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APRESENTAÇÃO
Nesta apresentação buscaremos demonstrar de maneira mais clara possível todo o desenrolar
nas diversas áreas da Administração Pública culminando na demonstração contábil do Balanço Geral
do Estado no exercício de 2018, compondo a prestação de contas do Governador José Pedro
Gonçalves Taques referente ao seu quarto ano de governo.

Assim, visando uma melhor compreensão entendemos ser adequada a apresentação da estrutura
do responsável pelo sistema de normatização, informação e registro contábil do Estado.

No Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Fazenda é o órgão central responsável
pelo gerenciamento da contabilidade do Estado, através da Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
demonstrando os resultados econômico, financeiro e patrimonial, disponibilizando informações
claras e transparente para o processo de tomada de decisões, fortalecendo o controle interno e externo,
através da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado-SGCO.
A SGCO – Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado que tem como missão
promover o registro sistemático dos atos e fatos financeiros, orçamentários e patrimoniais verificados
no âmbito estadual, visando disponibilizar informações para a tomada de decisão de gestão. Entre as
suas atribuições destacam se:


Supervisionar o planejamento e a gestão do Sistema Contábil;



Supervisionar a elaboração de normas contábeis e acompanhamento fiscal



Consolidar as informações para apresentação em audiências públicas, bem como as
informações contábeis a serem divulgadas pela SEFAZ para fins de transparência
pública
A produção e consolidação das informações contábeis relevantes tanto para a gestão

governamental quanto para accountability é feita por meio de instrumentos legais, exigidos pela
Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), dentre eles está:
 Balanço Geral do Estado: prestação de contas anual do Governador, composto de
relatórios,

demonstrativos

contábeis

e

informações

sobre

o

contexto

administrativo, social, econômico, financeiro e patrimonial do Estado.
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão
Fiscal (RGF), demonstrativos contábeis da execução das receitas e verificação
do

cumprimento
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disponibilidade de caixa e restos a pagar, índice de cumprimento da saúde e
educação.
Para que sejam disponibilizadas informações úteis e estratégicas, são necessários sistemas
tecnológicos de gestão de dados. Dessa forma, a SGCO gerencia as demandas de evoluções e
manutenções do Sistema Integrado de planejamento, contabilidade e finanças do Estado - FIPLAN,
que é o sistema informatizado de registro, controle e contabilização da execução orçamentária
financeira e patrimonial de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta que compõem o
Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Estado definidos na Lei Orçamentária Anual.

ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO
ESTADO - SGCO
A estrutura central da SGCO é composta por quatro coordenadorias:
– CPGC;
- CNAF;
- CCPC; e
– COFIC.

ORGANOGRAMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE
DO ESTADO - SGCO

A SGCO encerrou 2018 com 51 servidores e colaboradores:

Relatório do Contador 2018

Página 7

CAPACITAÇÕES E EVENTOS

A Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado, através da Coordenadoria de
Planejamento e Gestão do Sistema Contábil, com o objetivo de alinhar o conhecimento dos usuários
do Sistema FIPLAN fornecendo uma visão sistêmica da execução Orçamentária e financeira, realizou
no exercício de 2018, capacitação aos servidores do poder executivo, legislativo e judiciário
estadual, lotados nas setoriais, como Contadores e Servidores da Execução Orçamentária e
Financeira, abrangendo os seguintes módulos:

1- FIPLAN- Contabilidade Pública
2- FIPLAN- Execução Orçamentária e Financeira
2.1- Módulo ORÇAMENTÁRIO
2.1.1- QDR- Quadro de Detalhamento das Receitas
2.1.2- QDD- Quadro de Detalhamento das despesas
2.1.3- Programação Financeira
2.1.4- PED- Pedido de Empenho
2.1.5- EMP- Empenho
2.2- Módulo PATRIMONIAL
2.2.1-AQS- Aquisição de Bens
2.2.2-BMC-Baixa de Material de Consumo2.2.3- Procedimentos Patrimoniais
2. 3- Módulo FINANCEIRO
2.3.1- Novo Ementário
2.3.2- RSS- Receita Integrada FIPLAN X SIT
2.3.3- RDR- Registro da Receita Orçamentária
2.3.4- RDE- Registro da Receita Extraorçamentária
2.3.5- NEX- Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária
2.3.6- ARR- Autorização de Repasse de Receita
2.3.7- LIQ- Liquidação
2.3.8- NOB- Nota de Ordem Bancária
2.3.9- GDR-Guia de Devolução ou Regularização de Recurso
2.3.9- GCV-Guia de Crédito da Verba
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2.3.102.3.112.3.122.3.132.3.142.3.152.3.162.3.172.3.182.3.19-

Diárias, Adiantamentos e GDR
Adiantamentos
Novas Instruções de Serviços e Melhorias FIPLAN
Retenções de Impostos
Inscrição de Restos a pagar
Folha de Pagamento
Conciliação da Conta única
Pendências da Conciliação da Conta única
DFC- Demonstrativo de Fluxo de Caixa
DDR- Disponibilidade de Recursos

NORMAS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES REALIZADAS EM 2018;

022-2018 - Apropriação por competência dos Passivos derivados das férias e do 13º Salário;
022-2018 - Anexo IS - Exercício 2018;
021-2018 - Orientação quanto ao cancelamento parcial das liquidações de RPP e RPNP liquidados
a pagar;
020-2018 - Triangulação Contábil Tesouro - UOs - MT PREV;
019-2018 - Novo Procedimento para cancelamento de Restos a Pagar não Processados e Restos a
Pagar Processados das Despesas Patrimoniais;
018-2018 - Reestruturação do Indicativo de Transmissão e da Forma de Recebimento no Processo
de Execução da Despesa;
017-2018 - Orientação para inscrição de Restos a Pagar 2018;
016-2018 - Orientação quanto às alterações visando a Otimização do 1º Estágio da Despesa
(documentos PED/EMP);
016-2018 - Orientação quanto às alterações visando a Otimização do 1º Estágio da Despesa
(documentos PED/EMP- sem assinatura);
015-2018 - Orientação de Serviço - Equalização;
014-2018 - Orientação sobre concessão automática;
013-2018 - Procedimento para otimização da execução da folha de pagamento;
012-2018 - Orientação para controle contábil do detalhamento de despesa;
011-2018 - Orientação para parcelamento de despesas referentes à Restos a Pagar;
010-2018 - Procedimentos de Regularização de Débitos das Consignatárias das Notas Fiscais do
MTI;
009-2018 - Procedimentos de Registro de Valores em Prestação de Garantia de Obras, Serviços e
Compras para Contratos da Administração Pública Estadual;

Relatório do Contador 2018

Página 9

007-2018 - Orientação para cumprimento da Decisão contra a ENERGISA nos Autos do Processo
nº 1000985-84 2016 8 11 0041;
006-2018 - Orientação para preenchimento do detalhamento de despesas na LIQ - Elementos 30,
34, 36, 37, 39 e 40;
005-2018 - Contabilização de baixa de Bens Patrimoniais não localizados e cadastrados
indevidamente;
004-2018 - Orientação para o uso das Subcontas em 2018;
003-2018 - Orientação para estorno de NEX 41 e 42 para regularização 2018;
002-2018 - Orientação sobre os bloqueios de execução;
001-2018 - Orientação Módulo GRF - Gestão dos Recursos Financeiros na Conta Única;

Procedimentos Contábeis patrimoniais

Plano de implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
Considerando a edição da Portaria STN n º 548, de 24/09/2016 onde a Secretaria do Tesouro
Nacional Vinculada ao Ministério da Fazenda apresentou o Plano de Implantação dos Procedimentos
Contábeis no qual define o Cronograma de implantação do plano que deverá ser seguido pelos entes
federados indistintamente.


A SEFAZ consultou informalmente o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se seria
publicado uma nova resolução em substituição a Resolução TCE-MT nº 28/2013, com base
na Portaria STN n º 548, de 24/09/2016 e nos foi informado que, como foi feita consulta
pública com todas as unidades federadas e ainda alinhado por meio de Nota Técnica com o
Grupo de Gestores das Finanças Estaduais - GEFIN entendiam desnecessária a emissão da
resolução.
Esta

informação

foi

oficializada

pela

SEFAZ

através

do

Ofício

Nº

0703/SGCO/SATE/SEFAZ/MT em 05/11/2016 em resposta ao não cumprimento da providência 24
do Parecer Prévio 06/2014 processo 7.549-3/2014 contas anuais do governo Exercício 2013, bem
como informou que o Estado de Mato Grosso está adotando o Cronograma fixado pela Portaria nº
548 em virtude de não existir uma nova Resolução editada com base na nova portaria que ratifique
os prazos indicados ou prescreva outros prazos conforme normatizado no seu § 5º, do art. 1º quando
prescreve que "Os prazos limites estabelecidos pelos PIPCP - Plano de implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais constantes do anexo desta Portaria deverão ser observados,
sem prejuízo do normativo e decisão dos Tribunais de contas que antecipem esses prazos.".

Relatório do Contador 2018

Página 10

Dentre o novo cronograma estabelecido no PIPCP - Plano de implantação dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais, o Estado de Mato Grosso já implementou e/ou está em fase de
implementação ou implementado parcialmente os itens abaixo:
a) Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e
os respectivos ajustes para perdas. Em atendimento a orientação da CGE – Controladoria
Geral do Estado o registro da provisão de perdas foi suspenso. Parcialmente atendido;
b) Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de
previdência dos servidores públicos civis e militares. Implantado;
c) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por
competência. Ainda temos que buscar ampliar o rol de despesas contabilizadas pelo regime
de competência;
d) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos a receber referente aos recursos
de convênios;
e) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes
de benefícios a empregados referente a 13º salário e férias. No tocante a este item temos a
salientar que está em fase de implementação uma vez que o registro será realizado
semiautomático através do documento Nota de Lançamento automático pelas respectivas
unidades orçamentárias;
f) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis respectiva
depreciação amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens
do patrimônio cultural e de infraestrutura). Temos a salientar que os registros deste item são
realizados através do documento Nota de Lançamento Automático, estamos realizando
estudos com objetivo de viabilizar no Sistema FIPLAN uma funcionalidade que possibilite a
geração automática da depreciação;
g) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência, parcialmente
implantado;
h) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes
de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias;
i) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos
ajustes para perdas e redução ao valor recuperável;
j) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques, parcialmente implantado;
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k) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva
depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável;
O Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Fazenda elaborou seu plano de
implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais em conformidade com Portaria/STN
548/2016 e publicou a Portaria Estadual – SEFAZ/nº 66, de 06/04/2017 com o cronograma interno,
de forma que a preparação de sistemas e outras providências de implantação antecipem os prazos
finais estabelecidos na portaria da STN.
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Capítulo I:
Apresentação e Análise dos Resultados Contábeis
Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial.
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1 Introdução

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165 determina que o planejamento será
elaborado sobre um triple composto por Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.
Em 2018 o planejamento orçamentário, que estimou a receita e fixou as despesas teve, como
instrumentos:
PPA 2016 – 2019
O Plano Plurianual, instituído pela Lei 10.340/2015 para o quadriênio 2016/2019,
estabeleceu de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de
capital e outras delas decorrentes, bem como para aos programas de duração
continuada, constituindo-se no planejamento estratégico de médio prazo do Estado de
Mato Grosso. Foi alterada pela Lei nº 10.503, de 18 de janeiro de 2017, e pela Lei 10704
de 14 junho de 2018.

A Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, inovação da CF/88, surgiu como
importante instrumento de ligação entre o planejamento estratégico das ações
governamentais (PPA) e o orçamento. A LDO, estabelecida pela Lei 10.571 de 04 de
Agosto de 2017, definiu as metas e prioridades que nortearão a proposta de Lei
Orçamentária do ano seguinte. A Lei 10571/17 foi alterada pela Lei 10704/2018.

A Lei Orçamentária Anual vigora por um ano e deve se ajustar à Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e ao Plano Plurianual - PPA. A LOA, estabelecida pela Lei nº 10.655,
de 28 de dezembro de 2017, contém ações programadas a serem executadas visando atender
os objetivos e metas programadas no Plano Plurianual em consonância com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
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O orçamento é instrumento, previamente autorizado pelo legislativo, que contém todas as
receitas a serem arrecadadas bem como as despesas necessárias para que a administração pública
realize as despesas necessárias ao funcionamento dos serviços públicos.
Da análise do orçamento é possível identificar as despesas com saúde, educação, obras
públicas, pessoal, etc.
O objetivo primordial do orçamento é garantir que os recursos suportados pela sociedade sejam
aplicados de forma a atender as necessidades econômicas e sociais da população.
A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
O orçamento do Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2018, foi autorizado por meio da
Lei nº 10.655 de 28 de dezembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato
Grosso para o exercício financeiro de 2018.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita total é estimada e a Despesa total fixada em valores iguais a R$
20.334.403.070,56, (vinte bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e três mil,
setenta reais e cinquenta e seis centavos),
§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações,
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
§ 2º O valor de R$ 2.534.657.423,59 (dois bilhões, quinhentos e trinta e quatro
milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove
centavos), incorporado na Receita total, prevista no caput, é definido como receita
intraorçamentária, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas,
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empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade
social, não compondo a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo, Judiciário,
ao Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral de Justiça e à Defensoria Pública.
Art. 3º A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R$ 20.334.403.070,56,
(vinte bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e três mil, setenta reais e cinquenta
e seis centavos), desdobrando-se da seguinte forma:
I - no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 13.830.480.137,06 (treze bilhões, oitocentos e trinta
milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e trinta e sete reais e seis centavos);
II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 6.503.922.933,50 (seis bilhões,
quinhentos e três milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta
centavos).
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Art.

5º A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta

lei, apresentando o seguinte desdobramento:
I - da Despesa por categoria econômica:
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Demonstrações Contábeis - Enfoque Orçamentário –
1.1

Origens das Receitas e Aplicações

1.2

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário conforme previsto no artigo 102, da Lei 4.320/64, evidenciará as
receitas e despesas previstas confrontadas com as realizadas.

"Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e
despesas previstas em confronto com as realizadas."

A estrutura do Balanço Orçamentário, atualizada pela Portaria STN nº 840/2016, apresenta as
receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão
atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência
de arrecadação.
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Também deve evidenciar as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa,
discriminando dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as
despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

No Balanço Orçamentário são obtidos o excesso ou déficit da arrecadação, bem como o
resultado orçamentário.
O Balanço Orçamentário é composto por:
a) Quadro Principal;
b) Anexo 1 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
c) Anexo II – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar
Não Processados Liquidados; e
d) Anexo III – Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas Intraorçamentárias.
Mister destacar que na ocorrência de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores
para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de
referência, o balanço orçamentário apresentará situação de desequilíbrio entre a receita e a despesa.
Situação semelhante também ocorre em decorrência da reabertura de créditos adicionais,
especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado
nos últimos quatros meses do ano anterior, caso em que esses créditos serão reabertos nos limites de
seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício de referência.
O Balanço Orçamentário em sua integra é apresentado no Volume 2 - Anexos da Lei 4320/64,
abaixo quadros resumidos para efeito de evidenciação dos principais resultados e sua análise.
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A Receita Prevista para o exercício foi de R$ 20.334.403.070,56 (vinte bilhões, trezentos e
trinta e quatro milhões, quatrocentos e três mil, setenta reais e cinquenta e seis centavos),
A Receita Arrecadada no exercício financeiro de 2018, atingiu o montante de R$
18.122.751.282,34 (dezoito bilhões, cento e vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil,
duzentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), ficando inferior ao previsto em 12,20%.
As Receitas Correntes cuja arrecadação totalizaram R$ 17,5 bilhões, representa 93,83% do
total arrecadado e as Receitas de Capital com arrecadação de R$ 593 milhões, cerca de 3,18%.
O excesso de arrecadação ocorre quando as receitas orçamentárias efetivamente recebidas são
maiores que as receitas orçamentárias previstas. Surge de uma diferença negativa entre ambas.
A receita orçamentária do exercício de 2018 alcançou o patamar de R$ 18.122.751.282,34
(dezoito bilhões, cento e vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e
dois reais e trinta e quatro centavos), apresentando um déficit de arrecadação de R$ 2.211.651.788,22
(dois bilhões, duzentos e onze milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e oito
reais e vinte e dois centavos).
A economia é a diferença positiva entre a despesa orçamentária fixada e a despesa orçamentária
realizada.
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A despesa orçamentária executada de 2018 foi de R$ 18.680.987.492,42 (dezoito bilhões,
seiscentos e oitenta milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
quarenta e dois centavos), gerando uma economia orçamentária, em relação à dotação atualizada, de
R$ 2.140.587.370,64 (dois bilhões, cento e quarenta milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos
e setenta reais e sessenta e quatro centavos).
1.3

Resultado Orçamentário

O Resultado do Balanço Orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública
na gestão orçamentária dos recursos. O resultado é obtido através da diferença entre as Receitas
realizadas deduzidas das Despesas empenhadas no período. Se o resultado for positivo, temos
Superávit. Caso o resultado seja negativo, então se trata de Déficit.
Para apuração do Resultado do Balanço Orçamentário foram considerados os valores da receita
arrecadada, bem como os valores da despesa empenhada no exercício de 2018.
Considerando que no Balanço Orçamentário Consolidado ainda não foi possível expurgar o
movimento intraorçamentário, temos a apresentação de 3 (três) resultados: Resultado Consolidado;
Resultado Orçamentário e Resultado Intraorçamentário.
O Resultado Consolidado é apurado pela diferença entre total de receita e total da despesa,
inclusive as receitas e despesas intraorçamentárias, na forma que está no balanço orçamentário.
Considerando a receita orçamentária total realizada de R$ 18.122.751.282,34 (dezoito
bilhões, cento e vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais
e trinta e quatro centavos), apresentando um déficit e a despesa empenhada de R$ 18.680.987.492,42
(dezoito bilhões, seiscentos e oitenta milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa
e dois reais e quarenta e dois centavos), o resultado consolidado do período foi deficitário em R$
558.236.210,08 (quinhentos e cinquenta e oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e dez
reais, e oito centavos), conforme evidenciado na versão resumida do Balanço Orçamentário
Consolidado acima.
Esse resultado somente foi possível porque houve superávit financeiro, apurado no Balanço
Patrimonial de 2018, reconhecidos pela Controladoria Geral do Estado - CGE, e abertos como crédito
adicional pela Secretaria de Planejamento do Estado – SEPLAN, no montante de R$ 460.470.936,51
(quatrocentos e sessenta milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e trinta e seis reais e
cinquenta e um centavos).
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Do montante suplementado por superávit financeiro, somente foi empenhado o montante de R$
263.830.277,94 (duzentos e sessenta e três milhões, oitocentos e trinta mil, duzentos e setenta e sete
reais e noventa e quatro centavos), evidenciando uma economia orçamentária no montante de R$ 196
milhões.

O resultado orçamentário, desconsiderando o movimento intraorçamentário, foi deficitário em
R$ 529.453.960,03 (quinhentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil,
novecentos e sessenta reais e três centavos), conforme quadro acima.
Já o resultado intraorçamentário, nesse considerado somente as receitas e despesas
intraorçamentárias, que são as resultantes de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações
públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da
seguridade social, apresentou também um déficit orçamentário de R$ 28.782.250,05 (vinte e oito
milhões, setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e cinco centavos).
1.4

Análise dos Quocientes Orçamentários
Por intermédio da análise por quocientes é possível verificar de forma rápida a eficiência da

gestão, bem como seu respeito ao princípios da legalidade e do equilíbrio orçamentário.
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Quociente de Execução da Receita

O quociente de execução da receita resultante da relação entre a receita efetivamente arrecadada
com a previsão atualizada da receita, desconsiderando o Superávit Financeiro de Exercícios
Anteriores, Indica a existência de excesso ou insuficiência de arrecadação e mede a precisão do
orçamento.
Se o índice for igual a 1, a arrecadação foi exatamente o valor previsto, caso seja menor que 1
houve insuficiência de arrecadação e, se for maior que 1, houve excesso de arrecadação.
O índice de 0,89 indica que houve insuficiência de arrecadação, ou seja, a receita apresentou
uma realização menor que o previsto.

Quociente da Execução da Despesa

O Quociente de Execução da Despesa é resultante da relação entre a Despesa Executada
(empenhada) e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no
processo planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.
Em 2018 para cada 1 de fixação de despesa o Estado empenhou, aproximadamente, 0,90, ou
seja, o Estado apresentou economia na realização da despesa, utilizando menos recursos do que foi
autorizado no orçamento.
Quociente do Resultado Orçamentário

O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da relação entre a Receita Realizada e a
Despesa Empenhada, indicando se o resultado foi deficitário, superavitário ou nulo.
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No exercício de 2018 o resultado foi de 0,97, ou seja, menor que 1, indicando que houve
déficit orçamentário no exercício, gerado pela realização de despesa maior que a receita realizada.
Parte desse resultado deficitário se explica pela abertura de créditos adicionais por Superávit
Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.
Quociente da Execução Orçamentária Corrente

O Quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita
Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse quociente indica se a
receita corrente suportou as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para
financiar despesas correntes.
Em 2018 resta claro que a receita corrente suportou todas as despesas correntes, sendo que para
cada 1 de despesa corrente executada existia 1,02 de receita corrente.
Quociente da Execução Orçamentária de Capital

O Quociente da Execução Orçamentária de Capital é resultante da relação entre a Receita
Realizada de Capital e a Despesa Empenhada de Capital. Indica se há equilíbrio na execução
orçamentária de capital ou se a despesa de capital foi subsidiada por receita corrente.
Da análise verifica-se que somente 0,40 da despesa de capital foi suportada pela receita de
capital, indicando que houve utilização de receita corrente para cobertura de despesa de capital.
Quociente do Equilíbrio Orçamentário

Esse quociente demonstra o equilíbrio existente entre a previsão da receita e a fixação da
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despesa para o exercício.
Demonstra que em 2018 o orçamento do Estado foi elaborado de forma a manter o equilíbrio
entre receitas e despesas.

2 Despesas Orçamentárias
2.1

Despesa Fixada e Despesa Realizada

As despesas executadas, considerando a movimentação intraorçamentária, totalizaram R$
18.680.987.492,42 (dezoito bilhões, seiscentos e oitenta milhões, novecentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).
As Despesas Correntes atingiram o montante de R$ 17.184.751.980,72 (dezessete bilhões,
cento e oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta reais e setenta
e dois centavos) representando 91,99% em relação ao valor executado. As Despesas com Pessoal e
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encargos sociais no valor de R$ 13.151.964.661,65 representando 70,40%, os Juros e encargos da
Dívida foram de R$ 399.426.917,21 representando 2,14% e Outras Despesas Correntes no valor de
R$ 3.633.360.401,86 representam os gastos dentre esse grupo de despesas, representando 19,45%.
No grupo de Despesas de Capital no valor de R$ 1.496.235.511,70 (um bilhão, quatrocentos e
noventa e seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e onze reais e setenta centavos), que
representa 8,01% do valor total executado, as despesas com Investimentos no valor de R$
975.903.457,22 representando 5,22% e Amortização da Dívida em R$ 519.856.699,41 representando
2,78%, foram as mais representativas.
Já ao analisarmos o exercício de 2018 com o exercício anterior, verifica-se que um crescimento
de 2,71% em 2018 comparando com 2017, onde o crescimento mais expressivo foi no grupo de
despesas com pessoal de 11,82%, seguido pelos juros e encargos da dívida de 4,94%. Esse aumento
dos grupos 1 – Pessoal e 2- Juros e encargos no montante de 16,76% foi compensado pela redução
das outras despesas correntes e das despesas de capital.
2.2

Despesas Orçamentárias por Tipo de Créditos adicionais

Para que a administração pública possa iniciar a execução das despesas necessárias para
cumprir com sua finalidade é necessário que haja a autorização legislativa pela casa de leis, no caso
dos estados, pela Assembleia Legislativa, por meio da Lei Orçamentária Anual – LOA.
Esse orçamento previamente autorizado pode ser alterado no decorrer de sua execução por meio
de créditos adicionais. Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária.
De acordo com o previsto no art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são
classificados em:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública.
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Do total da despesa executada, pelo Estado, em 2018, 100% foram por crédito inicial e
suplementar, não tendo sido executado nenhuma despesa referente a crédito especial. Também não
houve execução de despesas por meio de crédito extraordinário.
Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais,
conforme disposto no §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em Lei;
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las.
Superávit Financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos neles
vinculadas. Portanto, trata-se de saldo financeiro e não de nova receita a ser registrada. O superávit
financeiro pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares e especiais;
Para melhor compreensão do resultado do exercício necessário se faz analisar o total do gasto
realizado por meio de abertura de crédito adicional por superávit financeiro.
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No exercício de 2018 do montante de R$ 18.680.987.492,42 (dezoito bilhões, seiscentos e
oitenta milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois
centavos) R$ 263.830.277,94 (duzentos e sessenta e três milhões, oitocentos e trinta mil, duzentos e
setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) foram executado por meio de superávit financeiro,
ou seja, lastreado com recursos de exercícios anteriores.
É importante que ao analisar o superávit/déficit orçamentário do exercício se leve em
consideração o valor executado por superávit financeiro, pois essas despesas são decorrentes da
receita arrecadada em exercícios anteriores, fazendo com que a execução da despesa fique maior que
a receita realizada no exercício.
3 Enfoque Financeiro
3.1

Balanço Financeiro

De acordo com o artigo 103, da Lei 4320/64, o Balanço Financeiro evidenciará todos os
ingressos e dispêndios de recursos, conjugando-se os ingressos com o saldo disponível proveniente
do exercício anterior e os dispêndios com o saldo disponível que vai para o exercício seguinte.
"Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte."
Desta forma o Balanço Financeiro consolidado, tanto na parte dos ingressos como nos
dispêndios divide-se em três partes:
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a)

Operações orçamentárias: receitas e despesas executada, por fonte/destinação de

recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b)

Operações extraorçamentários: recebimentos e pagamentos;

c)

Saldo em espécie: do exercício anterior e para o exercício seguinte.

A discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso permite destacar a origem
e aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentárias de acordo com sua
vinculação legal.
O Balanço Financeiro permite que se apure o resultado financeiro do ente público em um
determinado exercício.
A integra do Balanço Financeiro compõe o Volume 2 - Anexos da Lei 4320/64, para efeito de
análise foi elaborado o quadro abaixo:

Conforme evidenciado no quadro acima, no exercício de 2018 a receita Orçamentária líquida
alcançou o montante de R$ 18.122.751.282,34 (dezoito bilhões, cento e vinte e dois milhões,

Relatório do Contador 2018

Página 29

setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos)), sendo
inferior à despesa orçamentária em R$ 558.236.210,08 (quinhentos e cinquenta e oito milhões,
duzentos e trinta e seis mil, duzentos e dez reais e oito centavos).
Já os recebimentos extraorçamentários de R$ 18.627.018.615,15 (dezoito bilhões, seiscentos e
vinte e sete milhões, dezoito mil, seiscentos e quinze reais e quinze centavos) foram superiores aos
pagamentos extraorçamentários, que chegaram a R$ 17.767.955.975,71 (dezessete bilhões,
setecentos e sessenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco
reais e setenta e um centavos) em R$ 859.062.639,44 (oitocentos e cinquenta e nove milhões, sessenta
e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
Assim, o aumento de R$ 300.826.429,36 (trezentos milhões, oitocentos e vinte e seis mil,
quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), no saldo bancário de 2018, foi decorrente
do superávit da movimentação extraorçamentária.

3.2

Resultado Financeiro (RFE)

O Resultado Financeiro (RFE) é apurado no Balanço Financeiro e se divide em Resultado
Orçamentário Financeiro e Resultado extraorçamentários Financeiro.
O Resultado Financeiro pode ser apurado de duas formas, conforme abaixo:
1)

A soma das Receitas Orçamentárias mais os Recebimentos Extraorçamentários, menos

a Despesa Orçamentária e os Pagamentos Extraorçamentários.

2)

Saldo em espécie para o Exercício Seguinte menos o Saldo em Espécie do Exercício

Anterior.
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O resultado financeiro orçamentário foi deficitário em R$ 558.236.210,08 (quinhentos e
cinquenta e oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e dez reais e oito centavos), que
combinado com o resultado extraorçamentário superavitário de R$ 859.062.639,44 (oitocentos e
cinquenta e nove milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro
centavos), gerou um resultado financeiro positivo de R$ 300.826.429,36 (trezentos milhões,
oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos).
O valor do resultado financeiro superavitário de R$ 300 milhões é convalidado pela diferença
entre o saldo disponível do exercício de 2018 e de 2017, conforme quadro do item 2 acima.
3.3

Análise dos Quocientes Financeiros
O objetivo primordial da análise e verificação do Balanço Financeiro é preparar indicadores

para subsidiar a avaliação da gestão financeira.
Quociente financeiro da Execução Orçamentária

Quociente originado da relação receita e despesa orçamentária empenhada, a interpretação
desse quociente indica a parcela representativa da receita orçamentária utiizada para pagamento da
despesa orçamentária. A interpretação desse quociente indica que a receita orçamentária só conseguiu
cobrir 0,97 da despesa orçamentária.

Quociente da Execução Extraorçamentária
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Esse quociente indica quanto a receita extraorçamentária está representando dos dispêndios,
quando esse índice é maior que 1 indica que parte dos ingressos extraorçamentário está lastreando a
despesa orçamentária ou o aumento dos recursos financeiros.
Quanto mais próximo de 1 esse quociente estiver, melhor, pois se for maior que 1, e não houver
aumento proporcional do saldo bancário significa aumento da dívida flutuante e, consequentemente,
aumento do Passivo Financeiro, no Balanço Patrimonial.
A análise desse quociente, de 1,05, conjugado com a análise do quociente do Resultado dos
Saldos Financeiros, indica que parte expressiva do resultado foi utilizado para pagar despesa
orçamentária.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que
passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente
indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.
Esse quociente, quando maior que 1, demonstra que o resultado financeiro foi positivo,
indicando que os ingressos foram maiores que os dispêndios. O quociente 1,14 evidencia que as
disponibilidades tiveram uma aumento, em 2018, que reprsentou um montante de 300 milhões.

Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro
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O Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro é resultante da relação entre o Resultado
Orçamentário e a variação do saldo em espécie que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do
Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado orçamentário sobre
o saldo em espécie.
Esse quociente, quando maior que 1, demonstra que o resultado orçamentário foi positivo,
indicando que os ingressos foram maiores que os dispêndios.
O quociente -1,86 indica que o resultado orçamentário deficitário impactou negativamente as
disponbilidades, no exercício de 2018, que se traduziu em redução do saldo bancário no montante de
R$ 558 milhões.
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- Análise da Receita Pública Anual - 2018 Resumo executivo 1

4

Resumo Executivo – Receita Pública

RESUMO EXECUTIVO - RECEITA PÚBLICA
Tabela 1 – Código, Especificação e Comparação entre Receita Prevista e Realizada –
Anual-2018.

1

A Avaliação do comportamento da receita pública do Estado de Mato Grosso no ano de 2018 foi realizada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública, unidade
administrativa integrante do Nível de Direção Superior que tem como missão formular e administrar as diretrizes e objetivos estratégicos para a área da receita

pública, cumprindo assim o dispositivo do Art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Parte do conteúdo deste documento compara as receitas
efetivamente ingressadas no erário estadual com os montantes de receitas que foram previstas pela Secretaria de Estado de Fazenda.
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4.1

Receita Pública Realizada

A tabela 1 ressalta o peso de três contas na composição da receita. As receitas de Impostos,
Taxas e Transferências Correntes responderam no Anual/18 por 83,94 % de toda a receita estadual.
Receita Patrimonial
A receita patrimonial foi de R$ 124,58 milhões, destacando-se neste grupo as receitas de valores
mobiliários, juros e correção monetária e outras receitas de valores mobiliários.
RECEITA AGROPECUÁRIA
A receita Agropecuária no período foi de apenas R$ 62,8 mil reais, possuindo pouca
representatividade do total das receitas, participando com apenas 0,0003 %. As receitas que compõem
este grupo são: Receita da produção animal e derivados e Outras receitas agropecuárias.

RECEITA INDUSTRIAL
A receita Industrial foi de R$ 4,41 milhões, sendo composta basicamente pela receita de
indústria editorial e gráfica.
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RECEITA DE SERVIÇOS
A receita de Serviços foi de 609,31 milhões, representando 2,60 % do total das Receitas do
estado. Dentre as receitas deste grupo destacam-se os serviços administrativos e comerciais, judiciais,
relativos ao trânsito, saúde e agropecuários.
Tabela 2 Especificação da Receita Prevista, Realizada e Participação Percentual
das Receitas – Anual - 2018 (em milhões de reais).

Tabela 2.1 - Especificação da Receita Prevista, Realizada - FETHAB – Anual - 2018.
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A Receita do Fethab realizada em 2018 foi de R$ 1,51 bilhão (com o Fethab adicional), ante
uma previsão para o período de R$ 1,326 bilhão, portanto 13,9 % acima.
A Receita Pública Total realizada em 2018 foi de R$ 23,41 bilhões (sem as deduções do fundeb
e as transferências aos municípos), ficando 7,8 % abaixo da prevista na LOA (R$ 25,39 bilhões).
Houve aumento nas receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, de 5,1%. No IRRF
houve aumento de 10,2%, após regularização em dez/18 de alguns órgãos. Já as receitas de
Transferências Correntes ficaram 5,4% abaixo da projetada na LOA, principalmente por causa do não
repasse do FEX pelo Governo Federal. Já nas Receitas de Capital houve frustração de 58,3%, em
virtude de existirem Operações de Créditos em andamento que não foram realizadas durante o
exercício de 2018. As receitas de Contribuições também apresentaram bom desempenho, ficando
10,9% acima, que pode ser explicado, principalmente, pela boa arrecadação do Fethab.
TAXAS
Quanto às taxas (Segurança Pública, Serviços Estaduais e Judiciárias), o valor realizado ficou
muito próximo do previsto na LOA, 1,2 % abaixo, haja vista que estimou-se na LOA um montante
para o período de R$ 182,74 milhões e o valor realizado foi de R$ 180,56 milhões.

Receitas de Contribuições
As receitas de contribuições totalizaram R$ 2,540 bilhões, contra uma previsão de R$ 2,29
bilhão, portanto 10,9 % acima do previsto.

IPVA
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A previsão de arrecadação do IPVA para o período foi de R$ 640,52 milhões, sendo realizados
R$ 606,3 milhões, ficando 5,3 % abaixo do previsto.
ICMS
O valor do ICMS projetado na LOA para o período foi de R$ 9,432 bilhões, sendo realizado
R$ 10,224 bilhões, portanto 8,4 % superior ao previsto, em valores nominais. Mais adiante veremos
a análise do ICMS por segmento.
Imposto sobre transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos (ITCD)
O valor do ITCD previsto na LOA para o período foi de R$ 116,83 milhões e a realização foi
de R$ 66,28 milhões, portanto 43,3% inferior ao previsto na LOA.
Transferências Correntes (Constitucionais e Legais)
Estava prevista uma receita de R$ 4,611 bilhões de transferências correntes para o período, no
entanto, a realização foi de R$ 4,360 bilhões, ficando 5,4% abaixo do valor orçado. O valor abaixo
do previsto foi, principalmente, em função do não repasse do FEX no exercício de 2018, cuja valor
aproximado é de R$ 312 milhões (parte do Estado).
Receita da Dívida Ativa
A Receita orçada da Dívida Ativa (ICMS/IPVA/ITCD) para o período foi de R$ 46,17 milhões,
realizando-se em R$ 167,72 milhões, portanto, 263,2 % acima do previsto. Destaca-se que existe um
trabalho em sintonia com a Procuradoria Geral do Estado, em especial com a Subprocuradoria-Geral
Fiscal, que permitiu este incremento de arrecadação nesta rubrica.
RECEITAS DE CAPITAL
As receitas de capital apresentaram um resultado inferior em relação ao estimado na LOA para
o período, ou seja, estava prevista uma receita de R$ 1,423 bilhão, realizando-se R$ 593,67 milhões,
portanto, 58,3 % abaixo.
Salientamos que este comportamento pode ser explicado pelo fato de existirem Operações de
Crédito em andamento, principal componente de receita deste grupo, que não foram liberadas no
exercício de 2018, haja vista que estava prevista uma receita de Operações de Crédito de R$ 1,09
bilhão e realizou-se em R$ 553,66 milhões.
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Tabela 3 - Arrecadação ICMS, Nominal e Corrigido, para o período entre jan a dez/2009
– jan a dez/2018 (em milhões de R$).

Observando-se o valor do ICMS, no intervalo de dez anos (jan a dez/2009 – jan a dez/2018),
verificamos uma variação nominal de 138,73 % e corrigida de 40,45 % na arrecadação do referido
tributo.
Comparando-se em termos nominais os valores arrecadados em 2018 com o mesmo período do
ano anterior, observa-se uma variação positiva de 138,73%. Já em termos reais a variação positiva
foi de 40,45 %.
Tabela 4 – Tributos (ICMS, IRRF, IPVA, ITCD e Taxas), Valores Projetados na Lei
Orçamentária Anual (LOA) e a Receita Realizada – Anual - 2018.

Os dados mostram que o montante de arrecadação da receita de Impostos, Taxas e Contribuição
de Melhoria ficou 5,1% acima das projeções iniciais, resultando uma receita superior à prevista em
R$ 619,07 milhões de reais.
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4.2

Arrecadação de ICMS com Valores Nominais e Corrigidos

Tabela 13 –
(2009-2018).

Arrecadação de ICMS com Valores Nominais e Corrigidos – jan e dez

Nom= nominal, Cor = corrigido

Na tabela 13, comparando o exercício de 2018 com o ano anterior, verificamos que os piores
desempenhos em termos de crescimento de arrecadação são atribuíveis aos segmentos de arroz,
comunicação, algodão e atacado. Os melhores desempenhos foram observados nos segmentos de
bebidas, combustível, soja, transporte e veículos.
A arrecadação do ICMS em 2018, foi de R$ 10,224 bilhões, em valores nominais, enquanto no
mesmo período de 2017 foi de R$ 9,049 bilhões, registrando uma variação positiva de 12,97%. Já
em termos reais a variação foi positiva em 7,11%. O segmento de comunicação foi afetado pela queda
de alguns indicadores macroeconômicos, como o de venda de bens e serviços. Outro fator que merece
destaque no segmento de comunicação é a corrosão da base, em razão do surgimento de novos
aplicativos gratuito de envio de mensagens, que vem surgindo ano após ano. Já o segmento de
veículos, conforme dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores, teve alta nas vendas em 2018 de 14,6% em relação ao ano anterior, superando as quedas
registradas nos últimos 4 anos, sinalizando recuperação. No segmento de supermercados, de acordo
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com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), as vendas em valores reais apresentaram
alta, em 2018, de 2,07% em comparação com o ano anterior. Quanto ao segmento de energia, houve
alta no consumo no acumulado do ano, de 1,1%, totalizando 467.161 gigawatts/hora (GWh), segundo
dados da Empresa de Energia Elétrica (EPE). Em 2018 a conta de energia teve um aumento médio
de 15 % em relação a 2017, refletindo na arrecadação. Na pecuária, observou-se aumento no Valor
Bruto da Produção de aproximadamente 19,1%, e aumento de 5,7% no valor destinado à exportação,
que tem imunidade tributária. Quanto à soja, houve aumento no faturamento total do período de 25%
e no mercado interno o aumento foi de 2,36%. Já o aumento nos valores destinados à exportação em
2018 foi de 33% em relação ao ano anterior, que não impacta na arrecadação pelos efeitos da Lei
Kandir (imunidade). No segmento de arroz houve queda de 9,39% nos valores destinados ao mercado
interno, impactando diretamente na arrecadação do período.

Relatório do Contador 2018

Página 41

Capítulo II:

Apresentação e análise do Resultado Contábil Patrimonial.

5

Enfoque do Resultado Contábil Patrimonial.

5.1

Resultado Patrimonial
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O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio do Estado, sob aspectos
quantitativos, compondo-se dos grupos de contas representadas na demonstração abaixo.
Essa demonstração contábil está regulamentada no Art. 105 da Lei 4.320/64, que declara: “o
Balanço Patrimonial demonstrará: (I) o Ativo Financeiro, (II) o Ativo Permanente, (III) o Passivo
Financeiro, (IV) o Passivo Permanente, (V) o Saldo Patrimonial e (VI) as Contas de Compensação”.
O Balanço Patrimonial, dentro dos ditames da Nova Contabilidade Pública, demonstra o Ativo
Circulante, o Ativo Não Circulante, o Passivo Circulante, o Passivo Não Circulante e o Patrimônio
Líquido, conforme Lei nº 11.638/07, Lei nº 11.941/09 e Resolução CFC nº 1.161/09, evidenciando
integralmente, em determinado momento, os bens e direitos da Unidade Contábil Consolidada e os
compromissos assumidos com terceiros.
A Contabilidade brasileira passa por um processo de convergência às normas internacionais.
Esse processo abrange tanto a área privada, quanto o setor público, e trata-se da adoção das normas
internacionais de contabilidade visando uma maior padronização e qualidade das informações. Em
um passado bem recente, do qual a Nova Contabilidade Pública está se desvencilhando, os registros
dos fatos contábeis não obedeciam aos princípios da competência e da oportunidade. Os aspectos
patrimoniais não eram perseguidos à risca, investindo-se atenção maior aos aspectos orçamentários.
O novo modelo dá enfoque ao patrimônio público, objeto da contabilidade aplicada ao setor público,
demonstrando que faz-se necessário evidenciar sua exata dimensão.
Com o intuito de evidenciar adequadamente o patrimônio público, os bens móveis e imóveis
devem ser apresentados pelo seu valor real e justo, ou seja, contabilidade pública passa a utilizar os
institutos da depreciação, amortização, exaustão, reavaliação, redução ao valor recuperável e das
provisões. Há, com isso, uma total observância dos princípios contábeis da competência e da
oportunidade.
No que foi possível dentro deste exercício, procurou-se cumprir esses princípios.
Essa Contabilidade Patrimonial no Setor Público implica no registro das receitas e despesas
públicas segundo o regime de competência, retirando o enfoque predominante dado até então ao
Orçamento Público e sua execução. A análise deste instrumento de gestão e avaliação serve para
evidenciar a situação financeira e patrimonial do Estado e, quando combinado com outras
informações, nos permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com
dívidas.
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5.2

Resumo do Balanço Patrimonial

O Patrimônio Líquido do exercício é de R$ 2.419.848.802,40. Apresentamos a sua composição no
exercício de 2018, considerando as regras estabelecidas no PCASP-Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público, conforme pode ser evidenciado no demonstrativo abaixo:

O patrimônio do estado foi reduzido no exercício de 2018 em R$ 4.804.263.215,37.
Os reflexos mais significativos são decorrente do déficit apurado no exercício no montante de
R$ 4,7 bilhões e R$ 91,9 milhões, oriundas de mudanças de critérios que foram utilizados para ajustes
nos elementos patrimoniais. Esses registros estão efetuados em várias Unidades Orçamentárias,
decorrentes de ajustes de depreciação, equalização de saldos, referentes aos exercícios anteriores a
2018.
Ativo
Compreende o conjunto de bens e direitos das entidades, demonstrando assim as aplicações de
recursos. Sua classificação deve ser disposta em ordem decrescente de grau de conversibilidade.

Notas: 1) AV - Análise Vertical
O total do Ativo no exercício de 2018 é de R$ 73.828.274.536,32. Desse montante 88,17 % é
constituído por Ativo Não Circulante e 11,83 % de Ativo Circulante.
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Comparando com o resultado apresentado no Exercício anterior, o Ativo Circulante e Não
Circulante, tiveram um acréscimo de 0,19 % de representatividade no ativo.
Notas: 2) AH - Análise Horizontal (Realizado 2017/Realizado 2018).
Em relação ao ano anterior 2017, o Ativo Circulante apresentou um acréscimo de 18,61%. O
Ativo não circulante teve um aumento de 16,42 %. Em função desses crescimentos nos dois grupos,
o total do ativo foi elevado em 16,67 %.
Ativo Circulante e Não Circulante

Analise Vertical
No Grupo do Ativo Circulante as contas mais representativas são: Créditos a Curto Prazo 8,34
%, Caixas e Equivalentes de Caixas com 3,26 % e as demais contas juntas atingem o percentual de
0,24 %.
A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentaram um incremento, de representatividade no
grupo, de 0,07 % em relação aos saldos apresentados no exercício anterior.
A conta Créditos a Curto Prazo, tiveram um aumento, de representação no grupo, em seus
saldos de 0,26 % em relação ao exercício anterior.
No grupo do Ativo Não Circulante o Imobilizado contribuiu com 44,64 % e Os Créditos a
Longo Prazo do Grupo de contas de Realizável a Longo prazo participaram com 43,41 %. Essas
participações foram fundamentais para a representatividade de 88,17 % desse grupo de Ativo. Os
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Créditos a Longo Prazo, tiveram um percentual de crescimento de 6,33 %, de representatividade no
grupo, em relação ao exercício anterior, enquanto que o imobilizado apresentou um decréscimo em
seus saldos de 6,49 % e o intangível de 0,02 %.
Análise Horizontal
O incremento de 20,38 % na conta Créditos a receber a Curto Prazo, acrescido de um aumento
de 19,05 % nos estoques e crescimento de 14,29 % nas disponibilidades, geraram resultado positivo
no Ativo Circulante. Esse grupo de conta apresentou um acréscimo de 18,61% em relação aos saldos
do exercício anterior.
O Ativo Não Circulante

teve um percentual de aumento de 16,42%. Os reflexos mais

significativos estão no aumento dos créditos a Longo Prazo de 36,58 % e o aumento do imobilizado
em 1,87%. Houve também redução de 13,64% nas contas de Investimentos e de Intangível 6,85%.
Esses fatores não afetaram o desempenho do grupo. O expressivo crescimento do Realizável a Longo
Prazo, foram decisivos para o incremento positivo apresentado no final do exercício.
Ativo Circulante

Analise Vertical
Dentro do total do Ativo Circulante, as contas que mais tiveram representatividade são: Créditos
a Curto Prazo com participação de 70,45%; Caixa e Equivalentes de Caixa com 27,54 %.
Analise Horizontal
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O crescimento de todas as contas do grupo, principalmente os Créditos de Curto Prazo com
20,38% e o aumento de 14,29% da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, contribuíram para o
incremento de 18,61% apresentado pelo Ativo Circulante no final do exercício.
Demonstra-se no gráfico abaixo a atual situação do Ativo Circulante.

A partir do quadro abaixo, passamos a demonstrar o comportamento de cada subgrupo das contas que
compõe o Ativo Circulante.

5.1. Detalhamento Do Disponível
A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentam um percentual de 3,26 % do ativo total e
os seus saldos estão distribuídos nas seguintes contas:

1.1.1.1.1.03.01.00
1.1.1.1.1.03.03.00
1.1.1.1.1.03.04.00
1.1.1.1.1.03.06.00
5.1.1.

Conta única do Tesouro
Estadual
Contas de Convênio
Contas Especiais
Contas de Arrecadação

R$

%

306.579.828,98
504.471.127,47
1.446.800.261,06
148.297.903,32
2.406.149.120,83

12,74%
20,97%
60,13%
6,16%
100,00%

Conta única
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Em atendimento ao princípio de unidade de tesouraria, estabelecido no artigo 56 na Lei
número 4320/64 de 17/03/1964, Capitulo 1 – artigo 1º ao 3º da Lei complementar número 360/2009
de 18/06/2009, foi instituído o sistema de conta única do Tesouro Estadual.
A conta única do Tesouro Estadual participa com o percentual de 12,74 % do total de caixa
e equivalentes de caixa. O saldo dessa conta representa a centralização de todos os recursos
pertencentes ao estado para uma melhor utilização e distribuição. Viabiliza uma melhor gestão
financeira, bem como a transferência para as unidades orçamentárias efetuarem o pagamento,
obedecendo ao fluxo de caixa estabelecido pelo estado.
PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA
A comissão designada pela Portaria nº 001/2015 de 28/09/2015, alterada pela portaria
002/2016, publicada no Diário Oficial de 08/11/2016, que instituiu o Grupo de Trabalho para
regularizar as pendências da conciliação contábil e bancária da conta única, finalizou o relatório e
encaminhou para a Controladoria Geral do Estado – CGE.
Com base no parecer número 1102/2018 daquela especializada, foram desincorporados da
Conta única, e transferidos para conta direito conforme orientação, o montante de R$ 24.257.207,74,
relativas a pendências do período de 2010 até 07/2012.
As pendências do período de 08/2012 até 12/2013, passaram a fazer parte da rotina do
processo normal de conciliação da Coordenadoria de Conciliação e Prestação de Contas – CCPC e
com a regularização promovida pela COFIC- Coordenadoria de Acompanhamento da Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil.

No encerramento do exercício de 2018, a conta única fechou com o montante de R$
107.865.964,59 (cento e sete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e
quatro reais e cinquenta e nove centavos), de pendências, composto da seguinte forma:
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R$ R$ -

329.509,93 pendências para Regularização na CCPC período de 08/12 a 12/2013.
5.839.415,06 pendências de 2014 e 2016.

R$ -

16.943.283,00 pendências de 2017.

R$ -

84.753.756,60 pendências de 2018

As pendências existentes em 2017, referente ao período de 08/12 à 12/2013 foram reduzidas
em cerca de R$ 8.046.107,84. Atualmente o valor pendente é de R$ 329.509,93.
Também houve uma significativa redução referente ao período de 2017 que de R$
60.224.684,87, passaram a apresentar ao término do exercício de 2018 cerca de R$ 16.943.283,00.
Devido à dificuldade financeira do tesouro do estado, que se agravou em 2018, não foi
possível emitir alguns documentos para regularização de algumas pendências dentro do exercício de
2018, fator que acabou influenciando no quantitativo apresentado no período.
Em 2018, a conciliação eletrônica da conta única, já está sendo executada, paralelo ao
processo manual. Ainda não é possível abandonar a Conciliação realizada no Microsoft Excel.
Apesar de já ser gerada no FIPLAN em todas as fases no exercício de 2018, várias melhorias ainda
estão sendo implementadas nas tabelas e rotinas do FIPLAN para finalizar o projeto. Já está
disponibilizada no sistema a conciliação eletrônica de Dezembro de 2018.
O total das pendências por exercício está discriminada no seguinte quadro:

D/C
VALOR DAS PENDÊNCIAS DE AGO/2012 A DEZ/2013
VALOR DAS PENDÊNCIAS DE 2014
VALOR DAS PENDÊNCIAS DE 2015
VALOR DAS PENDÊNCIAS DE 2016
VALOR DAS PENDÊNCIAS DE 2017
VALOR DAS PENDÊNCIAS DE 2018
TOTAL DE PENDÊNCIAS DE 2010 A 2017

D
D
D
D
D
D

Débito
329.509,93
164.466,91
70.129,86
5.604.818,29
16.943.283,00
84.753.756,60
107.865.964,59

Crédito

Diferença

-

107.865.964,59

Segue abaixo, resumo por produto das pendências que foram enviadas para regularização
em 2019 nas diversas unidades orçamentárias:
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PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA ANO 2018

RELAÇÃO DOS PRODUTOS PENDENTES
Livro
Débito
Crédito
1.04 Eletrônico Cancelado NOB
Razão
40.915,39
1.07 Eletrônico Recebido ARR
Razão
73.265,68
1.12 Depósitos Recebidos na Conta Única
Razão
4,33
Banco
4.811,20
1.20 Decisão Judicial, Tesouro Regularização Ct Única
Razão
63.431,21
Banco
152.746.782,10
19.005.874,98
1.28 Banco do Brasil, Débito de Consignações
Razão
103.388,51
45.526.122,23
1.29 Não Eletrônico NOB
Razão
73.248,50
Banco
101.838.061,85
35.428,84
1.35 Folha de Pagamento
Razão
291.461,52 102.182.815,47
2.04 Folha INSS
Razão
114.445,65
2.06 Folha IRRF
Razão
3.345.520,78
2.103 Devolução de Receita por DAR
Razão
180,00
600,00
2.15 Folha Pagto Decisão Judicial, 8014
Razão
84.364,33
24.260,47
2.26 Precatório
Razão
457,59
2.28 Vale-transporte SEDUC Fonte do Tesouro
Razão
113,47
2.35 91_Sentenças Judiciais
Razão
63.192,52
2.49 Estorno Estornada ARR
Razão
875,12
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO
Razão
44.507,73
2.56 Pasep Fep/Cfm/Cfh Metamat
Razão
6.690,66
2.62 INSS Outras Competências a Regularizar
Razão
9.371,21
2.66 Folha de Pagamento Rubrica 9980 - Fonte da UO
Razão
2.502,50
2.69 Folha de Pagamento Rubrica 8016 - Fonte do Tesouro
Razão
490,00
2.70 Folha de Pagamento Rubrica 8016 - Fonte da UO
Razão
5.495,88
2.72 Folha Pagam. Rbc 5190, Ft UO
Razão
9.113,15
2.75 Folha de pagamento Rubrica 8010 - Fonte do Tesouro
Razão
384,31
2.76 Folha de pagamento Rubrica 8010 - Fonte da UO
Razão
153,57
2.77 Folha de Pagamento Rubrica 8011 Fonte da UO
Razão
566,03
2.78 - Folha de Pagamento Rubrica 6590, 6790, 9000 - Fonte do Tesouro
Razão
85,84
2.79 Folha de Pagamento Rubrica 6590, 6790, 9000 - Fonte da UO
Razão
75.381,70
2.90 Restituição de Despesa de Movimentação Não Bancária
Razão
442,57
2.295,00
GCV Não Bancária
Razão
150.827,03
Produto a Classificar
Razão
1.620,00
Total Geral
255.341.652,76 170.587.896,16
Produtos
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Diferença
40.915,39
73.265,68
4,33
-

58.620,01
88.318.173,40

-

73.248,50

-

88.720,94

-

114.445,65
3.345.520,78
420,00
60.103,86
457,59
113,47
63.192,52
875,12
44.507,73
6.690,66
9.371,21
2.502,50
490,00
5.495,88
9.113,15
384,31
153,57
566,03
85,84
75.381,70
1.852,43
150.827,03
1.620,00
84.753.756,60

-
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PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA ANO 2017
RELAÇÃO DOS PRODUTOS PENDENTES
Produtos
1.28 Banco do Brasil, Débito de Consignações

Livro
Banco
Razão

Total Geral

Débito
119.476.424,25
15.277,60
119.491.701,85

Crédito
39.256.436,68
63.291.982,17
102.548.418,85

Diferença
(Débito-Crédito)
16.943.283,00
16.943.283,00

PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA ANO 2016
RELAÇÃO DOS PRODUTOS PENDENTES
Produtos
1.28 Banco do Brasil, Débito de Consignações

Livro
Banco
Razão

Total Geral

Débito
28.309.559,92
496.162,30
28.805.722,22

Crédito
114.699,53
23.086.204,40
23.200.903,93

Diferença
(Débito-Crédito)
5.604.818,29
5.604.818,29

PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA ANO 2015
RELAÇÃO DOS PRODUTOS PENDENTES
Produtos
1.28 Banco do Brasil, Débito de Consignações

Livro

Débito

Crédito

Banco
Razão

3.837.964,21
1.091.531,46
4.929.495,67

1.944,02
4.857.421,79
4.859.365,81

Total Geral

Diferença
(Débito-Crédito)
70.129,86
70.129,86

PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA ANO 2014
RELAÇÃO DOS PRODUTOS PENDENTES
Produtos
1.28 Banco do Brasil, Débito de Consignações
Total Geral
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Livro
Banco
Razão

Débito
20.471.286,51
20.471.286,51

Crédito
3.663.532,75
16.643.286,85
20.306.819,60

Diferença
(Débito-Crédito)
164.466,91
164.466,91
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PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA ANO 2013
RELAÇÃO DOS PRODUTOS PENDENTES
Produtos

Livro
Banco
Razão

1.28 Banco do Brasil, Débito de Consignações
Total Geral

Débito
46.064.527,10
46.064.527,10

Crédito
7.045,05
45.897.504,69
45.904.549,74

Diferença
(Débito-Crédito)
159.977,36
159.977,36

PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA ANO 2012
RELAÇÃO DOS PRODUTOS PENDENTES
Produtos
1.28 Banco do Brasil, Débito de Consignações
1.23 Contribuição Ativo TCE/AL e Patronal AL
Total Geral

Livro

Débito

Banco
Razão
Banco

21.290.433,44

21.290.433,44

Crédito
8.964.376,54
12.154.089,40
2.434,93 21.120.900,87

Diferença
(Débito-Crédito)
171.967,50
2.434,93
169.532,57

Atualmente, a conciliação relativa ao período de 2010 a 2017, apresenta pendências a partir
do ano de 2012. Existem apenas 02 produtos de conciliação pendentes, que são: 1.28 Banco do Brasil,
Débito de Consignações e 1.23 Contribuição Ativo TCE/AL e Patronal AL.
Quanto às pendências de 2012, do produto de conciliação 1.23 Contribuição Ativo TCE/AL
e Patronal AL, informamos que elas foram regularizadas em 25 de janeiro de 2019, através dos
documentos ARR 30101.0000.19.000013-0 no valor de R$ 800,67 e ARR 30101.0000.19.000014-9
no valor de R$ 1.634,26, totalizando R$ 2.434,93.
Quanto às pendências de 2012 a 2017 do produto de conciliação 1.28 Banco do Brasil, Débito
de Consignações, informamos que elas já foram enviadas para regularização junto as unidades
orçamentárias dentro do exercício de 2019.
A orientação da forma de registro para regularizar parte das pendências desse produto estava
no aguardo da publicação de um decreto regulamentando a forma como seria feito o registro
decorrente da folha de estorno, no entanto após exaustivas tratativas foi alinhado com a Controladoria
Geral do Estado - CGE, já no final de 2018, que o registro poderia ser feito com base na LC 04/90,
dispensando a edição de decreto, logo não houve tempo hábil para proceder essas regularizações
ainda em 2018, no entanto a previsão é que essas pendências relativas sejam sanadas dentro do
primeiro semestre de 2019.
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As demais pendências foram ocasionadas pela mudança, em 2017, da empresa de
consignações que não consegue gerar informações por unidade orçamentária para o banco do Brasil,
de forma que o BB debita globalmente o valor não recebido, gerando dificuldade e morosidade na
identificação e regularização das pendências apontadas. Ressaltamos ainda que a informação global
encaminhada para o Banco do Brasil faz com que o banco debite, indevidamente, a conta única em
vez da conta especial de unidades como da 11305 - MT PREV e da 14101 – SEDUC. Todas esses
pendências também foram mapeadas e encaminhadas para regularização em 2019.
Já em relação as pendências de 2018, excepcionalizando o produto 1.28 Banco do Brasil,
Débito e consignações, são basicamente referente a float bancário e pendências contábeis de
dezembro, que já se encontram em processo de regularização.
Para o exercício de 2019, a meta é executar a conciliação da conta única apenas no sistema
FIPLAN e disponibilizar para o Tribunal de contas, junto com a prestação de contas do estado.

CONTAS DE CONVÊNIO
São contas previstas no artigo 1º § Segundo da lei complementar 360/2009. São em sua
grande maioria contas de convênios de receitas, firmados com a União.
Seus saldos representam 20,97 % do total de caixa e equivalentes de caixa existente em
31/12/2018.
Os saldos estão distribuídos nas contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
O demonstrativo abaixo, apresenta o saldo existente em cada unidade orçamentária por
unidade gestora em 31/12/2018 no Banco do Brasil totalizando R$ 439.029.907,16 (quatrocentos e
trinta e nove milhões, vinte e nove mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos).
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Segue no quadro abaixo, demonstrativo com as unidades que apresentam maiores saldos e a
sua participação dentro do grupo de contas do Banco do Brasil.
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Conforme pode ser evidenciado, as unidades orçamentárias que participam com maiores
saldos são: SINFRA com R$ 166,1 milhões representando 37,84% do total; SECID R$ 100,5
milhões, o equivalente á 22,90% e SEDUC R$ 99,8 milhões, 22,74%. As demais unidades
contribuem com menos de 3,6%.
O gráfico abaixo demonstra a participação de cada unidade nos saldos das contas de
Convênio do Banco do Brasil.
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22,74%

30,00%

22,90%

40,00%

37,84%

PARTICIPAÇÃO RELATIVA POR UO, NOS SALDOS DAS
CONTAS DE CONVÊNIOS DO BANCO DO BRASIL, EM
31/12/2018

0,50%

0,52%

0,57%

0,71%

0,83%

0,95%

1,43%

1,45%

1,74%

2,03%

2,27%

10,00%

3,52%

20,00%

0,00%

Sigla das Unidades
Orçamentárias

O demonstrativo abaixo, apresenta o saldo existente em cada unidade orçamentária por
unidade gestora em 31/12/2018 na Caixa Econômica Federal no montante de R$ 65.441.220,31
(sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte reais e trinta e um
centavos).
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Segue no quadro abaixo, demonstrativo com as unidades que apresentam maiores saldos e a
sua participação dentro do grupo de contas da Caixa Econômica Federal.
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As unidades orçamentárias que apresentam maiores saldos são: SEJDH com R$ 20,06
milhões, 30,66 %; SEAF R$ 11,82 milhões, cerca de 18,07 %; SECID R$ 10,87 milhões ,16,61 %;
SINFRA R$ 6,89 milhões, 10, 53 %; FES R$ 5,84 milhões, 8,94% e SEDEC R$ 4,10 milhões, 6,28%.
As demais unidades juntam participam com menos de 4%. O gráfico abaixo, demonstra a participação
relativa de cada uma delas.
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PARTICIPAÇÃO RELATIVA POR UO, NOS SALDOS
DAS CONTAS DE CONVÊNIOS DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, EM 31/12/2018

0,00%

CONTAS ESPECIAIS
São contas previstas no artigo 1º § Segundo da lei complementar 360/2009.
Não compõe o Sistema Financeiro de Conta Única. São abertas com o objetivo de atender
dispositivo legal quando houver previsão em lei específica.
Esse grupo de contas apresenta o percentual de participação bem significativo, 60,13% do
total de caixa e equivalentes de caixa.
Os saldos estão distribuídos em contas do Banco do Brasil (98,5 %), Caixa Econômica (0,64
%), SICREDI (0,54%) e conta contábil do Tesouro (0,32%). Cerca de 98,5% dos saldos estão
concentrados nas contas do Banco do Brasil.
O demonstrativo abaixo apresenta o saldo existente em cada unidade orçamentária por
unidade gestora em 31/12/2018 no Banco do Brasil totalizando R$ 1.425.874.065,15 (um bilhão,
quatrocentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e quinze
centavos).
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Segue no quadro abaixo, demonstrativo com as unidades que apresentam maiores saldos e a
sua participação dentro do grupo de contas do Banco do Brasil.

Conforme pode ser evidenciado no gráfico abaixo, os saldos mais expressivos estão
concentrados nas unidades orçamentárias FUNJUS R$ 362,4 milhões, 25,42 %; SINFRA R$ 327,3
milhões, 22,96%; FES R$ 125,1 milhões, 8,77 %; PGJ R$ 122,1 milhões, 8,57 %; SEDUC R$ 73,0
milhões, 5,12%; DEFENSORIA R$ 70, 5 milhões, 4,95% e MT PREV 67,1 milhões, 4,71%.
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30,00%

PARTICIPAÇÃO RELATIVA POR UO, NOS SALDOS
DAS CONTAS ESPECIAIS DO BANCO DO BRASIL, EM
31/12/2018

0,00%

O demonstrativo abaixo apresenta o saldo existente em cada unidade orçamentária por
unidade gestora em 31/12/2018 na Caixa Econômica Federal no montante de R$ 9.283.336,08 (nove
Milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e oito Centavos).
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Segue no quadro abaixo, demonstrativo com as unidades que apresentam maiores saldos e a
sua participação dentro do grupo de contas da Caixa Econômica Federal.
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As unidades orçamentárias com maiores saldos são: SECID 6,1 milhões, 65,98 %; SINFRA
R$ 2,4 milhões, 26,05 % e TESOURO ESTADUAL R$ 0,5 Milhões, 5,66 %. O gráfico abaixo
demonstra a participação de cada uma.

20,00%

0,24%

40,00%

2,06%

60,00%

5,66%

80,00%

26,05%

65,98%

PARTICIPAÇÃO RELATIVA POR UO, NOS SALDOS DAS CONTAS
ESPECIAIS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM 31/12/2018

0,00%
SECID



SINFRA

TESOURO

SEMA

OUTRAS
UOs

CONTAS ESPECIAIS – BANCO SICREDI
Esse grupo de contas apresenta o saldo de R$ 7.820.078,43 (sete milhões, oitocentos e vinte

mil, setenta e oito reais e quarenta e três centavos.). São Recursos de parceria público e privada –
PPP, cuja gestão é feita pela MT PARCERIAS S/A – MT PAR.
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CONTAS ESPECIAIS - CONTA CONTÁBIL DO TESOURO
Esse grupo de contas apresenta o saldo de R$ 3.822.781,40 (três milhões, oitocentos e vinte
e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). São Recursos

do FUNDEIC, cuja

gestão é feita pelo MT DESENVOLVE.

CONTAS DE ARRECADAÇÃO

São contas previstas no artigo 5º, inciso I, § 1º da Lei Complementar 360/2009. Representam
6,16 % do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa existentes em 31/12/2018.
Os saldos estão distribuídos nas contas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e
Banco Contábil do Tesouro. Praticamente, 99, 7 % desses saldos estão concentrados no Banco do
Brasil.
O demonstrativo abaixo apresenta o saldo existente em cada unidade orçamentária por
unidade gestora em 31/12/2018 no Banco do Brasil totalizando R$ 147.946.781,45 (cento e quarenta
e sete milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco
centavos).
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Segue no quadro abaixo, demonstrativo com as unidades que apresentam maiores saldos e a
sua participação dentro do grupo de contas do Banco do Brasil.
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DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL EM 31/12/2018
CONTA: 1.1.1.1.1.03.06.01
UO

SIGLA

99000

TESOURO MT

14101

SEDUC

99999

OUTRAS UOs

16101

SEFAZ

14601

FUNDED / MT

TOTAL DO ÓRGÃO

TOTAL

AV %

136.057.149,13

91,96%

10.117.711,44

6,84%

1.362.702,82

0,92%

409.149,10

0,28%

68,96

0,00%

147.946.781,45

100,00%

Os maiores saldos estão concentrados no Tesouro do Estado R$ 136,0 Milhões,

o

equivalente a 91,96% ; SEDUC R$ 10,11 milhões, 6,84 % e os restantes 1,77 milhões estão
distribuidos nas demais unidades. O gráfico abaixo , evidencia essa participação.

91,96%

PARTICIPAÇÃO RELATIVA POR UO, NOS SALDOS DAS CONTAS DE
ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, EM 31/12/2018

100,00%
80,00%

0,00%

20,00%

0,28%

40,00%

0,92%

6,84%

60,00%

0,00%
TESOURO MT

SEDUC

OUTRAS UOs

SEFAZ

FUNDED / MT

CONTAS DE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Esse grupo de contas apresenta o saldo de R$ 164.884,80 (Cento e sessenta e quatro mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos.), sendo concentrados 98,17% na SANEMAT e
1,83 % na SINFRA, conforme quadro abaixo.
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CONTAS DE ARRECADAÇÃO BRADESCO
O Saldo apresentado de R$ 183.426,07 (Cento e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e
Seis Reais e Sete Centavos), está todo concentrado na unidade orçamentária SANEMAT, conforme
pode ser evidenciado no demonstrativo abaixo.

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTA DE ARRECADAÇÃO EM 31/12/2018
ORGÃO
NOME
28501
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO
TOTAL

UG
0000

CONTA CONTÁBIL:
1.1.1.1.1.03.06.04

BANCO BRADESCO

VALOR EM R$
TOTAL DO ORGÃO
183.426,07
183.426,07
183.426,07
183.426,07

Fonte: FIP 215A

CONTAS DE ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL – TESOURO
Esse grupo de contas apresenta o saldo de R$ 2.811,00 (dois mil, oitocentos e onze reais),
na unidade orçamentária SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, conforme
pode ser evidenciado no demonstrativo abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO EM 31/12/2018
ORGÃO
19101

NOME
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA

TOTAL

UG
0000

CONTA CONTÁBIL
BANCO CONTÁBIL – TESOURO
1.1.1.1.1.03.06.99
VALOR EM R$

TOTAL DO ORGÃO

2.811,00

2.811,00

2.811,00

2.811,00

Fonte FIP 215A
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Grupo de Créditos a Curto Prazo e Estoques
As contas de Créditos a Receber contribuem com 70,45% para formação do Ativo Circulante
e representam 8,34 % do Ativo total.
As contas de Estoques Correspondem a 1,99 % do Ativo Circulante e 0,24% do total do Ativo
levantado em 31/12/2018.
Apresentamos no demonstrativo abaixo, a composição dos saldos das contas, adicionando a
conta de Estoques aos

créditos de curto prazo.
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QUADRO NE CREDITOS CP
DESCRIÇÃO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER

SALDO ATUAL 2018 % CRÉDITOS CP SALDO ANTERIOR 2017
6.329.232.797,90
173.600.423,08

100,00%
3%

5.259.313.379,80
164.704.056,83

CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO

98.553.204,97

89.656.838,72

CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS -

75.047.218,11

75.047.218,11

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS A RECEBER (P)

1.007.959,94

1.007.959,94

74.039.258,17

74.039.258,17

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INTERGOVERNAMENTAL (P)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO
FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LC 151/2015 (F)
OUTROS DEPÓSITOS (F)

198.914.342,30

3%

92.186.686,59

1.308.033.213,55

21%

943.214.568,12

-268.358.179,02

-4%

-268.358.179,02

1.565.041.094,15

25%

1.427.474.015,28

124.396.244,17

134.349.756,76

92.602.177,98

105.449.844,24

31.794.066,19

28.899.912,52

1.437.641.027,81

1.288.801.102,47

63.316.699,56

50.391.605,14

EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS (F)

667.406.847,94

624.758.770,68

EMPRÉSTIMOS ENTRE FONTES (F)

177.728.028,45

211.823.900,28

EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA ESPECIAL (F)

154.812.700,50

101.105.816,95

FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)

113.711.924,32

68.050.724,32

PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO (F)

186.047.965,78

153.563.843,39

46.058.042,02

52.875.136,13

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-INTRA OFSS
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)

OUTROS DEPÓSITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS (F)
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

28.558.819,24

26.231.305,58

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-INTER OFSS

2.920.009,82

4.270.780,34

DEPOSITOS JUDICIAIS (F)

2.901.558,29

3.002.913,52

OUTROS DEPÓSITOS (F)

18.451,53

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO

83.812,35

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -Consolidação

3.099.061.664,79

1.267.866,82
52.375,71
49%

2.699.177.548,65

261.864.530,39

234.868.195,47

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS

2.826.544.691,33

2.449.966.354,07

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

2.516.488.826,73

1.975.684.337,07

220.799.525,00

296.644.443,87

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)

68.358.116,12

163.954.253,10

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

20.898.223,48

13.683.320,03

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS

10.652.443,07

RECEITAS DO TESOURO A RECEBER (F)

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER CP
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Os saldos da conta de Créditos a curto prazo de R$ 6.155.456.287,69 acrescido do saldo de
Estoques que é de R$ 173.596.510,21, totaliza R$ 6.329.052.797,90.
As Participações mais expressivas das contas em relação a esse total são: Outros créditos a
receber e valores a curto prazo com R$ 3,09 bilhões com 49 %, basicamente onde estão as
transferências intragovernamentais a receber das unidades junto ao tesouro do estado.
Os depósitos Restituíveis e valores vinculados, com R$ 1,56 bilhões, participam com 25 %.
Neste grupo de contas, destacam-se na consolidação geral, fundo de reserva e depósitos judiciais LC
Nº 151/2015 com R$ 92,6 milhões e dentro das operações intra que são realizadas dentro da mesma
esfera de governo, os empréstimos entre órgão com R$ 667 ,4 milhões.
A dívida ativa juntando a Tributária (3 %), Não Tributária (21 %), deduzindo todos os ajustes
de perdas de crédito a curto prazo (- 4 %), totalizam R$ 1.238 bilhões ou seja 20 %, onde a
predominância é da dívida ativa não tributária.
Os demais créditos a receber apresentam no final do exercício de 2018, o saldo de R$ 252, 9
milhões que equivale a 4 % de participação no grupo.
Nessas contas estão computados os estoques de curto prazo no montante R$ 173,5 milhões,
cuja predominância são os estoques de material de consumo (combustíveis e lubrificantes,
ferramentas, etc.), e material de distribuição gratuita,
Os direitos a receber de Clientes no valor de R$ 64,7 milhões, onde a maior parte está no Órgão
MTI e os restantes R$14,7 milhões são outros direitos a receber de terceiros.
Finalizando, destacamos que houve um acréscimo de cerca de R$ 1,06 bilhões entre o saldo de
crédito de curto prazo apresentado no exercício de 2017 e o levantado ao final de 2018.
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Ativo Não Circulante

Analise Vertical
Este grupo de contas contribuiu com 88,17 % para a formação do Ativo Total. Dentro do grupo
do Ativo Não Circulante, os subgrupos de melhor desempenho foram, o Imobilizado com 50,64%,
Realizável a Longo Prazo com 49,24 % e os investimentos com 0,06 %.
Os créditos a longo prazo tiveram um acréscimo de R$ 8.583 bilhões a mais que os saldos
apresentados no exercício anterior, gerando um incremento de 41,96 %.
Com um bom percentual de participação no grupo, o imobilizado apresentou um acréscimo de
R$ 605,1 milhões em seus saldos. Já os investimentos continuam com participação inexpressiva,
atingindo um índice inferior a 1%.
Analise Horizontal
É evidente que o crescimento dos créditos a longo prazo 36,58% e do imobilizado com 1,87%,
contribuíram para reduzir o déficit patrimonial apresentado no exercício, cobrindo os percentuais
negativos das contas de investimentos com - 13,64% e intangível – 6,85%. Essas participações
positivas foram fundamentais para que o Ativo Não Circulante apresente um crescimento de 16,42%
no final do exercício.
Os Créditos a receber continuam com um

crescimento bem satisfatório, atingindo um

percentual superior a todas as contas desse grupo de Ativo. O seu desempenho foi responsável pelo
equilíbrio do grupo de Ativo Não Circulante, que nesse exercício voltou a crescer, mesmo com os
outros subgrupos, não atingindo índices de crescimentos satisfatórios.
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Ativo Realizável a Longo Prazo
Participa com quase 49,24 % na formação do Ativo Não Circulante.
Apresentou um percentual de crescimento de

42% em relação aos saldos existentes no

exercício anterior.
O quadro abaixo detalha a composição de suas contas no exercício de 2018.
QUADRO NE DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DESCRIÇÃO
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (P)
CREDITOS A LONGO PRAZO (P)
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)

SALDO ATUAL 2018

% ARLP

SALDO ANTERIOR 2017

32.054.911.212,86

100%

23.471.490.811,04

30.797.332.970,99

96%

22.242.720.528,04

30.797.332.970,99

22.242.720.528,04

CLIENTES (P)

64.905.331,90

64.986.363,37

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

47.274.105,09

47.074.105,09

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)

30.685.153.534,00

22.130.660.059,58

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A LONGO PRAZO INSCRITA

45.480.374.328,77

36.897.489.205,00

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO (P)

1.354.239.579,22

1.381.791.995,91

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (P)
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

16.149.460.373,99
1.257.578.241,87

16.148.621.141,33
4%

1.228.770.283,00

O grupo de créditos a longo prazo representa 96 % do total do Ativo Realizável a Longo Prazo.
Neste grupo de conta de Créditos a Longo Prazo, o grande destaque é a Dívida Ativa de longo Prazo
que participa com R$ 30,68 bilhões que corresponde a 99,63 % do saldo dos créditos de longo prazo
e com 95,72 % do total do Ativo Realizável a Longo Prazo.
No grupo dos demais créditos, que participa com 4% na formação do grupo do Realizável a
Longo Prazo, encontram-se os créditos a receber do PRODEI e outros créditos a receber de entidades
estaduais.
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QUADRO NE INVESTIMENTOS
DESCRIÇÃO
INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES PERMANENTES
PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO

SALDO ATUAL 2018

% INVESTIMENTOS SALDO ANTERIOR 2017

37.959.156,14

43.956.096,39

37.959.156,14

100%

43.956.096,39

35.709.156,14

94%

41.706.096,39

AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS (P)

1.525.855,00

6.025.855,00

AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS FINANCEIRAS (P)

24.620.993,15

26.117.933,40

PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (P)

1.519.787,00

1.519.787,00

PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS PÚBLICAS (P)

8.000.000,00

8.000.000,00

PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS COMERCIAIS (P)

42.520,99

42.520,99
6%

PARTICIPACOES PERMANENTES - INTRA OFSS

2.250.000,00

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA A INTEGRALIZAR (P)

1.500.000,00

1.500.000,00

750.000,00

750.000,00

PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (P)

2.250.000,00

Investimentos
No grupo de investimentos que contribuíram com 0,06 % na formação do Ativo Não Circulante.
Houve uma redução de saldo de R$ 5.996 milhões em relação a posição apresentada no exercício
anterior. Dentro do grupo a conta mais representativa é: Participações nas empresas estatais do estado
com índice de 94 %.
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QUADRO NE IMOBILIZADO
DESCRIÇÃO

SALDO ATUAL 2018

% IMOBILIZADO

SALDO ANTERIOR 2017

IMOBILIZADO

32.958.902.271,94

100%

32.353.717.208,60

BENS MOVEIS

2.365.288.614,05

7%

2.229.121.747,06

BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)

2.365.175.214,05

2.229.008.347,06

VEICULOS (P)

480.068.776,94

458.861.418,60

MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS (P)

192.252.458,17

190.317.977,82

MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (P)

220.613.178,77

211.384.608,97

EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA (P)

57.744.764,85

50.592.382,76

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E RADIACAO COERENTE (P)

52.311.410,43

47.782.842,17

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO, DENTARIO E VETERINARIO (P)

109.837.478,95

107.324.363,23

EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS USO GERAL,PROGR,SUPRIM, EQUIP SUPORTE (P)

564.106.798,70

509.723.953,44

MOBILIARIOS (P)

308.454.323,28

291.843.915,29

UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL (P)

96.690.617,43

88.843.111,10

MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS VISUAIS (P)

29.013.059,68

28.988.515,41

DIVERSOS (P)

91.083.770,14

93.096.158,10

162.998.576,71

150.249.100,17

BENS MÓVEIS INTER OFSS - MUNICIPIO

113.400,00

113.400,00

VEICULOS (P)

113.400,00

OUTROS

BENS IMOVEIS
BENS DE USO ESPECIAL
OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS ESPECIAL(51)
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (P)

31.678.792.016,02

113.400,00
96%

31.077.398.682,34

1.787.673.095,96

1.671.521.299,96

1.504.282.769,24

1.390.045.780,76

76.871.362,10

71.233.611,84

OBRAS E URBANIZAÇÃO (P)

343.757.385,86

343.757.385,86

BENFEITORIAS E MELHORIAS (P)

181.779.492,41

125.493.996,85

EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ORGÃOS PÚBLICOS (P)

376.005.567,69

351.686.907,59

CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS (P)

27.264.970,59

27.264.970,59

CONSTRUÇÃO DE DELEGACIAS, CADEIAS E PRESÍDIOS (P)

52.297.453,46

42.732.980,62

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS (P)

296.684.393,26

280.579.546,80

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS (P)

35.815.961,81

35.815.961,81

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA (P)

28.510.858,96

28.510.858,96

OUTROS

85.295.323,10

82.969.559,84

283.390.326,72

281.475.519,20

PRÉDIOS (P)

48.858.146,78

46.943.339,26

IMOVEL PARA PRESIDIOS/DELEGACIAS (P)

53.591.709,29

53.591.709,29

PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃO PÚBLICO (P)

40.289.893,63

40.289.893,63

IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS POR DESAPROPRIAÇÃO (P)

41.117.761,17

41.117.761,17

IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)

63.904.290,71

63.904.290,71

OUTROS

35.628.525,14

35.628.525,14

BENS DOMINICAIS

23.699.780.532,93

23.694.315.264,39

BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (61)

OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DOMINICAIS (51)

74.864.077,55

69.398.809,01

BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)

23.624.916.455,38

23.624.916.455,38

TERRENOS URBANOS (P)

23.465.654.676,17

23.465.654.676,17

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (P)

131.505.686,22

131.505.686,22

OUTROS

27.756.092,99

27.756.092,99

BENS DE USO COMUM DO POVO

5.976.409.678,38

5.494.200.757,48

OBRAS EM ANDAMENTO - BENS DE USO COMUM DO POVO (51)

5.555.260.803,94

5.073.465.061,74

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (P)

114.628.877,38

104.761.435,87

OBRAS DE URBANIZAÇÃO (P)

329.391.248,38

329.391.248,38

BENFEITORIA E MELHORIA (P)

176.614.759,86

152.696.100,01

2.682.016.045,03

2.461.508.061,98

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS (P)

288.499.575,28

202.702.263,69

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, PONTE DE CONCRETO (P).

177.815.484,00

78.220.684,55

CONSTRUÇÃO DE ESTADIO (P)

505.991.485,16

505.971.703,03

VIADUTOS (P)

155.047.738,39

121.702.845,77

VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT (P)

993.428.501,55

993.428.501,55

OUTROS

131.827.088,91

123.082.216,91

BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO

421.148.874,44

420.735.695,74

ESTRADAS PAVIMENTADAS (P)

289.556.997,45

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS (P)

OUTROS
OBRAS EM ANDAMENTO
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

289.556.997,45

131.591.876,99

131.178.698,29

213.298.643,89

215.731.295,65

1.630.064,86
1.085.178.358,13

1.630.064,86
-3%

952.803.220,80

1.085.178.358,13

952.803.220,80

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)

990.957.713,67

824.862.574,62

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS (P)

92.414.178,19

126.134.959,13

175.210,64

175.210,64

(-) EXAUSTAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS (P)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-BENS MOVEIS (P)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS (P)
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Imobilizado
Tem uma participação bem significativa na formação do Ativo Não Circulante, contribuindo
com 50,64 %. Os saldos estão distribuídos nas contas de Bens Móveis, Imóveis e Depreciação,
Exaustão e Amortizações acumuladas.
As contas de Bens Móveis com saldos de R$ 2,3 bilhões participam com 7 % no total do grupo.
Os saldos estão concentrados em equipamentos e processamento de dados com R$ 564 milhões,
veículos R$ 480 milhões, mobiliários R$ 308 milhões e maquinas e equipamentos agrícolas R$ 220
milhões.
As contas de Bens Imóveis representam 96% de todo o imobilizado. Houve um aumento de R$
601,3 milhões em relação aos saldos apresentados no exercício anterior.
Os saldos estão distribuídos nas contas de Bens Dominicais R$ 23,69 bilhões, representando
74,81 % de participação no grupo, com maior parte concentrado nos Terrenos Urbanos com R$ 23,4
bilhões.
Os Bens de Uso Comum do Povo, apresentam saldo de R$ 5,97 bilhões e correspondem a 18,86
% dos bens imóveis. As contas com maiores representatividade são: pavimentação de rodovias, ruas,
praças e logradouro com R$ 2,68 bilhões, Veículos leves sobre trilhos (VLT) 993 milhões e
construção de estádios com 505 milhões.
As Contas de Bens de Uso Especial possuem saldos de cerca de R$ 1,78 bilhões e participam
com percentual de 5,64 % na composição do grupo. Os destaques são Edificações para sede de órgãos
públicos R$ 376 milhões, obras e urbanização R$ 343 milhões e construção de escolas R$ 296
milhões.
As Obras em Andamento e Benfeitorias em Propriedade de Terceiros, são as contas com menor
índice de participação com 0,69 %, não atingindo nem 1%. Encerrou o exercício com saldo de R$
0,214 milhões.
As Depreciações, exaustões e Amortizações, também integram o grupo de Imobilizado e
participam negativamente com -3 %. São contas de natureza credora. São redutoras das contas de
bens móveis e imóveis, etc. Os saldos mais expressivos estão concentrados nas depreciações de Bens
Móveis R$ 990 milhões e Imóveis R$ 92 milhões. Os demais saldos estão na exaustão e amortização.
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QUADRO NE INTANGÍVEL
DESCRIÇÃO

SALDO ATUAL 2018

% INTANGÍVEL SALDO ANTERIOR 2017

INTANGIVEL

39.051.982,95

100%

41.922.984,24

SOFTWARES

68.321.304,61

175%

67.489.696,50

SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS
MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS (P)
DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS (P)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

68.321.304,61
714.835,42

67.489.696,50
2%

714.835,42

9.890,00

9.890,00

704.945,42

704.945,42

29.984.157,08

-77%

26.281.547,68

(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-Consolidação

29.984.157,08

26.281.547,68

(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (P)

29.984.157,08

26.281.547,68

Bens Intangíveis
Participam com 0,06 % na formação do Ativo Não Circulante. Teve uma diminuição de 2.871
milhões em relação ao saldo apresentado no exercício anterior. As contas com mais
representatividade são Softwares com R$ 68,3 milhões, que deduzindo as Amortizações acumuladas
que importam em R$ 30,0 milhões, perfazem o valor líquido de R$ 38.3, correspondendo a 98 % do
total do grupo.
Demonstra-se no gráfico abaixo a atual situação do Ativo Não Circulante.
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5.3

Dívida Ativa Tributária e Não Tributária
Por ser um direito bem expressivo para o estado, apresentamos no demonstrativo a seguir, a

posição da Dívida Ativa em 31/12/2018.

Neste exercício, continuaram a serem adotados mecanismos pelo estado para aumentar a
cobrança da dívida ativa, no qual destacamos a continuação do programa REFIS.
Essas ações, resultaram em um recebimento de cobrança da dívida ativa no montante de R$
247.302.769,56 (duzentos e quarenta e sete milhões, trezentos e dois mil, setecentos e sessenta e nove
reais e cinquenta e seis centavos).
O valor arrecadado de R$ 247,30, subtraindo as deduções de receita da dívida ativa de RS
106,72, gerou uma receita liquida de R$ 140,58 milhões.
Do total arrecadado bruto, 89 % são da dívida ativa tributária e 11% de natureza não tributária.
A inscrição de dívida ativa em 2018 é de R$ 4,08 bilhões, cerca de 91,06 % são tributária e 8,94
% são de natureza não tributária.
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O valor de R$ 28.651,10, registrado na coluna incorporação, refere-se ao ajuste do lançamento
de recebimento da dívida ativa, efetuado a maior em dezembro de 2017.
No exercício de 2018, ainda não foi possível calcular a provisão de ajustes de perdas da dívida
ativa, conforme a metodologia proposta pela Controladoria Geral do Estado. A Procuradoria Geral
do Estado está procurando se estruturar para encontrar uma adoção de metodologia de classificação
dos créditos inscritos, com o objetivo de categorizar o estoque, desmembrando, conforme o grau de
recebimento em baixa, média e alta complexidade.
A partir dessa classificação, deve ser criado um modelo de atuação, visando a utilização dos
melhores instrumentos para a cobrança, baixa por prescrição, etc. Com essa medida, o tesouro
também terá os insumos para promover o cálculo das perdas.
Passivo

Analise Vertical
O Total do Passivo sem considerar o Patrimônio Líquido é de R$ 71.408.425733,92. Desse
montante 88,16 % é formado por passivo não circulante e 11,84% por passivo circulante. O passivo
não circulante teve um aumento nominal de R$ 13, 86 bilhões em relação aos saldos apresentados no
exercício anterior, gerando um acréscimo de 0,59 %. O total do passivo teve um aumento nominal de
R$ 15,35 bilhões em relação aos saldos apresentados em 31/12/2017.
Analise Horizontal
O crescimento de 21,34% do Passivo Circulante e o incremento de 28,25% no passivo Não
Circulante, onde 27,30% são decorrentes dos registros das provisões matemáticas previdenciárias,
referente a avaliação atuarial de 2018, data base do cadastro de 2017, geraram o incremento de
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27,39% no total do passivo. Em relação ao exercício anterior, os dois grupos de contas, tiveram
aumentos significativos, elevando os compromissos de curto e longo prazo.
Passivo Circulante e Não Circulante

Analise Vertical
No grupo do Passivo circulante, as contas que mais contribuíram na formação do passivo total,
em 2018, são: Demais obrigações a curto prazo com 7,09% e Fornecedores e contas a pagar a curto
prazo com 1,85%, As demais contas tiveram índice de participação de menos de 1,7 %, exceto as
provisões de curto prazo que permaneceram com os mesmos saldos do exercício passado, mais o
percentual caiu, atingindo nível bem abaixo de 0,05% (meio por cento).
No Passivo Não Circulante as participações mais expressivas estão nas provisões a longo prazo
com 78,17%, cujos saldos são majorados em função dos registros das provisões matemáticas
previdenciárias, referente a avaliação atuarial de 2018. Os Empréstimos e Financiamentos a longo
prazo, tiveram uma redução de saldo na ordem de R$ 308 milhões, cerca de 1,78 % em relação ao
apresentado em 2017. Sua contribuição dentro desse grupo de passivo é de 8,51%, grande parte
resultante do estoque da dívida fundada interna e externa. As demais contas adicionando os
percentuais de participação de cada uma, continuam não atingindo o percentual de 2%.
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Analise Horizontal
Neste exercício, todas as contas do passivo circulante tiveram crescimento em seus índices de
participação dentro do grupo. As demais obrigações a curto prazo com 28,42% e as obrigações
trabalhistas, previdenciárias e assistenciais com 24,83 % e os empréstimos e financiamentos a curto
prazo com 11,41%, foram reflexos positivos para que o passivo circulante apresente ao final, o
incremento de 21,34%.
No passivo não circulante as contas fornecedores a longo prazo com índice superior a 50% e
provisões a longo prazo com 31,59%, contribuíram para a participação expressiva de 28,25% no
aumento das obrigações a longo prazo. Esse aumento é decorrente de registro do Passivo referente a
entrada de precatórios vincendos a longo prazo e de depósitos judiciais da LC 151/2015. As demais
obrigações a longo prazo apresentaram reduções de 0,76 % em seus saldos.
Passivo Circulante

Esse grupo de conta participa com 11,84 % do passivo total.
As contas com maior percentual de participação são: Demais Obrigações a curto prazo com 5,0
bilhões representando 59,88 % do total do grupo; Fornecedores e contas a pagar com R$ 1,3 bilhões
cerca de 15,61 %; Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo com
saldo de R$ 1,1 bilhões correspondendo a 14,02 % e Empréstimos e Financiamentos a curto prazo
com R$ 672 milhões com 7,95 %. As contas de provisões a curto prazo, mesmo mantendo os saldos
do exercício anterior, contribuíram com 2,54 % na formação do grupo.
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Em relação ao exercício anterior, o saldo desse grupo de contas aumentaram em cerca de R$
235, 6 milhões. Normalmente, as reduções acontecem em função de pagamento de principal e juros
da dívida, cujos compromissos o estado tem honrado, mesmo com toda a dificuldade financeira que
passa no momento.
Demonstra-se no gráfico abaixo a atual situação das contas do Passivo Circulante.
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Passivo Não Circulante

O Passivo não Circulante representa 88,16 %, considerando o total do Passivo sem o Patrimônio
Líquido.
As contas de Provisões a longo prazo com R$ 55,81 bilhões participa com 88,66 % e
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo com R$ 6,07 bilhões, percentual de 9,65%, totalizam
praticamente 98,31 % dos saldos apresentados neste grupo de contas.
As demais contas adicionando os percentuais apresentados contribuem com 1,69 %.
Esse grupo de contas tem crescido ano a ano em função dos registros das provisões matemáticas
previdenciárias.
No exercício de 2018, o passivo atuarial foi registrado em cada poder. O MT PREV – Mato
Grosso Previdência efetuou aqueles pertinentes ao poder executivo. Os demais poderes que não
aderiram a aquele instituto, ficaram responsáveis em promover os registros dentro de sua esfera.
Apenas o poder legislativo e a Defensoria, não entraram com os lançamentos no sistema FIPLAN.
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Demonstra-se no gráfico abaixo a atual situação das contas do Passivo Não Circulante.

Como a maioria das obrigações das contas do Passivo tem desdobramento em curto e longo
prazo, passamos a demonstrar o comportamento de cada uma delas, apresentando os saldos
concomitantemente.
O Quadro abaixo apresenta os saldos das Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e
Assistenciais a pagar.
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QUADRO NE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
DESCRIÇÃO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS (P)
OUTROS
Benefícios Previdenciários a Pagar
OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS

SALDO 2018

% OBRIGAÇÕES
100%
1.184.835.767,98
1.173.687.418,46
99%
965.001.022,81
202.662.423,18
6.023.972,47
10.952.503,05
1%
10.952.503,05
195.846,47
0%
32.506,56
163.339,91

SALDO 2017
949.190.389,21
948.245.629,78
781.826.204,90
160.366.466,09
6.052.958,79
0,00
0,00
944.759,43
43.219,99
901.539,44

No grupo de obrigações trabalhistas de Curto prazo, 99 % são compromissos com despesas a
pagar com pessoal. Aqui incluído a Folha de pagamento de Dezembro/2018, que ficou inscrita em
Restos a Pagar Processados. As obrigações com salários, remuneração e benefícios
81,44%, do saldo existente em 31/12/2018. Estão

representam

registradas também as provisões de Férias e

encargos.
Foram efetuados os registros contábeis das Provisões de Férias e Décimo Terceiro Salário,
dentro do exercício de 2018. Os lançamentos estão contabilizados nas contas 2.1.1.1.1.01.06.00 Provisão de Décimo Terceiro Salário e 2.1.1.1.1.01.07.00 – Provisão de Férias e Encargos. No final
do exercício, a conta provisão de férias e encargos, participou com 17,10 % na formação do grupo,
com um saldo de R$ 202, 6 milhões.
Não houve registros dessas obrigações no passivo a longo prazo.
O demonstrativo abaixo foi elaborado, considerando a seguinte situação:
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QUADRO NE OUTRAS OBRIGAÇÕES CP E LP
DESCRIÇÃO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

SALDO ATUAL 2018% OUTRAS OBRIGAÇÕESSALDO 2017
6.380.325.760,82

100%

5.198.363.027,80

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
1.319.584.956,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO
972.759.170,02
FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
748.299.389,95
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
6.398.036,69
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO
12.523.899,04
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL
205.537.844,34
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS
172.627.413,40
E NÃO PAGOS
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS
32.910.430,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS
42.568.413,92
FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
39.705.706,17
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
2.862.707,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER -OFFS - UNIÃO
1.853.525,52
FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
1.815.491,55
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
38.033,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTER OFSS - MUNICÍPIOS
302.403.847,45
FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
302.403.847,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
5.060.740.803,91
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
8.642.804,77
VALORES RESTITUÍVEIS
2.401.735.452,43
VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO
491.412.535,37
CONSIGNAÇÕES
294.737.468,36
DEPOSITOS JUDICIAIS
92.602.177,98
OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
104.072.889,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES
826.329,44
VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS
1.719.967.471,92
CONSIGNAÇÕES
389.771.577,22
OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
1.329.647.623,08
OUTRAS CONSIGNAÇÕES
548.271,62
VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS
190.355.445,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.650.362.546,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS
2.650.362.546,71
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
2.623.933.598,41
OUTROS CREDORES
26.428.948,30

21%

1.257.705.871,16
1.012.039.070,28
717.467.638,80
2.763.646,53
0,00
291.807.784,95
176.458.883,35
115.348.901,60
33.211.316,60
27.999.041,77
5.212.274,83
2.237.080,78
2.235.080,78
2.000,00
210.218.403,50
210.218.403,50
3.940.657.156,64
8.642.800,27
1.967.063.116,97
357.555.474,01
116.525.557,52
105.449.844,24
135.580.072,25
820.806,40
1.487.951.661,13
276.523.725,11
1.211.195.171,99
232.764,03
121.555.981,83
1.964.951.239,40
1.964.951.239,40
1.921.392.925,07
43.558.314,33

FORNECEDORES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO
FORNECEDORES NACIONAIS (P)
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO - REGIME ESPECIAL
PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR NÃO VENCIDOS A LONGO PRAZO (P)
PRECATORIOS DE NATUREZA COMUM NÃO VENCIDOS A LONGO PRAZO (P)
DEPOSITOS JUDICIAIS DA LC 151/2015 LONGO PRAZO (P)
VALORES RESTITUIVEIS - DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 (P) LONGO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-INTRA OFSS
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0,14%
38%

41%

1.059.379.490,71

100%

901.591.375,20

154.203.343,67
3.556.040,25
150.647.303,42
17.103.919,36
133.543.384,06
328.962.886,45
328.962.886,45
576.213.260,59
349.410.119,82
226.803.140,77

15%

14.139.360,79
3.556.040,25
10.583.320,54
4.953.150,35
5.630.170,19
306.833.892,72
306.833.892,72
580.618.121,69
349.538.870,66
231.079.251,03

31%
54%
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Nas Outras obrigações de curto prazo que apresenta o saldo de R$ 6,380 bilhões. Esse
montante encontra-se assim distribuído:
a)

Outras obrigações curto prazo

R$ 2,650 bilhões, 41%

b)
c)

Valores Restituíveis
Fornecedores e contas a pagar

R$ 2,401 bilhões, 38%
R$ 1,319 bilhões, 21 %

Nas obrigações a curto prazo estão as receitas a repassar própria e do Tesouro, os duodécimos
a repassar e os empréstimos a pagar conta única.
Dentro do grupo de valores restituíveis destacam-se as obrigações de empréstimos entre órgãos,
compromissos dos órgãos para com o tesouro estadual, os valores devidos de consignações e os
depósitos judiciais recebidos pela LC 151/2015.
Nos Fornecedores e Contas a pagar, estão os restos a pagar com fornecedores e precatórios.
Está registrado o montante de R$ 172.627.413,40, relativos aos precatórios vencidos e não
pagos até 25/03/2015, regime especial e R$ 15.859,04 RPVs regime ordinário vencidos e não pagos.
Conta contábil 2.1.3.1.1.06.02.01. Esse montante totaliza R$ 172.643.272,44.
Em atendimento ao Parecer Prévio 004/2015 (Contas de Governo 2014) que recomenda o
registro na dívida fundada dos precatórios judiciais incluídos no orçamento e não pagos durante sua
execução, conforme preceitua o § 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, foram
incluídos no anexo 16, essas obrigações que compõe o montante da dívida consolidada.
Encontram-se registrados nas Unidades Orçamentárias 04304 – INTERMAT, 09101 – PGE
26201 – UNEMAT, nas contas contábeis 2.1.3.1.1.02.12 .00 e 2.1.3.1.2.02.12.00 Precatórios e
sentenças judiciais a pagar e no grupo de contas 2.1.8.8.2.01.00.00 consignações do grupo de valores
restituíveis, o total de R$ 4.035.722,52, referente Restos a pagar Processados de precatórios e RPVs
que também compõe a dívida consolidada e foram incluídos no anexo 16.
Em atendimento as normas do PCASP

e conforme informações recebidas detalhadas do

Tribunal de Justiça, através dos ofícios números 54/2019/DAP/TJ de 17/01/2019 e TRT. CJaesc (S.
Prec.,) 120/2018 de 19/12/2018, estão registrados os precatórios, destacando os vencidos e a vencer,
dentro do regime em que está inserido o estado.
Nas obrigações de longo prazo deste grupo, as contas de demais obrigações representam 54%
do total, nelas estão os compromissos entre os órgãos com o tesouro e destes para com as unidades e
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também com outros credores. Nesse exercício essas contas, tiveram uma redução em seus saldos em
torno de R$ 4,4 milhões.
As obrigações com depósitos judiciais recebidos pela lei 151/2015 a longo prazo participam
com 31% e os fornecedores com 15%. Nesse exercício a conta fornecedores, teve um acréscimo de
cerca de 162 milhões, grande parte em decorrência da entrada de novos precatórios judiciais.
QUADRO NE PROVISÕES CP E LP
DESCRIÇÃO
PROVISÕES A CURTO PRAZO
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SALARIAIS (CERTIDÕES DE CRÉDITO)
OUTROS

SALDO 2018
% PROVISÕES
214.872.674,53
100%

SALDO 2017
214.872.674,53

199.407.330,11
15.465.344,42

93%
7%

199.407.330,11
15.465.344,42

PROVISÕES A LONGO PRAZO
55.819.664.478,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
55.795.400.565,56
PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
36.338.264.354,30
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 41.542.709.180,25
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
3.023.940.841,54
(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARO O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)
1.511.970.420,78
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
244.423.161,18
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)
424.110.402,45
PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
19.457.136.211,26
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. 41.149.268.134,55
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)
12.998.154.410,74
(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)
6.499.077.205,35
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.194.900.307,20
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO
24.263.912,44

100%
100%

42.417.956.425,04
42.393.692.512,60
29.707.332.455,45
33.302.558.370,94
2.223.828.074,88
978.058.741,69
205.349.999,13
187.989.099,79
12.686.360.057,15
32.372.962.078,71
9.938.066.685,03
3.224.353.084,49
6.524.182.252,04
24.263.912,44

0%

As provisões de Curto Prazo apresentaram no final do exercício saldo de R$ 214, 8 milhões.
Desse total R$ 199,4 milhões ou seja cerca de 93% são destinadas para atender pagamentos de
compensação de créditos salariais/certidões de créditos e os restantes com participação de 7%, cerca
de R$ 15, 4 milhões para atender outras provisões tais como perda de valores FCVS, indenizações
trabalhistas, etc.).
Essas contas não apresentaram alteração nos saldos de um exercício para outro.
As provisões de Longo Prazo atingiram o montante de R$ 55,81 bilhões. Houve um acréscimo
nominal de R$ 13,40 bilhões em relação ao saldo apresentado em 2017. Essas Obrigações estão
praticamente concentradas nas provisões matemáticas previdenciárias que corresponde à 100% do
estoque existente no encerramento do exercício. Anualmente são registrados, a avaliação atuarial.
Nesse exercício, ocorreram os registros da avaliação atuarial de 2018, com data base no cadastro de
2017.
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As outras provisões são destinadas para cobertura de riscos fiscais a longo prazo (obrigações
tributárias, etc.). Apresentam os mesmos saldos do exercício passado, não participam nem com 0,05
%, na formação do grupo.
5.4

Execução Orçamentária Cumprimento - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado.
Em atendimento ao parecer número 03/2018 – Contas do Governo do exercício de 2017,

apresentamos o demonstrativo da execução orçamentária de sentenças judiciais transitadas em
julgado, nos respectivos projetos/atividades, conforme as despesas foram alocadas.
Os projetos/atividades comtemplam as despesas com precatórios, RPV e outras sentenças
judiciais transitadas em julgado, que não se referem a precatórios tais como decisão judicial para
reembolso de despesas médicas e internações do MT SAÚDE, ações trabalhistas de autarquias e de
empresas públicas, etc.)
As dotações orçamentárias para pagamento de precatórios estão alocadas no orçamento do
Estado, da seguinte forma:
1 - Na unidade Orçamentária Procuradoria Geral do Estado, para atender os pagamentos de
precatórios da administração direta e Órgãos extintos).
2 - Na Secretaria de Estado de Educação-SEDUC/MT, para atender o saldo residual de
pagamento dos precatórios dos especialistas da educação.
3 - Nas unidades da administração indireta quando os precatórios forem emitidos contra as
entidades da administração indireta (Autarquias e Fundações).
Os demonstrativos abaixo apresentam a execução orçamentária da despesa empenhada,
liquidada e paga em cada unidade orçamentária, nos projetos 8003 – administração direta, 8023 –
administração indireta e 8049 – requisições de pequeno valor – RPV.
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O total da despesa executada nos três projetos atividades em 2018, pode ser assim sintetizado:
Total empenhado
R$ 74.311.309,66
Total liquidado
R$ 32.555.722,87
Total Pago
R$ 28.520.000,35
Inscrito em RPP
R$ 4.035.722,52
Inscrito em RPPNP
R$ 41.755.586,79
O total de R$ 4.035.722,52, inscrito em restos a pagar processados e R$ 41.755.586,79, inscritos
como restos a pagar não processados , em atendimento ao Parecer Prévio 004/2015 (Contas de
Governo 2014) que recomenda o registro na dívida fundada dos precatórios judiciais incluídos no
orçamento e não pagos durante sua execução , conforme preceitua o § 7º do artigo 30 da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, foram incluídos no anexo 16,considerando que essas obrigações
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compõe o montante da dívida consolidada. Os valores estão computados em cada unidade
orçamentária e no consolidado do estado.
Do total das despesas orçamentárias empenhadas temos as seguintes composições analíticas:
5.5

Despesas Pagas através da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ.
Empenhadas
a) Pagas

R$ 71.910.614,12
R$ 26.124.646,08

b) Inscritas RPP R$ 4.033.287,42
c) Inscritas RPNP R$ 41.752.680,62

A maior concentração de despesas está no projeto/atividade 8003 – Cumprimento de sentenças
judiciais transitado em julgado Administração direta com R$ 64.389.096,16 com cerca de 90% de
participação na execução, despesas pagas de R$ 22.307.440,84 e com o maior volume de inscrição
em restos a pagar processados e não processados R$ 42.081.655,32, cujo montante está todo na
unidade 09101 – PGE.
No projeto/atividade 8023 -

Cumprimento de sentenças judiciais transitado em julgado

Administração indireta, com R$ 3.868.463,11 percentual de execução de 5,37 %, despesas pagas de
R$ 487.280,78, com inscrição de restos a pagar de R$ 3.381.182,33, com maior concentração na UO
04304 – INTERMAT com R$ 2.071.204,03.
O projeto 8049 criado nesse exercício para atender pagamentos de RPV, apresentou uma
execução de despesas empenhadas de R$ 3.653.054,85, pagamentos de R$ 3.329.924,46, com
montante de inscrição em restos a pagar de R$ 323.130,39 na UO 09101 – PGE.
O valor de R$ 257.749,30, cuja execução foi feita no projeto/atividade 8003 – Cumprimento de
Sentenças judiciais transitado em julgado Administração direta, refere -se a saldo residual de
pagamento dos precatórios dos especialistas da educação, cujo pagamento é feito através da folha de
pagamento daquela secretaria. Todo o montante foi empenhado e pago no exercício, não tendo valor
inscrito em restos a pagar.
5.6

Despesas executadas nas Unidades orçamentárias, conforme novo CPC
a)
b)
c)
d)

Empenhadas
R$ 596.301,72
Pagas
R$ 590.960,45
Inscritas RPP R$ 2.435,10
Inscritas RPNP R$ 2.906,17
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A execução está em sua maioria no projeto 8049 – Cumprimento de sentenças judiciais
transitada em julgado de pequeno valor com R$ 322.092,52, percentual de 54,02%, despesas pagas
de R$ 319.657,42, com inscrição de Restos a pagar de R$ 2.435,10, com maior concentração na UO
26201 – UNEMAT com R$ 1.780,45.
No projeto 8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitado em julgado Administração
indireta está o restante da execução com R$ 253.831,06, percentual de 45,98%, despesas pagas de R$
250.924,89, com inscrição de restos a pagar de R$ 2.906,17, Na UO 17301 – JUCEMAT.
5.7

Despesas executadas como outras sentenças judiciais nas unidades
a)
b)
c)
d)

Empenhadas
Pagas
Inscritas RPP
Inscritas RPNP

R$ 1.546.644,52
R$ 1.546.644,52
R$
0,00
R$
0,00

A maioria da execução está empenhada no projeto 8023 – Cumprimento de sentenças judiciais
transitada em julgado administração indireta, com R$ 1.496.246,19, representando 96,74%, tendo
sido pagas R$ 1.496.246,19, não apresentando inscrição de restos a pagar. A maior parte da execução
está concentrada na UO 20.401 - MTI.
O restante da execução de R$ 50.398,33 está no projeto 8049.
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QUADRO NE EMPRÉSTIMOS CP E LP
DESCRIÇÃO

SALDO 2018

% EMPRÉSTIMOS SALDO 2017

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

672.054.366,06

100%

603.250.858,91

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO

435.535.184,25

65%

421.899.794,27

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTER OFSS - UNIÃO
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-EXTERNO

395.764.246,59
39.770.937,66
236.519.181,81

35%

392.679.534,35
29.220.259,92
182.238.941,71

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-EXTERNO-CONSOLIDAÇÃO
236.519.181,81
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO
382.555.955,99
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO
368.351.110,05
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER UNIÃO
14.204.845,94
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-EXTERNO
61.899.287,38
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-EXTERNO-CONSOLIDAÇÃO
61.899.287,38
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-INTERNO
382.555.955,99
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO
368.351.110,05
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-INTERNO-INTER UNIÃO
14.204.845,94
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-EXTERNO
61.899.287,38
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR?EXTERNO-CONSOLIDAÇÃO
61.899.287,38

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

6.077.293.195,82

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO

5.182.669.916,50

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO
4.981.994.732,14
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO- INTER-UNIÃO
200.675.184,36
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-EXTERNO
894.623.279,32
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-EXTERNO-CONSOLIDAÇÃO
894.623.279,32
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO
2.906.511.872,48
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO
2.901.536.270,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - INTER UNIÃO
4.975.602,12
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-EXTERNO
94.039.834,50
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-EXTERNO-CONSOLIDAÇÃO
94.039.834,50
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-INTERNO
2.906.511.872,48
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO
2.901.536.270,36
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-INTERNO-INTER UNIÃO
4.975.602,12
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-EXTERNO
94.039.834,50
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-EXTERNO-CONSOLIDAÇÃO
94.039.834,50
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-EXTERNAS (P) 94.039.834,50

57%

9%
-57%

-9%

100%
85%

15%
48%

2%
-48%

-2%

182.238.941,71
367.484.576,75
353.038.867,16
14.445.709,59
63.086.231,25
63.086.231,25
368.372.453,82
353.038.867,16
15.333.586,66
63.086.231,25
63.086.231,25

5.768.451.606,88
4.823.481.453,85
4.589.451.798,18
234.029.655,67
944.970.153,03
944.970.153,03
3.117.232.461,12
3.111.859.170,27
5.373.290,85
161.838.792,09
161.838.792,09
3.117.232.461,12
3.111.859.170,27
5.373.290,85
161.838.792,09
161.838.792,09
161.838.792,09

Neste grupo de contas, estão as obrigações decorrentes de operações de créditos contratadas
internas e externas e encampação de dividas. Basicamente está a dívida pública de curto e longo prazo
por contratos e títulos.
O governo do estado não tem em seu estoque nenhum contrato firmado com operações por
títulos.
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A maioria das dívidas estão concentradas na administração direta. Como se trata de uma
obrigação muito relevante para o estado e exige um controle rigoroso, foi destinado nesse relatório
um capitulo especifico para tecer comentários sobre o anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada
Interna e Externa, cuja maior representatividade é a dívida pública.
Dentro do grupo de empréstimos de Curto Prazo que apresenta o saldo de R$ 672,05 milhões,
destacando apenas o saldo devedor do principal, temos 65 % de compromissos assumidos com a
dívida interna e 35% com a dívida externa.
Em 2018 não existe nenhuma diferença entre as contas de Juros e encargos a pagar de
empréstimos e financiamentos interno e encargos financeiros a apropriar interno , a divergência
existente no exercício anterior de R$ 887.877,07, decorrente da falta de reconhecimento dos encargos
financeiros de alguns contratos que deixaram de ser

registrados na conta 2.1.2.8.3.01.00.00-

Encargos Pré-fixados de Empréstimos a apropriar pelas unidades orçamentárias 19101 – Secretaria
de Estado de Segurança Pública- SESP e 20401 – Empresa Mato-grossense de Tecnologia de
Informação – MTI, já foram regularizadas no início do exercício de 2018 pelas respectivas unidades
orçamentárias.
No exercício de 2018, continuou sendo priorizada a dívida dolarizada com o Bank of The
América. Mesmo com toda dificuldade financeira que passa o tesouro do estado, o governo continua
adimplente com os pagamentos.
A conta de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo totaliza R$ 6.077.293.195,82. Desse
montante R$ 5,18 bilhões, cerca de 85 % são compromissos com a dívida interna e R$ 894,6 milhões
são com contratos externos que representam 15 %.
Os maiores credores da dívida interna continua sendo a União federal, em função dos contratos
da lei 9496/97 e na dívida externa ainda é o BANK OF AMÉRICA N.A. O pagamento do contrato
com esse banco externo é semestral, mais em função de ser uma única parcela, os recursos são
provisionados para honrar os pagamentos na data estipulada. Estão adiantadas a renegociação dessa
dívida com o Banco Mundial para poder dar um maior folego financeiro ao tesouro.
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QUADRO NE PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DESCRIÇÃO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL REALIZADO
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)
(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)
RESERVAS DE CAPITAL
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO
RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS (P)
RESERVAS DE LUCROS
RESERVA LEGAL
DEMAIS RESERVAS
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALDO 2018
2.419.848.802,40

% PL
100%

SALDO 2017
7.224.112.017,77

458.951.331,33
617.498.880,08
158.547.548,75
935.738,32
43.238,74
892.499,58
458.682,46
458.682,46
10.668.681,13
10.668.681,13
1.948.834.369,16
2.489.431.203,60
-540.596.834,44

19%

458.951.331,33
617.498.880,08
158.547.548,75
935.738,32
43.238,74
892.499,58
458.682,46
458.682,46
10.668.681,13
10.668.681,13
6.753.097.584,53
7.299.996.233,41
-546.898.648,88

0%

0%
0%
81%

O Patrimônio Líquido é composto em sua totalidade pelos resultados

acumulados que

representa 81 % do grupo. Nesse exercício em função do déficit apresentado em torno de 4,7 bilhões,
o saldo dessa conta ficou bastante afetado. Com o resultado negativo do exercício, houve uma redução
de 65% que foi coberto com o resultado de exercícios anteriores.
A conta de Capital Social realizado participa com 19 % na formação do grupo e as demais
contas, exceto a de reservas de reavaliação com R$ 10,6 milhões, não tem muita representatividade
na composição do patrimônio.
5.8

Análise dos Quocientes Patrimoniais
Em função do exíguo prazo e das mudanças que ainda acontecem na implantação do PCASP,

optamos para apresentar os três indicadores mais relevantes para a avaliação do resultado patrimonial:
quociente da Situação Financeira, quociente do Resultado Permanente e quociente do Resultado
Patrimonial.

Analisando os resultados apresentados pelo “quociente da situação financeira”, verifica
equilíbrio entre os direitos e as obrigações de curto prazo, representadas pelo ativo e passivo
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circulante, conclui-se, que o Estado ainda dispõe de R$ 1,03 para pagar cada R$ 1,00 de obrigações
de curto prazo.
Apesar de não conseguir quitar a folha da maioria dos servidores até o dia 10 do mês
subsequente, terminando o exercício sem efetuar o pagamento do 13º dos aniversariantes de
Novembro e Dezembro e dos cargos comissionados, o Estado honrou seus compromissos com os
serviços da dívida, encargos sociais e fiscais, manteve a redução na carga de trabalho dos servidores
até o dia 31/12/2018 para reduzir os gastos com a máquina administrativa. Essas ações foram
importantes para manter o grau de liquidez de seus compromissos, mesmo com a uma queda de 0,03
nesse quociente, em relação ao apresentado no exercício passado, existe R$ 1,03 de bens em
circulação para quitar cada R$ 1,00 de obrigação.
O quociente da Situação Permanente ou Não Financeira nos mostra a relação entre o ativo e o
passivo permanente ou não financeiro. Em outras palavras, excluídas as obrigações e os bens e
direitos de curto prazo, como se comporta a nossa capacidade de pagamento?

O estado possui 1,03 de direitos a longo prazo e possui bens tangíveis, intangíveis e também
investimentos necessários para quitar as obrigações vencíveis a longo prazo.
Mesmo com a crescente taxa de juros no mercado, a recessão da economia, as dificuldades
financeiras do tesouro estadual, o ativo não circulante ainda é suficiente para honrar os compromissos
de longo prazo.
O quociente do Resultado Patrimonial é um indicador importante, porque nos permite avaliar a
nossa capacidade de solver o total de nossos compromissos a curto e a longo prazo.
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O índice apresentado é 0,10 percentuais abaixo ao do exercício anterior. Para cada R$ 1,00 de
obrigação assumida a curto e longo prazo, ainda temos cobertura de R$ 1,03 de bens e direitos para
saldar os compromissos. O ativo existente ainda é suficiente para garantir as dívidas assumidas com
terceiros.
6

Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio,
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial do
exercício, pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
O Demonstrativo abaixo, apresenta a posição das variações patrimoniais aumentativas e
diminutivas, resumida por grupo de contas.
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No total das variações aumentativas que é de R$ 99,0 bilhões, as transferências delegadas
recebidas participaram com R$ 75,1 bilhões com percentual de 75,88 %, desse total a maior parte são
relativas a transferências intragovernamentais que contribuem com R$ 71, 2 bilhões.
Os tributos, cuja arrecadação são de competência do estado, considerando apenas o valor
principal e correção monetária, sem incluir as multas e juros de mora que estão classificadas em outro
grupo de variações, totalizaram R$ 8,06 bilhões, atingindo percentual de participação de 8,14%, com
predominância para arrecadação de impostos com 7,73 bilhões e o R$ 0,33 restante são referentes a
taxas. Ocorreu uma queda de R$ 3.575 milhões na arrecadação de impostos, comparando com o valor
apresentado na DVP no exercício de 2017 e um incremento de R$ 87 milhões nas receitas com Taxas.
As variações aumentativas financeiras atingiram o montante de R$ 9,68 bilhões, com percentual
de 9,78 %. Nesse grupo, estão incluídos as arrecadações de multas e juros de mora dos tributos que
apresentaram ingresso de R$ 4.138 bilhões, com um aumento considerável de cerca de 600%,
proveniente em sua maioria de multas e juros de mora da dívida ativa de ICMS.
As contribuições atingiram o montante de R$ 3,69 bilhões, contribuindo com 3,74%. Nesse
grupo estão as contribuições sociais (previdenciárias) e as economicas(FETHAB, etc ) .
As demais contas desse grupo, adicionando os seus percentuais de participação, atingiram o
equivalente a 2,46 %.
Nas variações Diminutivas, as transferências e delegacões concedidas atingiram o montante de
R$ 71,14

bilhões , representando 68,57 % , destacando nessas contas as tranferências

intragovernamentais concedidas, com o o montante de R$ 70,30 bilhões.
As outras Variações Patrimoniais Diminutivas finalizaram o exercício com o total de R$ 14,22
bilhões , com percentual de 13,71 % . Destaca-se nesse grupo os Registros das Provisões matematicas
Previdenciárias no montante de R$ 13,40 bilhões.
No grupo de pessoal e encargos sociais, houve uma realização de despesas no total de R$ 10,62
bilhões , correspondendo a 10,24 % de participação nas variações diminutivas.
As variações relativas aos Beneficios previdenciários e assistencias no montante de R$ 3,7
bilhões, participaram com 3,63 % .
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As variações decorrentes de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, com 2,35% e as
demais variações somadas atingiram o percentual de 1,50 % , não gerando reflexo significativo no
resultado do grupo de contas.

Demonstrativo dos Resultados das Variações Patrimoniais
DESCRIÇÃO
2018
SUPERAVITÁRIOS
TOTAL SUPERVITÁRIOS
(-) DEFICITÁRIOS

TOTAL DEFICITÁRIOS
DÉFICIT OBTIDO 2018

-

4.006.349.855,83
8.476.728.156,11
547.791.984,95
13.030.869.996,89
2.625.774.841,45
1.833.030.771,30
13.284.417.355,50
17.743.222.968,25
4.712.352.971,36

As Transferências e Delegações Recebidas foram superiores as Concedidas em R$
4.006.349.855,83 , destacando nesse grupo as Transferências intra governamentais recebidas. Esse
resultado positivo contribuiu para reduzir o déficit do exercício.
As Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras com R$ 9.688.476.300,16 superaram
as diminutivas R$ 1.211.748.144,05 , gerando um resultado superavitário de R$ 8.476.728.156,11,
destacando as variações monetárias e cambiais e os juros e encargos de mora .
A Variação Aumentatativa com Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de
Passivos, cujo montante atingiu R$ 891.564.455,87, superaram em R$ 547.791.984,95 as Variações
Diminutivas , no confronto com a Desvalorização e Perda de ativos e Incorporação de Passivos que
movimentaram R$ 162.151.523,43 e com as Variações Diminutivas Tributárias R$ 181.620.947,49 .
As Receitas de Impostos, Taxas e as Contribuições, não foram suficientes para garantir o
pagamento de pessoal e encargos e os beneficios previdênciários e assistênciais. O somatório das
duas receitas totalizaram R$ 11.760.755.023,63 e as despesas R$ 14.386.529.865,08, gerando um
resultado deficitário de R$ 2.625.774.841,45 .
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As variações Diminutivas relativas ao uso de Bens e Serviços , acrescido dos custos das
mercadorias para revendas, no caso a venda de gás natural pela MT GÁS, superaram a exploração
de vendas de Bens e Serviços em R$ 1.833.030.771,30, destacando a prestação de serviços.
As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

superaram as Aumentativas em R$

13.284.417.355,50. Os registros das provisões matematicas previdenciárias no montante de R$ 13,4
bilhões é que impactou negativamente no resultado do exercício, provocando grande parte do déficit
apresentado.
Apresentamos no quadro abaixo o resumo sintetizado das variações patrimoniais e o resultado
obtido no exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R$ 99.036.787.464,55 (noventa e nove
bilhões, trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos). E as Variações Patrimoniais Diminutivas R$ 103.749.140.435,91 (Cento
e três bilhões, setecentos e quarenta e nove milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta reais
e noventa e um centavos).
O Resultado Patrimonial obtido no exercício é Deficitário, no montante de R$ 4.712.352.971,36
(quatro bilhões, setecentos e doze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e
um reais e trinta e seis centavos).
O déficit do exercício é inferior em R$ 18.664.000.032,96 ao apresentado em 2017, equivalente
a 201%.
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Apresentamos abaixo, o Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais.
6.1

Análise do Quociente das Variações Patrimoniais - DVP

O resultado do quociente indica que houve um desiquilíbrio no exercício. As variações
patrimoniais diminutivas foram superiores as aumentativas, gerando um déficit patrimonial. O
aumento de passivo não circulante, gerou grande impacto no resultado do exercício. O déficit
patrimonial não é tão significativo se comparado ao do exercício anterior.
O déficit de 2017 que foi de R$ 23,3 bilhões, foi reduzido em torno de 18,6 bilhões. O resultado
do quociente das variações patrimoniais apresentado em 2018 é de 0,95, sendo superior em 0,16 ao
índice de 2017. O Resultado patrimonial do exercício é deficitário em 4,7 bilhões. O acréscimo de
R$ 11,15 nas variações aumentativas e a redução de R$ 7,5 bilhões nas variações diminutivas, foram
importantes também na redução do déficit de um exercício para outro.
Analisando os resultados obtidos pelo estado no exercício de 2018 que são: Resultado
Orçamentário deficitário de R$ 529.613.672,92, Resultado Financeiro superavitário de R$
300.826.429,36 e Resultado Patrimonial também deficitário de R$ 4.712.352.971,36, formulamos as
conclusões transcritas abaixo.
1 – Os recursos que não foram recebidos do FEX – Fundo de Auxílio Financeiro de Fomento as
Exportações em 2018, inviabilizaram a finalização do pagamento do decimo terceiro salário de 2018
e quitação de algumas despesas prioritárias na área de saúde e segurança pública.
2 – Mesmo não conseguindo manter em caixa os recursos necessários para honrar com a folha de
pagamento de dezembro/2018, cujo vencimento ocorre no dia 10 de Janeiro/2019 e não conseguindo
manter a política de pagar o 13º salário no mês de aniversário e os dos comissionados, aposentados e
pensionistas no dia 20 de dezembro, o governo quitou os compromissos da folha até o mês de
Novembro/2018 e também o décimo terceiro salário dos servidores aniversariantes até outubro.
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3 – Os pagamentos da dívida pública e encargos sociais foram realizados nos prazos de vencimentos,
sendo quitados 3 contratos (Banco do Brasil FINAME (caminhões e micro ônibus) e BNDES –
PMAE (gestão e modernização).
4 - Apesar das dificuldades financeiras do tesouro, foram transferidos os recursos mínimos para
atender os pagamentos de precatórios e RPVs – Requisições de Pequeno valores para honrar com os
compromissos assumidos nos termos de acordo com o Tribunal de Justiça e as preferências
estabelecidas por lei.
Finalizando, pode –se concluir que todo o esforço foi feito para melhorar as políticas públicas,
seja tentando aumentar a arrecadação ou tentando reduzir as despesas nas quais ainda o tesouro tem
governabilidade. Foram priorizados recursos para saúde, educação e Segurança pública.
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7
7.1

Divida Publica

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta

Relatório do Contador 2018

Página 103

Relatório do Contador 2018

Página 104

Relatório do Contador 2018

Página 105

7.2

Notas Explicativas sobre o Anexo 16 Acumuladas Dezembro/2018

ANEXO 16 - LEI 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E
EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - NOTAS EXPLICATIVAS ACUMULADAS DEZEMBRO 2018
01)

Contrato nº 0901-01 União - Lei 9.496/97: AJUSTE NEGATIVO tendo em vista

desconto obtido na forma redução extraordinária de 31,57% (Trinta e um inteiros e setenta e sete
centésimos por cento), em conformidade LC Nº 148/2014 e Decreto n. 8.616/2015 e conforme a Lei
LC156/2016). AJUSTE POSITIVO tendo em vista parcelamento de saldo devedor, em conformidade
LC Nº 148/2014 e Decreto n. 8.616/2015 e Parcelamento conforme a Lei LC156/2016).
02)

Contrato nº 40/00001-X FINAME CAMINHÕES: Parcela 94/94 paga em 15/01/2018.

Contrato liquidado, conforme saldo de extrato devedor bancário Banco do Brasil datado 17/01/2018
03)

Contrato nº 40/0003-6 FINAME MICRO-ÔNIBUS: Parcela 86/86 paga em

15/01/2018. Contrato liquidado, conforme saldo de extrato devedor bancário Banco do Brasil datado
17/01/2018.
04)

Contrato nº 0901-01 União - Lei 9.496/97: AJUSTE NEGATIVO no valor de R$

2.501.147,67 - devido desconto obtido na forma redução extraordinária de 31,57% (Trinta e um
inteiros e setenta e sete centésimos por cento), em conformidade LC Nº 148/2014 e Decreto n.
8.616/2015 e conforme a Lei LC156/2016). AJUSTE POSITIVO no valor de 2.501.641,73 - devido
parcelamento do saldo devedor em conformidade LC Nº 148/2014 e Decreto n. 8.616/2015 e
Parcelamento conforme a Lei LC156/2016).
05)

Contrato nº 0364.186-21/12 - Implantação VLT CPAC: AJUSTE NEGATIVO em

fevereiro no valor de R$ 75.249,55 - devido fechamento do saldo devedor do mês anterior ter sido
utilizado URTJLP (indexador) divergente da utilizada pela Instituição Bancária(CEF/MT), sendo
providenciado a devida correção.
06)

06) Contrato nº 2324/OC-BR BID PROFISCO: Em fevereiro ocorreu 7º liberação de

recursos do Contrato Bid Profisco, no montante de US$ 2.097.043,43 (Dois milhões, noventa e sete
mil e quarenta e três dólares norte-americanos) . O contrato de Câmbio de ingresso do recurso em
conta corrente nacional foi realizado pela CEFT/SGFT/SATE em 21/02/2018 a uma cotação de
balcão R$ 3,2490 totalizando o valor de R$ 6.813.294,10 (Seis milhões, oitocentos e treze mil,
duzentos e noventa e quatro reais e dez centavos).
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07)

Contrato nº 2012-2: Em 26/07/2018 ocorreu a 9ª liberação de recursos Financiados

junto ao BNDES - Contrato nº 12.205.341/016 no valor de R$ 3.412.081,06 (Três milhões,
quatrocentos e doze mil oitenta e um reais e seis centavos) destinado viabilizar a implantação da
infraestrutura turística constante do Programa de Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva
do Turismo do Estado de Mato Grosso, conforme depósito no Banco 001, Agência 3834-2 CC
1042510-1 e Registro da Receita Orçamentária - RDR n. 99000.0000.18.001496-3.
08)

Em

julho de 2018 ocorreu

a liquidação do contrato

2010-1 (PMAE

GESTÃO/BNDES): sendo o pagamento da última prestação no valor de R$ 161.179,71 (Cento e
sessenta e um mil cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos).
09)

Contrato nº 2324/OC-BR BID PROFISCO: Em 17/08/2018 ocorreu 8º liberação de

recursos do Contrato Bid Profisco, no montante de US$ 1.303.369,03 (Um milhão, trezentos e três
mil e trezentos e sessenta e nove dólares norte-americanos) . O contrato de Câmbio de ingresso do
recurso em conta corrente nacional foi realizado pela CEFT/SGFT/SATE em 13/08/2018 a uma
cotação de balcão R$ 3,9310 totalizando o valor de R$ 5.162.853,66 (Cinco milhões, Cento e sessenta
e dois mil, Oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos). Oficio nº 487/SATE SEFAZ/MT. RDR 99.000.0000.18001756-3.
10)

Contrato nº 2012-2: Em 18/09/2018 ocorreu a 9ª liberação de recursos Financiados

junto ao BNDES - Contrato nº 12.205.341/016 no valor de R$ 12.355.553,01 (Doze milhões,
trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e um centavo), recursos
destinado viabilizar a implantação da infraestrutura turística constante do Programa de
Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo do Estado de Mato Grosso
(PRODESTUR), conforme
11)

Contrato nº 2012-7: Em 26/09/2018 ocorreu a 8ª liberação de recursos financiados

junto ao BNDES (por intermédio do Banco do Brasil), Contrato nº 20/00010-3 no valor total de R$
30.000.000,00 (Trinta milhões de reais), recursos destinado exclusivamente para investimentos em
ampliação e melhoria da infraestrutura viária constantes no Programa Mato Grosso Integrado,
Sustentável e Competitivo do Estado de Mato Grosso(MT INTEGRADO), conforme depósito no
Banco 001, Agência 3834-2 C/C 104.530-6 e Registro da Receita Orçamentária - RDR nº
99000.000.182108-0. Depósito no Banco 001, Agência 3834-2 CC 1042510-1 e Registro da Receita
Orçamentária - RDR n. 99000.0000.18.002023-8.
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12)

Contrato nº 2015-2: Em 13/09/2018 ocorreu a 2ª liberação de recursos financiados

junto ao B. DO BRASIL/SA, Contrato nº 20/00013-8 no valor de R$ 36.867.197,68 (Trinta e seis
milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e sete reais, sessenta e oito centavos),
recursos destinado a restauração e pavimentação de rodovias (RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS),
conforme depósito no Banco 001 Agência 3834 CC 1.042666 e Registro da Receita Orçamentária RDR n. 99000.0000.18.002032-7.
13)

Contrato de Financiamento 20/00012-X: Em 03/10/2018 ocorreu a 2ª liberação de

recursos firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil no valor de R$
307.308.246,27 (Trezentos e sete milhões, trezentos e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte
e sete centavos) destinado a construção de pontes de concreto, conforme depósito no Banco 001
Agência

3834-2

CC

1.042665-5

e

Registro

da

Receita

Orçamentária

-

RDR

n.

99000.0000.18.002153-6. Oficio BB ADMIN 188/2018 de 04/10/2018.
14)

Contrato nº 2324/OC-BR BID PROFISCO: Em 07/11/2018 ocorreu 9ª liberação de

recursos do Contrato Bid Profisco, no montante de US$ 1.570.291,21 (Um milhão, quinhentos e
setenta mil e duzentos e noventa e um dólares norte-americanos) . O contrato de Câmbio de ingresso
do recurso em conta corrente nacional foi realizado pela CEFT/SGFT/SATE em 07/11/2018 a uma
cotação de balcão R$ 3,7370 totalizando o valor de R$ 5.868.178,25 (Cinco milhões, oitocentos e
sessenta e oito mil, cento e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). RDR 99.000.0000.180023520.
15)

Contrato nº 2012-2: Em 17/12/2018 ocorreu a 10ª liberação de recursos Financiados

junto ao BNDES - Contrato nº 12.205.341/016 no valor de R$ 20.120.943,33 (Vinte milhões, cento
e vinte mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) destinado viabilizar a
implantação da infraestrutura turística constante do Programa de Desenvolvimento Estratégico da
Cadeia Produtiva do Turismo do Estado de Mato Grosso (PRODESTUR), conforme depósito no
Banco 001, Agência 3834-2 CC 1042510-1 e Registro da Receita Orçamentária - RDR n.
99000.0000.18.002487-1. Ofício AGS/DEGEST nº 226/2018 datado 19/12/2018.
16)

Contrato nº 2012-7: Em 28/12/2018 ocorreu a 9ª liberação de recursos financiados

junto ao BNDES (por intermédio do Banco do Brasil), Contrato nº 20/00010-3 no valor total de R$
45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de reais)

recurso destinado exclusivamente para

investimentos em ampliação e melhoria da infraestrutura viária constantes no Programa Mato Grosso
Integrado, Sustentável e Competitivo do Estado de Mato Grosso(MT INTEGRADO), conforme
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depósito no Banco 001, Agência 3834-2 C/C 104.530-6 e Registro da Receita Orçamentária - RDR
nº 99000.0000.002537-1.
17) Contrato de Financiamento 20/00012-X: Em 27/12/2018 ocorreu a 3ª liberação de recursos
firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil no valor de R$ 75.254.000,98
(Setenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e oito centavos) destinado a
construção de pontes de concreto, conforme depósito no Banco 001 Agência 3834-2 CC 1.042665-5
e Registro da Receita Orçamentária - RDR n. 99000.0000.18.002536-1; 2604-1.
18)

Contrato nº 2324/OC-BR BID PROFISCO: Em 07/11/2018 ocorreu 10º liberação de

recursos do Contrato Bid Profisco, no montante de US$ 711.227,38 (Setecentos e onze mil, e duzentos
e vinte sete dólares norte-americanos). O contrato de Câmbio de ingresso do recurso em conta
corrente nacional foi realizado pela CEFT/SGFT/SATE em 08/12/2018 a uma cotação de balcão R$
3,8748 totalizando o valor de R$ 2.755.889,85 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). RDR 99.000.0000.18.002479-9.
Conforme depósito no Banco 001 Agência 3834-2 CC 104.2754-6.
19)

Contrato nº 2324/OC-BR BID PROFISCO: Em 19/12/2018 ocorreu 11º liberação de

recursos do Contrato Bid Profisco, no montante de US$ 576.648,51 (Quinhentos e setenta e seis mil,
seiscentos e quarenta e oito dólares norte-americanos) . O contrato de Câmbio de ingresso do recurso
em conta corrente nacional foi realizado pela CEFT/SGFT/SATE em 19/12/2018 a uma cotação de
balcão R$ 3,8680 totalizando o valor de R$ 2.230.476,44(Dois milhões, duzentos e trinta mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). RDR 99.000.0000.18.0025000.Conforme depósito no Banco 001 Agência 3834-2 CC 104.2754-6.
20)

Contrato nº 2324/OC-BR BID PROFISCO: Em 19/12/2018 ocorreu 12º liberação de

recursos do Contrato Bid Profisco, no montante de US$ 133.189,30 (Cento e trinta e três mil, cento
e oitenta e nove dólares norte-americanos) . O contrato de Câmbio de ingresso do recurso em conta
corrente nacional foi realizado pela CEFT/SGFT/SATE em 19/12/2018 a uma cotação de balcão R$
3,8689 totalizando o valor de R$ 515.442,59 (Quinhentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e
dois reais e cinquenta e nove centavos). RDR 99.000.0000.18.0025001-9.Conforme depósito no
Banco 001 Agência 3834-2 CC 104.2754-6.
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21)

DMLP GOVERNO - SALDO CAUÇÕES DAS GARANTIAS POSIÇÃO EM

31/12/2018: U$ 84.885.663,58 em R$ 328.914.969,24. Dólar 3,8748 conforme Oficio BB ADMIN 007/2019 datado 07/01/2019.
22)

DMLP CODEMAT - SALDO CAUÇÕES DAS GARANTIAS POSIÇÃO EM

31/12/2018: U$ 9.700.818,78 em R$ 37.588.732,61. Dólar 3,8748 conforme Oficio BB ADMIN 007/2019 datado 07/01/2019.
7.3

Análise dos Resultados da Dívida Pública em 2018

7.4

Estoque da Dívida Pública

O estoque da dívida pública registrou o montante de R$ 6.984 milhões no final de 2018. Verifica
aumento no valor nominal de R$ 413 milhões, cerca de 6,28% com relação a 2017. Este aumento
corresponde a ocorrência de liberação de recursos dos contratos de financiamentos que estão em
execução: PROSDETUR-BNDES, Programa MT Integrado, Programa PROCONCRETO, Programa
Restauração, Revitalização e Pavimentação de Rodovias e PROFISCO com o BID que incorporaram
no estoque da dívida pública.

Em 2018 foram saldadas as últimas parcelas, conforme cronogramas de pagamento previstos
em contrato, relativas aos seguintes financiamentos: contrato relativo ao BB-FINAME – Caminhões
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(janeiro), BB-FINAME – Micro Ônibus (janeiro) e BNDES-PMAE Gestão e Modernização (Julho),
ocorrendo assim a quitação dos mesmos.

Destaque-se, ainda, que 60,81% do estoque total corresponde a refinanciamentos de contratos
firmados há mais de 30 anos.
7.5

Serviço da Dívida Pública

O desembolso total do serviço da dívida de 2018

Até dezembro de 2018 o desembolso com serviço da dívida corresponde um montante de R$
919 milhões, sendo R$ 399 milhões para pagamento de juros e encargos, 43% do total desembolsado;
e R$ 520 milhões para amortização, 57% do total desembolsado. Demonstrando assim, a estabilidade
do saldo devedor da dívida interna, por conta que no período de janeiro a dezembro a amortização
sobrepôs em 14% em relação aos juros e outros encargos e ocorreram também ingresso de recursos
no montante de R$ 553 milhões, 7,93% do estoque da dívida.
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A trajetória do serviço da dívida em 2018

No gráfico acima demonstra a execução do plano de financiamento da dívida. Verifica que a
trajetória do serviço da dívida pública de janeiro e fevereiro foi decrescente no valor nominal de R$
13 milhões, por conta da renegociação dos contratos da dívida PEF 1, PEF 2, PROINVESTE e VLT
/CPAC, que nos termos do art. 2º da Lei Complementar n. 156/2016, ocorreu o alongamento no
prazo por mais 10 anos, sendo 4 anos de carência do principal e 6 anos de amortização. A
renegociação destes contratos tem como data base 15/01/2018, e o pagamento de juros serão
exigíveis trimestralmente para o PEF 1, PEF 2 e PROINVESTE; e semestralmente para o
VLT/CPAC, possibilitando ao Estado o alívio fiscal para o exercício de 2018.

Já no mês de março de 2018 ocorreu um pico elevado no serviço da dívida de R$ 115 milhões,
devido o pagamento semestral da dívida externa com o Bank Of América ocorrido em 10/03/2018.
A prestação da dívida externa correspondeu um montante de USD 35 milhões de dólares, sendo USD
27 milhões de dólares destinados a amortização, reduzindo o estoque desta dívida em 5,54%, e USD
8 milhões de dólares para os juros e outros encargos. No mês de abril o serviço da dívida volta a
diminuir o montante de R$ 84 milhões, 52% em relação a março, quando nesse mês, ocorrem no
fluxo de pagamento, as obrigações financeiras com as amortizações e os juros dos contratos da dívida
interna com vencimento semestral que são os contratos DMLP, Proconcreto e Restauração de
Rodovias.
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A trajetória do serviço da dívida continua a diminuir em maio. Diminuiu R$ 33 milhões com
relação ao mês anterior, neste período consta os contratos com vencimento mensal. Entretanto, em
junho aumentou R$ 14 milhões com relação a maio. Este aumento corresponde o pagamento dos
juros e encargos do contrato VLT-CPAC que foi renegociado pela Lei Complementar n. 156/2016,
cujo o período de carência do principal os juros e encargos tem vencimento trimestral em junho. Em
julho e agosto a trajetória volta a decrescer, sendo que, com relação ao mês anterior, em julho
diminuiu R$ 6 milhões e em agosto foi de R$ 8 milhões, o que demonstra o pagamento ordinário dos
contratos da dívida, com o plano de financiamento mensal.

Em setembro observa-se o mesmo pico ocorrido em março, que corresponde a segunda parcela
semestral da dívida externa com o Bank Of América, ocorrido em 28/09/2018. A prestação da dívida
externa correspondeu a USD 37 milhões de dólares, sendo USD 28 milhões de dólares destinados a
amortização, reduzindo o estoque desta dívida em 8,83%, e USD 9 milhões de dólares para os juros
e outros encargos. Finalizando, em outubro, novembro e dezembro a trajetória decrescente indicando
o pagamento ordinário dos contratos com vencimento mensal.

Perfil da dívida pública
O perfil da dívida pública consolidada do Estado de Mato Grosso em dezembro de 2018,
manteve-se como contratual, exceto o montante dos Precatórios, os parcelamentos de débitos
previdenciários e de tributos federais e as outras dívidas com fornecedores, que tratam de obrigações
assumidas em virtudes de leis, demonstrado no gráfico que se segue:
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Além de apresentar perfil contratual, a dívida ainda pode ser classificada por credor, por origem de
recursos, por finalidade e por indexadores, sendo apresentada conforme segue nos tópicos seguintes.

Composição por Credor

O Estado de Mato Grosso possui contratos de financiamentos e refinanciamentos até dezembro de 2018
com 07 (sete) credores, sendo 04 (quatro) credores internos, (02) dois credores externos e Diversos credores
consolidado no estoque de precatórios. Credores internos são: União, Caixa Econômica Federal, BNDES,
Banco do Brasil e Precatórios. Credores Externos: Bank Of América e BID-Profisco. O gráfico abaixo
demonstra a participação de cada Credor em relação ao estoque da dívida posição de dezembro de 2018:
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A União desponta como o maior credor da dívida pública de Mato Grosso, representando 40,57% do
estoque da dívida do Estado. Desse montante, 30,78% (R$ 2,15bilhões) são dívidas renegociadas no âmbito
da Lei nº 9.496/97, que foi novamente renegociada em 2014 e 2016 nos termos das Leis Complementares n.
148/2014 e 156/2016, ocorrendo a modificação da aplicação dos custos de IGP-DI + 6% ao ano para IPCA +
4% ao ano e, ainda alongamento do prazo em até 240 meses a partir de 2027.
O restante de 9,79% (R$ 683,5 milhões) trata-se da dívida assumida mediante a Lei nº 8.727/93
(Reescalonamento do contrato Ipemat Vincenda), a Dívida de Médio e Longo Prazo (DMLP) e os
parcelamentos de dívidas previdenciárias e de tributos federais.
O segundo Credor que financia o Estado é o Banco do Brasil S/A, representa 26,93% do estoque da
dívida. Neste percentual, 12,22% está o contrato de financiamento do Programa Pró Estradas e o restante
14,71% estão os contratos PROINVESTE, FINAME Caminhões e Maquinários, os Programas Emergenciais
de Financiamento 1 e 2 ocorridos em 2009 e 2010, o PROCONCRETO e o Programa de Restauração e
Revitalização de Rodovias, sendo que estes dois últimos tiveram a primeira liberação de recursos em 2017,
restando liberações para 2018 e 2019, conforme cronograma físico e financeiro das obras.
Quanto aos Credores Externos, o Bank of América NA corresponde 15,43% - R$ 1,07 bilhão e o BID Profisco 0,76% (R$ 53,2 milhões) do total do Estoque da Dívida.
Precatórios representam 3,13% do total da dívida de dezembro de 2018, que corresponde o montante de
R$ 218,6 milhões.
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Composição por Origem de Recurso

Esse critério de perfil da dívida leva em consideração essencialmente a localização do Credor,
assim sendo, interna corresponde aos credores situados no território brasileiro e externa é aquela
contraída junto aos credores internacionais.
Do total de estoque da dívida pública em 2018, a dívida interna correspondeu a 83,80% (R$
5,85 bilhões), enquanto a dívida externa correspondeu a 16,20% (R$ 1,13 bilhão). Desse modo,
verifica-se que os credores internos, notadamente os bancos públicos, que mais disponibilizaram
linhas de créditos que financiaram as políticas públicas do Estado.

Composição por Finalidade

Quando se classifica a dívida por finalidade, significa que os contratos ou adesão de
parcelamentos ora firmados pelo Estado junto a esses Credores, tiveram como finalidade gerar
investimentos em gestão, modernização e infraestrutura; investimentos em obras da Copa,
renegociação e reestruturação da dívida com a União e parcelamentos da dívida previdenciária e de
tributos federais.
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Do total do estoque da dívida pública de R$ 6,98 bilhões, 59,98% (R$ 3,93 bilhões) são
provenientes de parcelamento da dívida refinanciada, tais como, refinanciamento no âmbito da Lei
nº 9.496/97; reestruturação do saldo residual da Lei nº 9.496/97 para o Bank Of América;
refinanciamento da Dívida de Médio e Longo Prazo - DMLP pela RSF n. 089/1987; Encargos Sociais
e Fiscais - Lei nº 11.941/2009, reescalonamento pela lei nº 8.727/93; parcelamento do FGTS e pela
MP 574/2012 - parcelamento do PASEP; Precatórios e por fim parcelamento de encargos sociais e
fiscais pela Lei nº 10.522/2002/RFB.
Os Investimentos representam 26,85% (R$ 1,87 bilhão) que se trata dos contratos Proinveste;
Programa Pró Estradas - MT Integrado; Programa Emergencial de Financiamento 1 e 2; FINAME Caminhões, Máq. e Equipamentos, Microônibus e Programa Construção de Pontes de Concreto;
Programa Restauração de Rodovias; PRODETUR; BID - Pnafe; PMAE Gestão e Modernização e
BID - PROFISCO.
E equivalente a 13,17% (R$ 920,04 milhões) são de Investimentos em Obras da Copa, que
compreende os contratos de Mobilidade Urbana de Veículos Leve sobre Trilhos- VLT; Arena
Multiuso e Entorno e Mobilidade Urbana - Corredor Mário Andreazza.
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Composição por Indexador

Dentre os custos que compõem a dívida pública estão os indexadores que a atualizam
monetariamente quais sejam: variação cambial do dólar; Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA; Taxa Referencial - TR; variação da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP; Certificado de
depósito Interbancário - CDI e da Taxa SELIC.

O gráfico acima, indica que a dívida pública está exposta, basicamente, a três indicadores:
TJLP, IPCA e variação cambial do Dólar Americano, ou seja, a flutuação desses indicadores
influenciam o comportamento para mais ou para menos do estoque e do serviço da dívida pública do
Estado.
As dívidas vinculadas a TJLP apresentam-se o percentual de 31,86% do saldo total da dívida,
que remuneram os contratos junto aos credores BNDES e Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.
O indexador IPCA representa 30,78% do estoque da dívida que atualiza apenas o contrato n.
002/97 COAFI/STN firmado com a União, no âmbito da Lei 9.496/97, o qual foi de renegociado nos
termos da LC n. 148/2014 e LC n. 156/2016, em 22 de dezembro de 2017.
O dólar americano corresponde atualmente 22,27% do valor total da dívida, que inclui a DMLP
contratos firmados com a União advindos de obrigações externas de 1982 e a dívida externa com os
credores Bank Of América e BID-Profisco, ambos firmados em 2012.
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8

Demonstração dos Fluxos de Caixa
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, demonstra os montantes de entradas e saídas
de dinheiro no caixa durante o exercício e o resultado desse fluxo.
Assim, a DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional,
de investimento e de financiamento.
O DFC foi instituído pela Portaria STN nº 751/2009, e tem seu conceito, estrutura e
instruções de preenchimentos estabelecidos no Volume V - Demonstrações Contábeis Aplicadas
ao Setor Público do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.
O Fluxo de caixa permite visualizar qual a origem dos recursos utilizados para financiar suas
atividades e a maneira como os recursos de caixa foram usados, além de proporcionar as
informações necessárias que permitem identificar:


As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;



Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações

contábeis; e


O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Apresenta informações acerca das alterações ocorridas nas disponibilidades e o efeito das
transações que afetam o caixa e equivalentes de caixa no período, desmembradas em:


Atividades operacionais;



Atividades de investimento; e



Atividades de financiamento.

Atividades Operacionais
As atividades operacionais compreendem as principais atividades geradoras de receita da
entidade, como os ingressos decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos
relacionados com a ação pública, como pessoal e demais despesas correntes, e juros e encargos da
dívida.
O fluxo de caixa líquido dessas atividades fornece informações sobre o financiamento das
ações governamentais por meio de tributos e pelo recebimento de receita de bens e serviços
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explorados pela entidade; sobre a capacidade de amortizar empréstimos; e sobre a capacidade de
autofinanciar suas operações sem recorrer a operações de crédito.

Conforme demonstrado na Tabela acima, no fluxo de caixa das atividades operacionais, o
Estado de Mato Grosso teve um ingresso de receitas derivadas e originárias no valor de R$
13.631.619.923,90 (treze bilhões, seiscentos e trinta e um milhões, seiscentos e dezenove mil,
novecentos e vinte e três reais e noventa centavos), de receitas de transferências correntes no montante
de R$ 3.897.456.493,98 (três bilhões, oitocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e cinquenta
e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), e Outros ingressos
operacionais R$ 32.251.178.201,74 (trinta e dois bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, cento
e setenta e oito mil, duzentos e um reais e setenta e quatro centavos) totalizando R$ 49.780.254.619,62
(quarenta e nove bilhões, setecentos e oitenta milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos
e dezenove reais e sessenta e dois centavos) de arrecadação de receitas correntes.
As receitas correntes no valor de R$ 49 bilhões, de acordo com a tabela acima, cobriram as
despesas correntes no total de R$ 48 bilhões, gerando um fluxo de caixa líquido positivo, das
atividade operacionais, no valor de R$ 1 bilhão.
Destaca-se na parte dos desembolsos o crescimento de 10,2% das despesas de pessoal no em
relação ao exercício de 2017.
Atividades de Investimentos
Nas atividades de investimentos estão as alienações de bens, os recebimentos decorrentes da
amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, os desembolsos relativos à aquisição
de ativos não circulantes e concessão de empréstimos e financiamentos. São atividades que
demonstram, em seu fluxo de caixa líquido, o potencial da entidade em contribuir para a produção
futura de bens e serviços públicos, porque revela, em termos financeiros, a política de expansão
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da infraestrutura do governo.

Conforme demonstrado na tabela acima, os ingressos, referente as atividades de
investimentos, totalizaram um montante de R$ 19 milhões e desembolsos no montante de R$ 792
milhões, gerando um fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos negativo no valor de
R$ -773.326.088,32 (setecentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitenta e oito
reais e trinta e dois centavos).
Em que pese o resultado negativo é possível observar uma melhor de 9,53% no fluxo de
caixa das atividades de investimento se comparado com o exercício de 2017.
Esse resultado negativo foi suportado pelo fluxo de caixa líquido operacional no valor de R$
1.009.719.662,84 (um bilhão, nove milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e
dois reais e oitenta e quatro centavos).
Atividades de Financiamento
As atividades de financiamento estão relacionadas às operações de crédito e aos desembolsos
com a amortização/refinanciamento da dívida. O seu fluxo líquido provê as informações sobre o
nível de recursos de terceiros captados e amortizados, permitindo a previsão de futuros
desembolsos para pagamento aos fornecedores de capital à entidade.
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O resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento foi positivo em R$
64.432.854,84 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), decorrentes de ingressos de R$ 1,4 bilhão e desembolsos
no montante de R$ 1,8 bilhão.
Aqui destaque ao crescimento expressivo das operações de crédito no montante de R$ 389
milhões, representando aumento percentual de 237%, em relação ao exercício anterior.
Os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento são
obtidos excluindo-se, nos ingressos e desembolsos, as contas de receitas e despesas
intraorçamentárias.
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9 Aplicação na Saúde, Educação, Despesa com Pessoal e Restos a Pagar
9.1

Resumo da Aplicação na SAÚDE

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM A SAÚDE
/ RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
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Do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências, conforme estabelecido pelos
incisos do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição da
República, o Estado deve realizar aplicação igual ou superior a 12%, em saúde, no exercício.

No exercício de 2018, o Governo de Mato Grosso cumpriu com suas obrigações constitucionais,
ao aplicar em Saúde 12,15%, da Receita Líquida resultante de Impostos e Transferências
Constitucionais e Legais, cumprindo, portanto, o limite mínimo de 12%, conforme pode ser
observado no Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde, da
LRF.

9.2

Resumo da Aplicação na Educação

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
EDUCAÇÃO / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
O artigo 212, da Constituição Federal de 88 – CF/88, estabelece a aplicação mínima, anual de
25% das receitas líquidas resultantes de impostos e transferências - RLIT, na educação do Estado.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios,
não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que
a transferir.

Dessa forma, o cumprimento da aplicação do mínimo constitucional deverá ser comprovado no
encerramento do exercício. Os Estados deverão aplicar, no mínimo, 25% da Receita Líquida de
transferências e Impostos.
De acordo com a Constituição Estadual – CE, o Estado de Mato deverá aplicar, a partir de 2016,
0,5%, ao ano, até alcançar 35% da RLIT em 2035. Desta forma em 2018 o Estado, por força da CE,
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deverá aplicar 26,5% da RLIT na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme transcrito a
seguir.
Art. 245 O Estado aplicará anualmente o percentual estabelecido pelo Art. 212
da Constituição Federal, da receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento de educação escolar, devendo
alcançar os 35% (trinta e cinco por cento) nos termos do inciso III. (“Caput” do artigo
com redação dada pela EC nº 76, D.O. 02.12.2015).
I - a parcela da arrecadação de impostos transferida pelo Estado, aos
Municípios não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do
Governo que o transferir;
II - a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento
das necessidades do ensino público fundamental e médio;
III - a fim de atingir o percentual de 35%, o Estado acrescentará anualmente
um mínimo de 0,5% nos exercícios financeiros de 2016 até 2035. (Inciso acrescentado
pela EC nº 76, D.O. 02.12.2015).
§ 1º O Poder Executivo repassará, direta e automaticamente, recursos de
custeio às comunidades, escolares públicas proporcional ao número de alunos, na
forma da lei.
§ 2º É proibida qualquer forma de isenção tributária ou fiscal para atividades
de ensino privado.
§ 3º Nos casos de anistia fiscal ou incentivos fiscais de qualquer natureza, fica
o Poder Público proibido de incluir os trinta e cinco por cento destinados à educação.
§ 4º O salário-educação financiará exclusivamente o desenvolvimento do
ensino público.

As despesas realizadas na área da educação, quando confrontadas com a receita resultante de
impostos transferidos à Secretaria de Educação, demonstram que o Governo do Estado cumpriu com
a determinação da Constituição Federal ao obter o índice de aplicação de 25,82%, conforme pode ser
verificado no Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE - Educação.
Pela importância do tema, pela expressividade dos recursos que foram aportados na educação
em 2018, bem como pelo crescimento da despesa de rateio da previdência, que não entra no computo
da aplicação, abaixo análise mais detalhada sobre os valores efetivamente aplicados na educação.
Tomando-se como base dados extraídos do Sistema FIPLAN, no quadro 1, abaixo, estão
demonstrados os valores da Receita Líquida de impostos e transferências vinculados para a educação,
restando evidente a vinculação de 26,5% da RLIT em cumprimento ao disposto na Constituição
Estadual.
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Verifica-se, por meio do quadro 1, que o Estado de Mato Grosso, no exercício de 2018, vinculou
o montante de 26,5% da Receita de Impostos e Transferências – RLIT, que corresponde, em reais, a
R$ 3.123.303.914,35 (três bilhões, cento e vinte e três milhões, trezentos e três mil, novecentos e
quatorze reais e trinta e cinco um centavos). Deste montante, o valor de R$ 514.736.101,94
(quinhentos e quatorze milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e um reais e noventa e quatro
centavos) é classificado como “perdas do FUNDEB”, ou seja, é um valor repassado pelo Estado de
Mato Grosso ao FUNDEB, mas que não retorna para este ente em decorrência da metodologia adotada
para a distribuição dos recursos desse fundo.
Esses recursos, denominados "perdas FUNDEB", são repassados para os municípios, onde
deverão ser aplicados, conforme regras definidas pela norma que rege o FUNDEB na educação,
portanto, para todos os efeitos, eles integram os valores constantes no Anexo 8 – Demonstrativo da
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE do RREO – Relatório
Resumido de Execução Orçamentária, do Estado de Mato Grosso, em outras palavras, em que pese
serem transferidos e aplicados pelos municípios, são computados para fins do cumprimento da
aplicação de recursos na educação.
Desse modo, foi efetivamente disponibilizado, como receita orçamentária, para a SEDUC, o
montante de R$ 2.608.567.812,41 (Dois bilhões, seiscentos e oito milhões, quinhentos e sessenta e
sete mil, oitocentos e doze reais e quarenta e um centavos) decorrente da vinculação dos 26,5% da
RLIT.

Relatório do Contador 2018

Página 126

Da análise dos quadro 2 e 3, que mostram dados de 2018, do relatório do FIPLAN FIP 729
(demonstrativo da receita orçada e arrecadada), fontes 122 e 192 da SEDUC, pode-se verificar que
essa unidade teve um ingresso de recursos na ordem de R$ 2.604.200.474,99 (dois bilhões, seiscentos
e quatro milhões, duzentos mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a
título de vinculação da RLIT.
O referido montante é composto por R$ 1.577.465.847,47 (um bilhão, quinhentos e setenta e
sete reais, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete
centavos), relativo ao retorno do FUNDEB (fonte 122); e R$ 1.026.734.627,52 (um bilhão, vinte e
seis milhões, setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois
centavos) referente a fonte 192, que equivale a soma dos valores descritos nas linhas “cotas correntes”
e “cotas de capital”.
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Nota-se que existe um diferença entre o valor a ser disponibilizado (quadro 1) e o,
efetivamente, repassado para a unidade, consoante descrito no quadro 4, vale observar que isso se
deve à sistemática de repasse dos recursos do FUNDEB adotada, em outros termos, os valores
arrecadados na última semana do exercício são transferidos a este fundo na primeira semana do
exercício subsequente. Diante disso, tal diferença somente ingressará nos cofres da Secretaria de
Educação do Estado no início de 2019.
Por outro lado, quando se analisa as fontes separadamente, no que se refere a fonte 122, quadro
2, fica demonstrado que a SEDUC recebeu, durante o exercício de 2018, o montante de R$
1.582.610.198,96 (um bilhão, quinhentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e dez mil, cento e
noventa e oito reais e noventa e seis centavos), deste valor, somente 1.577.465.847,47 (um bilhão,
quinhentos e setenta e sete reais, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais
e quarenta e sete centavos) refere-se ao retorno do FUNDEB, decorrente da aplicação da metodologia
de distribuição do FUNDEB, citada anteriormente, o restante do valor, R$ 5.144.351,49 (cinco
milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos)
é resultado de aplicações financeiras e restituições registradas pela própria unidade.
Quanto a fonte 192, segundo quadro 3, além do montante, efetivamente repassado
correspondente a vinculação da RLIT, de R$ 1.026.734.627,52 (um bilhão, vinte e seis milhões,
setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), esta fonte
teve que receber, a título de repasse com ônus, da fonte 100 (recursos ordinários do tesouro), o valor
de R$ 573.663.580,86 (quinhentos e setenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos
e oitenta reais e oitenta e seis centavos), evidenciado na linha “repasse com ônus recebido corrente”,
para poder cumprir todos os compromissos assumidos no exercício de 2018.
A necessidade de tomar repasses com ônus, da fonte 100, predominantemente, foi decorrente,
de dois fatores:
 O crescimento da folha dos ativos, gerado pela aprovação da lei 510/13, com efeitos
de 2014 a 2023;
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 O crescimento do rateio do déficit da previdência, custeado pela SEDUC, gerado,
também, pela aprovação da lei 510/13, com efeitos de 2014 a 2023, devido a paridade
entre ativos e inativos.

Mister lembrar que esses empréstimos por força do artigo 5º, do decreto 1695/2018 serão
convertidos em cotas e seus respectivos direitos e obrigações baixados, mesmo porque a SEDUC,
assim como as demais unidades, não possui capacidade financeira para quitar os valores desses
empréstimos concedidos.
No que tange ao volume de rateio da previdência, vale salientar que este tem crescido
exponencialmente em decorrência da paridade entre ativos e inativos. No quadro 3 é possível
verificar que os repasses feitos pela unidade orçamentária, em 2018, para cobertura do rateio da
previdência, alcançou o montante de R$ 658.596.182,88 (seiscentos e cinquenta e oito milhões,
quinhentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), isto está
evidenciado na linha “repasse para cobertura do déficit financeiro - Previdenciário”.

Daí conclui-se que do montante aplicado na educação, por força da constituição estadual,
de R$ 3,123 bilhões destinados para a educação, cerca de R$ 658 milhões foram utilizados para
cobertura do rateio da previdência, correspondendo a, aproximadamente, 5,6%, ou seja, dos 26,5%,
obrigatoriamente aplicados, somente sobraram para a SEDUC aplicar em gastos com a educação
20,9% de recursos constitucionalmente vinculados, conforme destacado no quadro 5.
É importante lembrar que a despesa de rateio do déficit previdenciário, a exemplo do que
ocorre com a folha, é uma despesa obrigatória, atrelada aos aumentos concedidos pela lei 510/13,
que tanto o Estado quanto a SEDUC não possuem qualquer discricionariedade ou gestão sobre seu
montante.

Relatório do Contador 2018

Página 129

Além dos valores constitucionalmente vinculados e os repasses com ônus concedidos,
ressalta-se que o Estado ainda repassou para a SEDUC, fonte 100, o total de R$ 41.594.660,55
(quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta
e cinco centavos), quadro 6.
Do exposto, podemos concluir que o Estado aportou para aplicação na educação cerca de
R$ 3.734.194.818,34 (três bilhões, setecentos e trinta e quatro milhões, cento e noventa e quatro
mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos), desmembrados da seguinte forma:
 R$ 1.577.465.847,47 (um bilhão, quinhentos e setenta e sete reais, quatrocentos e
sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
refere-se ao retorno do FUNDEB, fonte 122;
 R$ 514.736.101,94 (quinhentos e quatorze milhões, setecentos e trinta e seis mil,
cento e um reais e noventa e quatro centavos) foram perdas decorrentes da aplicação
da metodologia de distribuição do FUNDEB, que é considerado aplicação do ente;
 R$ 1.026.734.627,52 (um bilhão, vinte e seis milhões, setecentos e trinta e quatro mil,
seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente aos repasses na
fonte 192;
 R$ 573.663.580,86 (quinhentos e setenta e três milhões, seiscentos e sessenta e três
mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos) a título de repasses com
ônus, da fonte 100 para 192.
 R$ 41.594.660,55 (quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e quatro mil,
seiscentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) de repasses na fonte 100.
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Assim, resta claro que o Estado tem cumprido a aplicação na educação ao repassar para a
SEDUC 31,68% da RLIT, de acordo com o quadro 7.
Porém, todo o esforço do Estado, em aplicar acima do índice definido na Constituição
Estadual, não surtiu efeito diante do crescimento do rateio da previdência, que em 2018 alcançou
um percentual significativo de 5,6% do total de receitas líquidas resultantes de impostos e
transferências (RLIT), deste modo, de todo o percentual aplicado em educação, correspondente a
31,68%, somente restou comprovado, como efetiva aplicação, o montante 3 bilhões,
correspondente a 26,1%, mostrado no quadro 5.

Ademais, ao analisar a metodologia de aplicação exarada pelo Tribunal de Contas do Estado
– TCE no relatório de técnico de análise das contas, referente as contas de governo de 2017,
constata-se que, do total aplicado na educação, devem ser excluídos os valores referentes aos restos
a pagar sem lastro financeiro. Nesta situação, em 2018, quando se associa este fato, de ter excluir
os restos a pagar sem lastro financeiro da apuração do índice, com o crescimento das despesas com
o rateio da previdência, o índice de aplicação na educação é reduzido para 25,82%.
Ao estudar o Anexo 8 – Demonstrativo da Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE do RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do
Estado de Mato Grosso, verifica se que na prática o índice é comprovado por meio do total da
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despesa empenhada adicionando as perdas do FUNDEB e deduzindo os restos a pagar de 2018 sem
lastro e os cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores.

Nesse sentido verificamos que o aumento desmedido do rateio do déficit da previdência traz
dois reflexos traiçoeiros, se por um lado não permite que seja considerado como aplicação na
manutenção e desenvolvimento do ensino, para efeitos de cumprimento dos limites constitucionais,
por outro lado tem se o comprometimento da disponibilidade financeira da unidade, gerando
desequilíbrio financeiro e consequentemente restos a pagar sem lastro.
A educação continua sendo uma prioridade do Estado, mas ela tem que ser proporcional a
capacidade do Estado em honrar todas as demais despesas obrigatórias, como repasse dos
duodécimos, pagamento das despesas com Pessoal e Encargos, pagamento da dívida, aplicação na
saúde, dentre outras.
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9.3

Resumo da Aplicação da Despesa com Pessoal

O Art. 169 da Constituição Federal estabelece que "a despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar".
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no seu Art. 19, fixa o limite da despesa total com
pessoal, em percentuais da Receita Corrente Líquida - RCL, sendo que para os Estados o limite global
é 60%, já no inciso II, do artigo 20 detalha esse limite global será repartido:
“II - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do
Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;”

O poder executivo que no exercício anterior, aplicou o percentual de 47,69%, no exercício atual,
aplicou 57,89%, apresentando crescimento percentual de 10,2% em relação ao ano anterior.
Esse aumento se deve mais em decorrência da mudança de metodologia da apuração da despesa
com pessoal no exercício de 2018 do que crescimento da despesa efetivamente.
Até o 2º quadrimestre de 2018 esse índice era apurado contemplando a metodologia decorrente
das Resoluções de Consulta do TCE 28/2016 (expurgo da defensoria do computo da despesa com
pessoal do executivo) e 29/2016 (expurgo do IRRF sobre a folha de pagamento da RCL e das despesas
com pessoal).
Essas duas resoluções causavam distorções que faziam com que a despesa de pessoal
ficticiamente ficasse dentro dos limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no entanto ao
se aplicássemos no exercício de 2017 a metodologia oficial, da Secretaria do Tesouro Nacional –
STN, a aplicação ficava de 2017 alcançava o índice de 55,91, evidenciando que o Estado de fato
somente apresentou aumento de 1,98%.
Abaixo quadro que demonstra o efeito das duas resoluções do Tribunal de Contas do Estado –
TCE em confronto com a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional – STN:
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Porém em novembro de 2018, por meio da resolução 17/2018, o Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso – TCE/MT, revogou a resolução 28/2016, de forma que a despesa com pessoal da
Defensoria voltou a compor a Despesa com Pessoal do Poder Executivo para efeito de atendimento
dos limites da LRF, até que haja a edição de lei nacional definindo o limite próprio e específico para
esse órgão autônomo.
No mesmo período também foi revogada a resolução 29/2016, pelo TCE/MT por intermédio da
resolução 19/2018, com o seguinte teor: “o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente
sobre a folha de pagamento de pessoal, deve ser incluído nas despesas com pessoal do Estado e dos
Municípios e ser considerado na composição da Receita Corrente Líquida (RCL) destes entes”.
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O Estado de Mato Grosso, em consequência da mudança de metodologia explicitada acima,
obteve o índice de aplicação consolidada, incluindo todos os poderes, de 68,18%, conforme anexo de
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a").
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10

Restos a Pagar dos Órgãos

Em 31/12/2017 havia um montante de restos a pagar, processados e não processados, de R$
3.217.145.071,66 (três bilhões, duzentos e dezessete milhões, cento e quarenta e cinco mil, setenta e
um reais e sessenta e seis centavos) desse montante foram pagos 2.081.940.857,07 (dois bilhões,
oitenta e um milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos)
de restos a pagar e cancelados R$ 509.202.815,35 (quinhentos e nove milhões, duzentos e dois mil,
oitocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), restando um estoque, de restos a pagar de
exercícios anteriores, no montante de R$ 626 milhões.
Sendo que dos 2,1 bilhões pagos, R$ 1,6 bilhões foram de restos a pagar processado e não
processado liquidados e R$ 443 milhões de restos a pagar não processados.
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Já do montante de restos a pagar cancelados de 509 milhões, 42 milhões foram de restos a pagar
processado e não processado liquidado e 466 milhões de restos a pagar não processados.
Cumpre destacar que dos 42,5 milhões de cancelamentos, 34,9 milhões é de restos a pagar
processados e 7,6 de restos a pagar não processados liquidados.

Em 31.12.2018 o estoque total de restos a pagar é de R$ 3.575.796.452,75 (três bilhões,
quinhentos e setenta e cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois
reais e setenta e cinco centavos), desse montante: R$ 2,3 bilhões é processado, sendo R$ 187 milhões
de exercícios anteriores e R$ 2,1 bilhões do exercício; 1,2 bilhões é restos a pagar não processado,
sendo R$ 439 milhões de exercícios anteriores e R$ 792 milhões do exercício 2018;
O Restos a Pagar, de R$ $ 3.575.796.452,75 (três bilhões, quinhentos e setenta e cinco milhões,
setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), está
dividido em: R$ 1,7 bilhões de RP do grupo folha, R$ 1,1 milhão de Juros e encargos da dívida, R$
1,2 bilhões do grupo Outras Despesas Correntes (ODC), R$ 748 milhões de Investimento e R$ 120
mil de inversões financeiras, conforme quadro abaixo:
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Dos R$ 792 milhões de Restos a Pagar não processados de 2018, R$ 4,6 milhões é de folha
(grupo 1), R$ 1,1 milhão é de juros e encargos da dívida, R$ 429 milhões de outras despesas correntes
e R$ 357 milhões de investimentos.
Dos R$ 2,2 bilhões de Restos a Pagar processado de 2018, R$ 1,6 bilhão é de folha, aqui
considerada as consignações, então é o valor da folha bruta, R$ 441 milhões de outras despesas
correntes e 97 milhões de investimentos.
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A tabela abaixo detalha os Restos a Pagar Processados e não Processados por órgão, cujas
inscrições são relativas as despesas inscritas no exercício de 2018 e exercício anteriores.
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11

Informações Relevantes

O Balanço Patrimonial é composto nessa nova estrutura definida pela Secretaria do Tesouro
Estadual - STN, em 4 quadros: Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes; Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit
Financeiro.
O Quadro das Contas de Compensação merece destaque por trazer uma inovação à Lei
4320/64, o quadro de compensação já não aborda mais Ativo x Passivo Compensado, pois o objetivo
do quadro de compensação é demonstrar os Atos Potenciais Ativos e Atos Potenciais Passivos, essa
alteração de metodologia faz com que o não exista equidade entre Atos Ativos e Atos Passivos.
Contabilizações de Receitas
A contabilização da receita ainda é feito em sua grande maioria pelo regime de caixa, não tendo
sido possível, ainda em 2018 adotar integralmente o regime de competência para as receitas.
O Estado de Mato Grosso aplica integralmente a desvinculação de receita que é um mecanismo
que permite ao governo estadual desvincular, de órgão, fundo ou despesa, 30% de todos os impostos,
taxas e multas, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes, permitindo
maior flexibilidade do orçamento, conforme previsto artigo 76-A do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT)
A desvinculação de receita é a operação realizada pela SEFAZ, até o exercício de 2016 era feita
com base na LDO e na Lei Complementar Estadual nº 360, Art. 1º, § 4º, I, II, III e IV, com a finalidade
prover recursos para o pagamento da dívida pública do Estado e efeitos irradiados da RCL.
A partir do exercício de 2017, o Estado passou a aplicar a desvinculação de 30% de todas as
receitas com fulcro no artigo 76-A dos atos das disposições transitórias, incluídos na EC 93/2016.
Registro dos repasses com ônus efetuados na conta única
Desde 2015, com a anuência da Controladoria Geral do Estado - CGE, foi alterada a forma de
efetivar a movimentação financeira efetuada para cobrir as necessidades de caixa dentro da conta
única, passando a utilizar uma Nota de Lançamento Automática - NLA, para automatizar o registro
tanto nas operações das unidades para o tesouro, quanto do tesouro para as unidades orçamentárias.
O grande diferencial efetivado por essa nova metodologia é que ao realizar a movimentação
financeira para determinada Unidade Orçamentária o Tesouro aporta recursos financeiros e também
orçamentário, eliminando o déficit orçamentário. Passando a ser nomeado como repasses com ônus.
Esse mecanismo permite que orçamento e o financeiro fiquem alinhados, evitando a geração
de restos a pagar sem lastro financeiro.
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Essa NLA ao ser incluída gera direito intraorçamentário na unidade concedente e obrigação
intraorçamentária na unidade recebedora, 1.1.3.8.2.32.30.00 e 2.1.8.9.2.50.30.00, respectivamente.
Os repasses com ônus feitos para as Unidades Orçamentárias somente devem ocorrer em duas
situações específicas:


Frustração temporária de fontes; e



Antecipação de cotas mensais.

Já o tesouro recorre aos repasses com ônus para sanar eventuais faltas de recursos na fonte 100
seja porque necessita fazer frente às despesas alocadas nessa fonte ou porque precisam aportar
recursos nas UOs, cujas fontes estão momentaneamente frustradas ou precisam antecipar o
pagamento de alguma despesa não prevista no período.
A pretensão da ferramenta de repasse com ônus era socorrer o estado gerando um fluxo
financeiro para o tesouro administrar, sendo premissa que até o final do exercício corrente os valores
deveriam ser devolvidos, no entanto a crise do Estado, assim com a nacional, se agravou ainda mais
e tornou impossível ao tesouro honrar o compromisso com as unidades orçamentárias, assim como
de algumas unidades orçamentárias efetuarem a devolução desses débitos para o tesouro.
A impossibilidade da devolução dos valores tanto pelo Tesouro quanto pelas unidades
orçamentárias, ocasionou um montante expressivo de direitos e passivos intraorçamentários que tem
desvirtuado as análises de alguns demonstrativos, diante disso normativos tem sido editados todo
exercício com a finalidade reduzir o montante desses empréstimos objetivando diminuir o impacto
nos demonstrativos.
Para tanto foi editado o decreto 1349 de 26 de janeiro de 2018, que dispõem sobre a execução
orçamentária e financeira do exercício de 2018, que autoriza, no parágrafo único, do artigo 54, a
proceder ao encontro de contas dos ativos e passivos decorrentes dos repasses com ônus.
Ainda nesse sentido, foi publicado o decreto 1695 de 31 de outubro de 2018, que dispõem sobre
os prazos, limites e procedimentos para o encerramento do exercício de 2018, que convalida como
cota os repasses com ônus que as unidades diferentes do tesouro receberam por necessidade de caixa.
No fechamento do exercício de 2018 existia R$ 417.510.871,37 (quatrocentos e dezessete
milhões, quinhentos e dez mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) referente a
repasses com ônus de exercícios anteriores e 1.519.688.161,16 (um bilhão, quinhentos e dezenove
milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos), totalizando
um montante de R$ 1.937.199.032,53 (um bilhão, novecentos e trinta e sete milhões, cento e noventa
e nove mil, trinta e dois reais e cinquenta e três centavos).
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No exercício de 2018, foram feitas as seguintes ações buscando desincorporar os saldos
contábeis decorrentes dos repasses com ônus:


Encontro de contas entre o tesouro e as unidades que tinham passivos recíprocos, no

montante de R$ 47.512.488,38 (quarenta e sete milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e oitenta
e oito reais e trinta e oito centavos);


Desincorporação dos saldos dos passivos das Unidades Orçamentárias diferentes do

Tesouro, decorrentes dos repasses com ônus recebido, em cumprimento ao artigo 5º, do Decreto
1695/2018, no montante de R$ 666.531.594,62 (seiscentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e
trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos);

Após os ajustes o saldo remanescente final, em 31/12/2018, ficou em R$ 402.363.505,49
(quatrocentos e dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e
nove centavos), referente a repasses com ônus de exercícios anteriores e 829.300.770,59 (oitocentos
e vinte e nove milhões, trezentos mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos),
totalizando um montante de R$ 1.231.664.376,08 (um bilhão, duzentos e trinta e um milhões,
seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e oito centavos).

O Estado continua buscando mecanismo para alcançar o equilíbrio financeiro e assim reduzir o
montante de empréstimos efetuados, para isso tomou as seguintes iniciativas no exercício de 2018:


A desvinculação prevista na EC 93/2016 que incluiu o art. 76A, conhecida como DRE

dos Estados e Municípios, implementada a partir de 01/05/2017;


Efetivada a redução da quantidade de fontes em 2018;
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12
Melhorias no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do
Estado de Mato Grosso – FIPLAN
1 - PROJETO: Implantação da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) do SICONFI
Para implantação da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) a ser encaminhada ao SICONFI/STN,
em atendimento ao disposto nas alterações do Art. 48 da LC 101/2000 (LRF) pelo Art. 27 da LC
156/2016, normatizada pela Portaria STN Nº 896/2017, que estabelece, inclusive, os prazos para
envio em produção da primeira MSC já referente ao mês de janeiro de 2018. Implementado.
2 - Alterações decorrentes da redução de fontes
Com a redução do número de fontes para 14, no exercício de 2018, a movimentação de recursos
passa a ser mais eficaz. Facilitando a gestão do fluxo de caixa. Implementado.

3 - Projeto - Integração FIPLAN x Gestão de Viagens
O objetivo deste projeto é realizar a Integração dos sistemas FIPLAN e GV (Gestão de Viagens)
integrando os processos de execução de diária, prestação de contas e os relatórios que fazem uso de
tais informações. Gerando a confiabilidade necessária para garantir a veracidade das informações
preenchidas no sistema GV. Implementado mas não está em produção devido a equipe do GV
não ter feito as alterações necessárias no sistema.

4 - Novo Ementário da Receita Orçamentária

Trata-se de uma determinação da Secretaria do Tesouro Nacional em conjunto com a Secretaria
de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-SOFG/MP, que
padronizou todos os códigos de classificação da receita orçamentária para a União e os demais entes
da federação. Implementado.
5 - Implantação da Transmissão Eletrônica CNAB240
Criar nova plataforma para realização de transações financeiras originadas a partir do FIPLAN,
de maneira a tornar mais flexível o processo de comunicação com a rede bancária afiliada à Federação
Brasileira dos Bancos - FEBRABAN, tornando os documentos FIPLAN aptos à transmissão
eletrônica independentemente do banco da conta/origem. Em fase de implementação, não
finalizado
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6 - Pagamento parcelado:
Devido à crise financeira que o Estado se encontra, foi necessário criar a possibilidade de fazer
pagamentos parcelados aos fornecedores do Estado, para evitar que serviços e entrega de produtos
essenciais ao serviço público não sejam descontinuados. E também reduzir o tempo médio de
pagamento do credor, que atualmente está em torno de 7 meses.
Assim, foi criada uma nova funcionalidade no FIPLAN: Parcelar Pagamento – que permite
criar “N” novas LIQs pagamento, decorrente de uma existente, apenas para o credor principal e
consignação IR (Somente IR decorrente do pagamento do credor principal). Implementado.
7 - Estorno parcial da LIQ:
Possibilitar o estorno parcial para RPP e RPNP liquidados a pagar cujo exercício da LIQ seja
menor que o exercício logado. Implementado.

8 - Controle Contábil do teto financeiro:
Direcionar a utilização dos recursos recebidos por ARR no CBA 777. Disponibilizar, no
sistema, uma ferramenta que possibilite ao tesouro garantir que os recursos repassados, por meio de
ARR, para cobertura da folha de pagamento e dívida sejam efetivamente utilizados para pagamento
de despesa do grupo 1 – Pessoal, 2 – Juros e Encargos da Dívida e 6 – Amortização da Dívida.
Implementado.
9 - Controle Contábil por detalhamento da despesa:
Atualmente o tesouro visualiza com rapidez as despesas que referem aos elementos 30, 34,
36, 37, 39 e 40 de forma qualitativa (tipo detalhe do se elemento) para que possa priorizar os
pagamentos e o controle contábil garante que os recursos repassados para um determinado tipo de
despesa seja utilizado exclusivamente para a mesma. Implementado.
10 - Integração GFO X FIPLAN: Integração do Sistema de Gestão Financeira de Obras
com o FIPLAN - Implementado.
11 – Melhorias na funcionalidade de Inscrição de Restos a Pagar – IRP. Implementado.
12- Otimização do PED-

Otimizar a funcionalidade de inclusão de PED para possibilitar a inclusão de informações que
possibilitem um melhor controle e acompanhamento da execução orçamentária e simplifique a
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operacionalização na emissão do documento. Estabelecer regras que permitam melhor gestão na
execução orçamentária da despesa relativas à exigência ou dispensa de contratos. Implementado.

13- NOE Fato 51 - Transferências a Municípios:
Visando atender ao item 49 do PPCI 014/2018 do Tribunal de Contas de Mato Grosso onde
solicita que a Contabilidade Geral do Estado crie contas contábeis no grupo contas de controle, com
a finalidade de espelhar a movimentação da conta corrente mantida no Banco do Brasil, a fim de
evidenciar detalhadamente todas as transferências aos municípios, solicitamos que na inclusão da
NOE/NEX do Fato 51 - Transferências a Municípios (Grupo 84-59) quando o usuário incluir o código
do credor do município o sistema busque o código do município. Implementado.

14- Liberação de pagamento por fatura para pessoa física:
Hoje o Sistema Fiplan não permite liberar pagamento por fatura para pessoa física. Porém os
pagamentos das RPVs devem ser feitos por fatura, e os credores podem ser pessoas físicas. O
pagamento é feito no primeiro momento por NOE/NEX fato 64 e depois é feita a regularização por
NOB. Sendo assim, temos que alterar o sistema para permitir tipo de pagamento fatura para pessoa
física, porém restringir a permissão apenas para RPV. Implementado.
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13 Anexos da Lei 4.320/1964
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14

Notas Explicativas

Informações Gerais:
O Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº
03.507.415/0001-44, com sede administrativa no Palácio Paiaguás S/N, Anexo Gabinete Governador,
Bosque da Saúde, teve execução orçamentária e financeira, do exercício de 2018, amparadas pela Lei
nº10.655, de 28 de dezembro de 2017 (Lei Orçamentária Anual – LOA), esta regida pela Lei 10.571,
de 04 de Agosto de 2017 (LDO), e pelo decreto estadual nº 1.349, de 26 de Janeiro de 2018, que
dispõe sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2018 e dá outras providências.
As ações do Estado de Mato Grosso são agrupadas nas funções determinadas na Portaria
Ministerial 42, de abril de 1999: 01 – Legislativa, 02- Judiciária, 03 – Essencial à Justiça, 04 –
Administração, 06 – Segurança Pública, 08 – Assistência Social, 09 – Previdência Social, 10 – Saúde,
11 – Trabalho, 12 – Educação, 13 – Cultura, 14 – Direitos da Cidadania, 15 – Urbanismo, 16 –
Habitação, 17 – Saneamento, 18 – Gestão Ambiental, 19 – Ciência e Tecnologia, 20 – Agricultura,
21 – Organização Agrária, 22 – Indústria, 23 – Comércio e Serviços, 25 – Energia, 26 – Transporte,
27 – Desporto e Lazer, 28 – Encargos Gerais. A função é o maior nível de agregação das diversas
áreas de atuação do setor público.

O Balanço Geral do Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2018, é composto pelo
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações
Patrimoniais, Demonstração da Dívida Flutuante e pelas Notas Explicativas.

Todas as demonstrações são elaboradas pelo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade
e Finanças do Estado – FIPLAN, evidenciando os atos e fatos da administração direta e indireta dos
Poderes e Órgãos Autônomos: Executivo, legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público
do Estado e Defensoria.

Declaramos que as demonstrações contábeis, incluídas as presentes notas explicativas, estão de
acordo com a legislação aplicável à contabilidade e as finanças públicas, bem com as normas
brasileiras de contabilidade do setor público e o manual de contabilidade aplicada ao setor público MCASP.
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Relação das Empresas Controlados pelo Estado de Mato Grosso
São controladas as empresas em que o Estado de Mato Grosso possua, direta ou indiretamente,
a maioria do capital social com direito a voto. Essas empresas podem ser, por força da LC 101/00,
dependentes ou independentes2. Compõem o rol de empresas controladas pelo Estado:
1)

Empresa Mato-Grossense De Tecnologia De Informação – MTI;

2)

Empresa Mato-Grossense De Pesquisa, Assistência E Extensão Rural –

EMPAER/MT;
3)

MT Parcerias S/A - MT PAR;

4)

Central De Abastecimento Do Estado De Mato Grosso- CEASA;

5)

Companhia Mato-Grossense De Mineração – METAMAT;

6)

Companhia Mato-Grossense De Gás – MT GÁS;

7)

Companhia De Saneamento Do Estado De Mato Grosso-SANEMAT;

8)

Agência De Fomento Do Estado De Mato Grosso S/A – MT FOMENTO.

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – MT FOMENTO é a única empresa
estatal independente do Estado, realizando sua execução com respaldo, exclusivamente, na Lei
6404/76, não compondo a execução orçamentária e financeira do ente. O investimento feito na MT
Fomento é avaliado por meio da equivalência patrimonial, registrada na Secretaria de Indústria e
Comércio do Estado de Mato Grosso.

Políticas contábeis significativas e critérios utilizados na elaboração das Demonstrações
Contábeis
A receita, em 2018, ainda está sendo registrada em quase a sua totalidade pelo regime de caixa.
A despesa, quase integralmente, pelo regime de competência.

As liberações de operações de créditos ocorridas no exercício de 2018, estão registradas como
receita na Unidade 99000 – Tesouro do Estado e no passivo permanente da unidade 30.102 –
Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ.

Os depósitos judiciais foram registrados como receita corrente, em outras receitas correntes, no
entanto foi incorporado um passivo por tratar de recursos que deverão ser devolvidos. No momento

2

Empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal
ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária;
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do registro da receita é gerado um passivo permanente para evidenciar que o recurso não pertence ao
Estado.

Os benefícios previdenciários foram devidamente registrados como passivo atuarial, tendo
como base o relatório de reavaliação atuarial emitido por profissional independente.

No exercício de 2018, diferentemente de outros exercícios o Mato Grosso Previdência - MT
PREV, somente registrou os valores do passivo atuarial dos servidores e militares do Poder
Executivo, ficando o registro do passivo atuarial dos servidores civis dos outros poderes e órgãos
autônomos sob a responsabilidade dos mesmos. Essa diretriz teve como premissa somente registrar
o passivo atuarial dos servidores dos poderes e órgãos autônomos que aderiram ao MT PREV, como
os demais poderes ainda não aderiram ficaria incorreto registrar todo o passivo.

O passivo atuarial apurado em relatório perfez o montante de R$ 57.122.271.480,22 (cinquenta
e sete bilhões, cento e vinte e dois milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais
e vinte e dois centavos), porém somente constam registrados o valor de R$ 55.795.400.565,56
(cinquenta e cinco bilhões, setecentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Mister informar que discrepância entre o montante
dos valores apurados no Relatório de Avaliação Atuarial 2018, elaborado pela Exacttus Consultoria
Atuarial, e os constantes no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN,
refere-se ao passivo atuarial do Poder Legislativo e Defensoria pública que não efetuaram o registro
até 31/12/2018.
A informação sobre renúncia de receita, apurada pela área tributária, é contabilizada no Tesouro
Estadual, como dedução da receita (conta redutora da receita. A renúncia, em respeito ao princípio
da transparência, consta na Lei Orçamentária Anual – LOA. Os valores da renúncia somente são
informados, como realizados, se passíveis de mensuração pela área tributária.

As transferências constitucionais aos municípios são repassadas de forma extra orçamentária,
seguindo a metodologia que foi concebida na elaboração do Orçamento do Estado.

Todos as obrigações, ainda que com insuficiência orçamentária, devem ser registradas pelas
unidades orçamentárias em atendimento ao regime de competência estabelecido nas NBC’s TP e
orientado por meio da IS 008/2017 – SATE/SEFAZ.
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As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas orientações da Parte V –
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, aprovado pela Portaria SNT nº 840 de 21 de
dezembro de 2016. Que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal
4320/64, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, bem como as
disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade e
as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

As demonstrações consolidadas abrangem a administração direta e indireta dos poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público do Estado e Defensoria. A administração
indireta do Estado de Mato Grosso é composta de Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas
e Sociedade de Economia Mista. As Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista são todas
controladas pelo Estado.

As demonstrações contábeis consolidadas são elaboradas considerando todas as operações dos
órgãos e entidades integrantes do Orçamentos Fiscal e do Orçamento da Seguridade social, inclusive
as movimentações intraorçamentárias.

Estas notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis e imprescindíveis
para a compreensão e análise das demonstrações. Evidenciam os critérios utilizados, informações
exigidas pela legislação, bem como outras informações não suficientemente evidenciados ou não
constantes nas citadas demonstrações.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Estado
de Mato Grosso.
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Informações de suporte e detalhamento do itens
Balanço Orçamentário:
BO 1. No exercício de exercício de 2018, em cumprimento ao artigo 76-A, dos atos das
disposições transitórias, incluído pela EC 93/2017, foram desvinculados 30% das receitas do Estado
de Mato Grosso referente a impostos, taxas, multas e demais receitas correntes. O montante
desvinculado, no exercício de 2018, foi de R$ 3.574.641.743,55 (três bilhões, quinhentos e setenta e
quatro milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco
centavos).
BO 2. Em 2018 foi mantida a metodologia de registro do rateio da previdência alterada no final
de 2017. Porém a Lei Orçamentária Anual – LOA, por falta de tempo hábil entre a definição da nova
metodologia e a elaboração da LOA de 2018, contém na previsão da receita intraorçamentária os
valores decorrentes do rateio. A partir do exercício de 2017 o aporte para cobertura do déficit
financeiro passou a ser feito por meio de transferências de recurso - ARR, em atendimento ao disposto
na parte III – Procedimentos Contábeis Específicos, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – MCASP.
BO 3. O valor do rateio apurado em 2018, segundo informações do Mato Grosso Previdência
– MT PREV, foi no montante de R$ 1.158.091.194,48, conforme demonstrativo abaixo:

BO 4. As receitas são apresentadas líquidas das deduções, dentre outras, dos municípios e
FUNDEB, que totalizaram R$ 3.200.125.262,74 (três bilhões, duzentos milhões, cento e vinte e cinco
mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e R$ 2.092.201.949,41 (dois bilhões,
noventa e dois milhões, duzentos e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um
centavos), respectivamente.
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BO 5. A receita orçamentária do Estado, nessa considerada, inclusive, as intraorçamentárias
apresentou uma frustração no montante de R$ 2.211.651.788,22 (Dois bilhões, duzentos e onze
milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos);
BO 6. Desse montante, 62,5%, equivalente a R$ 1.381.988.622,02 (um bilhão, trezentos e
oitenta e um milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e dois centavos),
foi frustração no grupo de receitas correntes;
BO 7. Nesse grupo merecem destaque as frustrações ocorridas nas espécies: receitas de
contribuições sociais, onde ocorreu uma frustração no montante de R$ 805.719.701,70 (oitocentos e
cinco milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e um reais e setenta centavos), decorrente da
mudança de metodologia do registro do rateio, conforme NE nº BO 2; e as receitas patrimoniais que
apresentaram frustração de R$ 831.498.885,63 (oitocentos e trinta e um milhões, quatrocentos e
noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três reais), referente a receita de
cessão do direito de operacionalização de pagamentos, devido a não ocorrência da venda da folha no
exercício de 2018.
BO 8. A frustração nas receitas de capital representou 37,5% do total frustrado, nesse grupo
merecem destaques as frustrações na origem operações de crédito que não realizou o montante de R$
546.085.869,01 (quinhentos e quarenta e seis milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e
nove reais e um centavos) e nas transferências de convênios que frustrou R$ 268.027.052,24
(duzentos e sessenta e oito milhões, vinte e sete mil, cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
BO 9. As transferências aos munícipios referente ao FETHAB, em 2018, voltou a ser executada
semelhante as demais transferências aos municípios, sendo arrecadada na receita de contribuições,
gerando as respectivas deduções da receita e sendo repassada por meio de Nota de Pagamento
extraorçamentária – NEX,

pelo Tesouro do Estado e totalizaram, no exercício de 2018, R$

227.975.946,50 (Duzentos e vinte e sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e
quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
BO 10. Além desse montante, ainda é repassado a título de contrapartida do Estado referente
ao transporte escolar, por meio de execução orçamentária na Secretaria de Estado de Educação –
SEDUC, o montante de R$ 19.149.979,45 (dezenove milhões, cento e quarenta e nove mil,
novecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) da arrecadação do FETHAB.
BO 11. Considerando a receita orçamentária total realizada de R$ 18.122.751.282,34 (dezoito
bilhões, cento e vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta um mil, duzentos e oitenta e dois reais
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e trinta e quatro centavos) e a despesa empenhada de R$ 18.680.987.492,42 (dezoito bilhões,
seiscentos e oitenta milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
quarenta e dois centavos), o resultado consolidado do período foi deficitário em R$ 558.236.210,08
(quinhentos e cinquenta e oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e dez reais e oito
centavos), conforme evidenciando no Balanço Orçamentário Consolidado.
BO 12. O déficit de R$ 558.236.210,08 (quinhentos e cinquenta e oito milhões, duzentos e
trinta e seis mil, duzentos e dez reais e oito centavos) é parcialmente justificado pelo superávit
financeiro, apurado no Balanço Patrimonial de 2017, reconhecidos pela Controladoria Geral do
Estado - CGE, e abertos como crédito adicional pela Secretaria de Planejamento do Estado –
SEPLAN, no montante de R$ 460.470.936,51 (quatrocentos e sessenta milhões, quatrocentos e
setenta mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).
BO 13. As receitas intraorçamentárias totalizaram R$ 1.452.763.383,83 (Um bilhão,
quatrocentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e três
reais e oitenta e três centavos). As despesas intraorçamentárias empenhadas totalizaram R$
1.481.545.633,88 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil,
seiscentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos):

BO 14. Os restos a pagar não processados liquidados, em 31/12/2018, em atendimento as
orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, são transferidos restos a pagar
processados no exercício seguinte.
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BO 15. Do montante empenhado de R$ 18.680.987.492,42 (dezoito bilhões, seiscentos e oitenta
milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois
centavos), foram executados com recursos arrecadados no exercício o montante de R$
18.417.157.214,48 (dezoito bilhões, quatrocentos e dezessete milhões, cento e cinquenta e sete mil,
duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), o restante da despesa, executada com base no
superávit financeiro, foi de R$ 263.830.277,94 (duzentos e sessenta e três milhões, oitocentos e trinta
mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme quadro:

Balanço Financeiro:
BF 1. O Balanço Financeiro evidencia na parte dos ingressos extraorçamentários o movimento
credor das contas de ativo e passivo e na parte dos dispêndios extraorçamentários o movimento
devedor das contas de ativo e passivo. Essa movimentação, para efeito de expurgar os estornos, e
facilitar a elaboração do anexo, são registradas em contas de controle.
BF 2. A receita orçamentária de 2018, teve um crescimento, em relação ao exercício de 2017,
no montante de R$ 1.567.999.953,19 (um bilhão, quinhentos e sessenta e sete milhões, novecentos e
noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), sendo que dentre as
receitas o crescimento mais expressivo foi nos recursos ordinários, no grupo de receitas tributárias
que apresentou um crescimento de R$ 1,6 bilhão.
BF 3. As deduções da receita totalizaram R$ 8.240.830.592,54 (oito bilhões, duzentos e
quarenta milhões, oitocentos e trinta mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro
centavos) com as seguintes fontes/destinação de recursos:
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BF 4. A despesa orçamentária apresentou um crescimento de R$ 493.624.222,33 (quatrocentos
e noventa e três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e três
centavos), desse montante R$ 331 milhões foi o aumento das despesas com recursos ordinários e R$
163 milhões com recursos vinculados;
BF 5. Os restos a pagar em inscrição, no exercício de 2018 totalizaram o montante de R$
2.949.795.053,51 (Dois bilhões, novecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e noventa e cinco
mil, cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), desmembrados em processados e não
processados:

BF 6. Foram pagos em 2018 o montante de R$ 2.081.940.857,07 (dois bilhões, oitenta e um
milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), sendo R$
1,655 bilhão de restos a pagar processados e R$ 426 milhões de restos a pagar não processados.
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BF 7. O saldo financeiro para o exercício seguinte foi no montante de R$ 2.406.149.120,83
(Dois bilhões, quatrocentos e seis milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e vinte reais e oitenta
e três centavos), distribuídos nas seguintes fontes:

BF 8. O resultado financeiro de 2018 foi positivo em R$ 300.826.429,36 (trezentos milhões,
oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), sendo
decorrente de um resultado negativo na movimentação orçamentária de R$ 558 milhões e um
resultado financeiro positivo na movimentação extraorçamentária de R$ 859 milhões.

Relatório do Contador 2018

Página 166

Balanço Patrimonial:
BP 1. Os elementos patrimoniais são apresentados considerando a segregação em “circulante e
“não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, em conformidade
com as Normas Brasileiras de Contabilidade e as partes II e V do Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público - MCASP. Ainda, em atendimento ao artigo 105 da Lei 4320/64, que confere viés
orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar ativo e passivo em dois grupos, Financeiro e
Permanente, é apresentado quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.
BP 2. A inscrição das despesas em restos a pagar são efetuadas em contas da classe controle da
Execução do Planejamento e Orçamento (6). Os Restos a pagar processados, não processados em
liquidação e os restos a pagar não processados liquidados a pagar, além do registro nas classe 6, grupo
3 (6.3) já constam no passivo patrimonial do Balanço Patrimonial, pois o fato gerador já ocorreu.
Diferentemente os restos a pagar não processados a liquidar somente constam na classe 6.3, não
havendo nenhum registro no passivo de natureza patrimonial (classe 2). Assim a conciliação entre o
saldo patrimonial do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e o patrimônio líquido
do Balanço Patrimonial segue abaixo:

BP 3. O Balanço Patrimonial é composto, nessa nova estrutura definida pela Secretaria do
Tesouro Estadual - STN, em 4 quadros: Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros
e Permanentes; Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit
Financeiro.
BP 4. O Quadro das Contas de Compensação merece destaque por trazer uma inovação à Lei
4320/64, o quadro de compensação já não aborda mais Ativo x Passivo Compensado, pois o objetivo
do quadro de compensação é demonstrar os Atos Potenciais Ativos e Atos Potenciais Passivos, essa
alteração de metodologia faz com que o não exista equidade entre Atos Ativos e Atos Passivos.
BP 5. Em atendimento a recomendação técnica Número 315/ 2015 da CGE, ainda não foi feita
a provisão de ajuste de perdas da dívida ativa para o exercício de 2018, vez que a metodologia anterior
não era adequada ao Estado de Mato Grosso. Em que pese terem sido adotadas todas as medidas
necessárias junto à PGE - Procuradoria Geral do Estado, para mudança de critério e aplicação da nova
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metodologia de cálculo, somente em 2019, conforme informação 047/2019 – PGE, será possível
concluir plano de ação visando subsidiar o tesouro com as informações necessárias à implementação
da provisão para perdas da dívida ativa.
BP 6. Foram feitos ajustes de exercícios anteriores no montante de R$ 91.910.244,01 (noventa
e um milhões, novecentos e dez mil, duzentos e quarenta e quatro reais e um centavos) referente a
omissões e erros de exercícios anteriores conforme abaixo:


Baixa de bens móveis no valor de R$ 1.551,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e um

reais);


Registro de depreciação de bens móveis no montante de R$ 621.010,90 (seiscentos

e vinte e um mil, dez reais e noventa centavos), não registrada no correto exercício de competência;


Estorno de lançamento indevido feito em 2017 referente depreciação incorreta no

montante de - R$ 188.075,53 (cento e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos).


Ajustes, no montante de R$ 15.385.227,74 (quinze milhões, trezentos e oitenta e

cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), efetuados pela Companhia de
Saneamento do Estado de Mato - SANEMAT, para equalização dos lançamentos das informações
do sistema Exactus, utilizado em atendimento a Lei 6404/76, com as informações do Sistema
Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN.


Estorno de lançamento incorretamente registrado, no exercício de 2017, referente

provisão de férias, no montante de R$ -185.815,24 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e quinze
reais e vinte e quatro centavos).


Ajustes, no montante de R$ 76.276.345,14 (setenta a seis milhões, duzentos e setenta

e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), efetuados pela Assembleia
Legislativa do Estado, para equalização do lançamentos do sistema próprio do Poder Legislativo e
o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso –
FIPLAN.
BP 7. A dívida pública no montante de R$ 6.749.347.561,88 (seis bilhões, setecentos e quarenta
e nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e oito
centavos) está segregada em Passivo Circulante e Passivo não Circulante no item:
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a)

“Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo”, no valor de R$ 672.054.366,06

(Seiscentos e setenta e dois milhões, cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e seis
centavos); e
b)

“Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo”, no montante de R$ 6.077.293.195,82

(seis bilhões, setenta e sete milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e noventa e cinco reais e
oitenta e dois centavos), respectivamente.
BP 8. O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro passa a ser desmembrado por fonte em
atendimento à solicitação, feita nas contas de governo de 2017, do Tribunal de Contas do Estado –
TCE, buscando dar maior transparência ao Superávit Financeiro por fonte de recursos, bem como
facilitar a fiscalização e auditorias dos órgãos de controle.

Demonstração das Variações Patrimoniais
DVP 1. A movimentação intraorçamentária está incorporada na Demonstração das Variações
Patrimoniais e integram os saldos das contas patrimoniais.
DVP 2. As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R$ 99.036.787.464,55 (noventa
e nove bilhões, trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos). E as Variações Patrimoniais Diminutivas R$ 103.749.140.435,91
(Cento e três bilhões, setecentos e quarenta e nove milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta
reais e noventa e um centavos).
DVP 3. O Resultado Patrimonial obtido no exercício é deficitário, no montante de R$
4.712.352.971,36 (quatro bilhões, setecentos e doze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil,
novecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos).
DVP 4. Em atendimento as normas em vigor, e de acordo com o relatório atuarial, ocorreu a
atualização das provisões matemáticas previdenciárias, gerando uma variação patrimonial diminutiva
no montante de 13,4 bilhões.
DVP 5. O resultado patrimonial do exercício foi deficitário em 4,7 bilhões, impactado
basicamente pelo reconhecimento do passivo atuarial, nas unidades orçamentárias 02101 – Tribunal
de Contas do Estado, 03101 – Tribunal de Justiça, 08101 – Procuradoria Geral da Justiça e 11305 MT PREV.
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ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Consolidada
Anexo 16.1. O demonstrativo da dívida consolidada vem desmembrado em Administração
Direta e Indireta, totalizando o montante de R$ 6.967.972.451,71 (seis bilhões, novecentos e sessenta
e sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e um
centavos), conforme detalhado abaixo:

Anexo 16.2. A diferença de R$ 16.316.266,04 (dezesseis milhões, trezentos e dezesseis mil,

duzentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) entre a dívida consolidada do Anexo 16 Demonstrativo da Dívida Consolidada, e o montante de R$ 6.984.288.717,75 (seis bilhões,
novecentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e
setenta e cinco centavos), constante do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal – RGF da Lei de
responsabilidade fiscal, refere-se ao item outras dívidas, que não se enquadra, ,conforme consta na
página 51, do Relatório Técnico de Análise da Defesa – Contas Anuais do Governo do Estado de
Mato Grosso – 2017, no conceito de dívida fundada/consolidada, e portanto não devem constar no
Anexo 16.

ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17.1. A posição das contas entre o anexo e o saldo do Passivo Financeiro apresentado
no Balanço Patrimonial são equivalentes.
Anexo 17.2. Os restos a pagar, nesse demonstrativo, é apresentado em separado os restos a
pagar principal das consignações. As consignações são demonstradas dentro do grupo
“DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES”.

É o que temos a relatar.

Atenciosamente,
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Anésia Cristina Batista
Contadora CRC Nº MT 007032/O-9
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Relatório do Contador 2018

Página 171

