerência de Risco
GTI – Gerência de Tecnologia da Informação
IN – Instrução Normativa
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social
ISSQN – Imposto sobre Serviços de qualquer natureza
NF – Nota fiscal
OS – Ordem de serviço
OP – Ordem de Pagamento
OUV – Ouvidoria
Protocolo - SAD – Sistema Eletrônico de Protocolo - Governo do Estado de Mato Grosso
RATIFICAÇÃO – A ratificação é o ato pelo qual uma Parte Contratante informa à(s)
outra(s) que se considera doravante obrigada aos termos do tratado no plano
internacional. É um ato discricionário, isto é, a Parte Contratante decide livremente
sobre a sua conveniência e oportunidade. No plano interno dos Estados, costuma ser ato
(também discricionário) do Poder Executivo. O Executivo, uma vez concluídos os
procedimentos internos, tem a prerrogativa de decidir quando ratificar o tratado e o fará
se assim o desejar.
RUBRICA – Códigos do Sistema de Folha de Pagamento (Protheus)
SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
TCE – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
TOTVS – Sistema de Crédito
UNC – Unidade de Compliance
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