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1 - APRESENTAÇÃO
A Controladoria Geral do Estado CGE/MT, órgão superior de controle interno do Poder
Executivo Estadual no cumprimento da competência prevista no § 2º do artigo 52 da
Constituição do Estado do Mato Grosso e em atendimento ao inciso XVIII, artigo 6º, da
Lei Complementar nº 295/2007, apresenta este Parecer Técnico Conclusivo em relação
às contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício de
2015.
O Parecer Técnico Conclusivo faz parte da relação de documentos que deverão ser
encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado juntamente com as contas do
Governador do Estado, assim como os balanços gerais do Estado, conforme
determinação do § 2º do artigo 25 da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT).
Os objetivos que norteiam este trabalho consistem na análise do Planejamento
Governamental; avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, assim
como dos resultados dos programas de governo; verificação do cumprimento dos limites
constitucionais e legais; apontamento dos resultados das medidas de recuperação de
créditos e incremento da receita; pontuar os principais avanços relacionados ao sistema
de controle interno do Poder Executivo e às ações de transparência; apresentação do
grau de cumprimento das determinações e recomendações de auditoria.
A análise balizou-se nas informações extraídas dos diversos sistemas de informação do
Poder Executivo, das informações encaminhadas pelas respectivas secretarias, assim
como nos trabalhos de auditoria, corregedoria, controle interno e ouvidoria,
desenvolvidos no decorrer do exercício de 2015 pela Controladoria Geral do Estado
CGE/MT.
Ressalta-se que o desenvolvimento do presente parecer sofreu limitações, pois o
Balanço Geral do Estado e os Relatórios exigidos pela Lei de Reponsabilidade Fiscal –
LC nº 101/2000 –, até a data de emissão do presente parecer, não foram entregues à
Controladoria Geral do Estado, contrariando o previsto na Portaria Conjunta nº 04,
SEPLAN/SEFAZ/SEGES/CGE/2015, de 09 de outubro de 2015, a qual "Dispõe sobre
prazos e limites para a execução orçamentária e financeira, a serem observados nos
procedimentos de encerramento do exercício financeiro de 2015, disposto no Decreto
Estadual n° 11, de 27 de janeiro de 2015, e dá outras providências" ; e ainda, contraria
ao Decreto nº 1.974, de 25 de outubro de 2013, que "Dispões sobre o Sistema Contábil
para os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de Mato Grosso".
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2 - PERFIL DO PODER EXECUTIVO DE MATO GROSSO
A Administração Pública do Poder Executivo Estadual está estruturada e organizada
pela Lei Complementar nº 566/2015 e suas alterações posteriores, sendo composta pela
Administração Direta (Governadoria, Secretarias de Estado e demais órgãos e
instituições) e pela Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista vinculadas a órgãos da Administração Direta).
No exercício de 2015, o Poder Executivo encontra-se estruturado conforme o Art. 7º, da
Lei Complementar nº 566/2015, detalhamento abaixo:
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1. Governadoria:
1.1. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;
1.2. Controladoria Geral do Estado, (Art. 1º da Lei Complementar nº 550/2014);
1.3. Conselho de Governo;
1.4. Casa Civil;
1.5. Casa Militar;
1.6. Gabinete da Articulação e Desenvolvimento Regional;
1.7. Gabinete de Comunicação;
1.8. Gabinete de Governo;
1.9 Gabinete de Assuntos Estratégicos;
1.10 Gabinete de Transparência e Combate a Corrupção;
1.11 Gabinete da Vice-Governadoria

2. Órgãos Institucionais:
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2.1. Procuradoria Geral do Estado;

3. Secretarias de Estado:
3.1. Secretaria de Estado de Gestão - SEGES;
3.2. Secretaria de Estado das Cidades - SECID;
3.3. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI;
3.4. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC;
3.5. Secretaria de Estado de Cultura - SEC;
3.6. Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF;
3.7. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA;
3.8. Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
3.9. Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ;
3.10.Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH;
3.11. Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA;
3.12. Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN;
3.13. Secretaria de Estado de Saúde - SES;
3.14. Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP;
3.15. Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS;

4. Órgãos Desconcentrados:
4.1. Vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP:
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4.1.1. Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - PJC/MT;
4.1.2. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT;
4.1.3. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso – CBMMT;
4.1.4. Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC.

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
1. Autarquias:
1.1. Vinculado à Secretaria de Estado de Gestão – SEGES:
1.1.1. Inst. de Assist. à Saúde dos Servidores do Estado – MATO GROSSO SAÚDE;
1.1.2. Mato Grosso Previdência – MTPREV.

1.2. Vinculados à Casa Civil:
1.2.1. Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT.
1.2.2 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados – AGER
1.2.3 Agência de D. Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá - AGEM/VRC
1.3. Vinculados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC:
1.3.1. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
1.3.2. Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT.
1.3.3. Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT.

1.4. Vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP:
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1.4.1. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.
2. Fundações:

2.1. Vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITECI:
2.1.1. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT;
2.1.2. Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

2.2. Vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH:
2.2.1. Fundação Nova Chance – FUNAC

3. Sociedade de Economia Mista:

3.1. Vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC:
3.1.1. Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT;
3.1.2. Companhia Mato-grossense de Gás – MT Gás;
3.1.3 Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S. A – MT FOMENTO.

3.2. Vinculada à Secretaria de Estado das Cidades – SECID:
3.2.1. Cia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, em liquidação.

3.3. Vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN:
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3.3.1. MT Participações e Projetos S. A MT PAR.

3.4. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e A. Fundiários - SEAF:
3.4.1 Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT.
4. Empresa Pública:

4.1. Vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN:
4.1.1. Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT

4.2. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e A. Fundiários - SEAF
4.2.1. Empresa Mato-Grossense de Pesq., Assistência e Ext. Rural S.A. – EMPAER.
A estrutura do Poder Executivo Estadual, em atendimento à Lei Complementar nº 566,
de 20 de maio de 2015, passou por reestruturação em toda a Administração dos órgãos
do Poder Executivo.
O processo de transição foi disciplinado pela prórpia Lei Complementar nº 566 de 20 de
maio de 2015 nos Artigos 48 e 49 nos quais o chefe do Poder Executivo foi autorizado a
proceder, mediante decretos regulamentares, executar os atos necessários à
implementação da reforma prevista.
3 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL – PPA, LDO E LOA
3.1 - PLANO PLURIANUAL (PPA)
O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2012/2015, aprovado por meio da Lei
Estadual nº 9.675, de 20 de dezembro de 2011, visa atender às determinações legais
contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e no artigo 162, § 1º, da
Constituição Estadual.
Baseado nos cenários fiscal, socioeconômico, ambiental e institucional do Estado, o PPA
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2012/2015 foi elaborado a partir da revisão do Plano de Longo Prazo de Mato Grosso –
MT + 20, no qual estão definidas as prioridades e estratégias para o desenvolvimento do
Estado para os próximos vinte anos. A revisão do MT + 20 foi materializada na
publicação, no ano de 2012, da atualização do Plano de Longo Prazo.
Assim, o Plano Plurianual constitui-se em um instrumento de planejamento de médio
prazo, em sintonia com o planejamento estratégico do Estado, no qual são alocados
recursos no montante de aproximadamente R$ 55 bilhões, distribuídos dentre os 67
(sessenta e sete) programas que o compõe.
Nesse contexto, o PPA 2012/2015 organiza a atuação governamental em treze objetivos
estratégicos e prioriza estratégias para cada um destes, conforme segue:
Objetivo Estratégico 1: “Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses
e as práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais”.
Estratégias priorizadas:
1. Fortalecer o sistema estadual de controle do uso dos recursos ambientais;
2. Ampliação da educação ambiental e da participação social;
3. Melhoria no gerenciamento de resíduos sólidos;
4. Ampliação do conhecimento e melhoria da gestão da biodiversidade;
5. Implementação de ações de proteção do clima;
6. Melhoria da gestão dos recursos hídricos;
7. Ampliação da recuperação de áreas degradadas;
8. Melhoria no controle da contaminação e da poluição ambiental.
Objetivo Estratégico 2: “Melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio,
universalizar o atendimento na educação básica”.
Estratégia priorizada:
1. Melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio.
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Objetivo Estratégico 3: “Elevar a escolarização da população mato-grossense”.
Estratégias priorizadas:
1. Erradicação do analfabetismo e redução do analfabetismo funcional;
2. Ampliação do atendimento escolar da população de jovens e adultos.

Objetivo Estratégico 4: “Fortalecer a capacidade científica e de inovação tecnológica do
Estado”.
Estratégias priorizadas:
1. Ampliação e melhoria da qualidade do ensino profissionalizante;
2. Expansão e melhoria do ensino superior;
3. Ampliação e Consolidação da Pesquisa, Desenvolvimento e Difusão de
Tecnologia.

Objetivo Estratégico 5: “Ampliar a rede de atenção e de vigilância em saúde”.
Estratégias priorizadas:
1. Reordenação do modelo de atenção à saúde;
2. Reestruturação dos serviços da rede ambulatoriais e hospitalar;
3. Reestruturação de serviços de apoio diagnóstico e terapêuticos, e assistência
farmacêutica;
4. Consolidação da vigilância em saúde como base do modelo de atenção à saúde.
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Objetivo Estratégico 6: “Reduzir a pobreza e os riscos sociais”.
Estratégias priorizadas:
1. Ampliação do acesso ao mundo do trabalho dos segmentos sociais mais
vulneráveis da população;
2. Acesso aos direitos individuais, sociais e aos bens e serviços públicos essenciais;
3. Combate a violência sexual e o tráfico de crianças, adolescentes e adultos;
4. Garantia da acessibilidade, educação inclusiva e inserção no mercado de trabalho
às pessoas com deficiência;
5. Garantia da implementação do sistema de proteção social à pessoa idosa;
6. Respeito e promoção da igualdade racial;
7. Ampliação da igualdade de gênero;
8. Implementação da rede de proteção social e de garantias dos direitos humanos do
segmento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros);
9. Fortalecimento da defesa do consumidor no Estado;
10. Erradicação das formas de trabalho escravo e infantil.

Objetivo Estratégico 7: “Reduzir a violência e a insegurança do cidadão”.
Estratégias priorizadas:
1. Ampliação da presença e da proximidade da polícia nas comunidades;
2. Integração multissetorial das ações para enfrentamento às drogas;
3. Ampliação da presença institucional na faixa de fronteira;
4. Modernização e reestruturação do sistema prisional e socioeducativo;
5. Aperfeiçoamento do modelo de gestão do Sistema de Segurança Pública;
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6. Fortalecer o sistema de inteligência de segurança pública;
7. Combate aos desvios de conduta e corrupção;
8. Redução dos acidentes de trânsito;
9. Fortalecimento do sistema de prevenção, preparação, resposta e a recuperação a
sinistros e desastres;
10. Redução da Impunidade;
11. Redução de mortes violentas intencionais e não intencionais;
12. Combate a violência sexual e ao tráfico de crianças, adolescentes e adultos.

Objetivo Estratégico 8: “Valorizar as culturas regionais no Estado”.
Estratégias priorizadas:
1. Promoção da cultura;
2. Reconhecimento aos povos indígenas, grupos sociais, povos e comunidades
tradicionais;
3. Proteção dos direitos sociais, culturais e territoriais dos povos indígenas, grupos
sociais, povos e comunidades tradicionais;
4. Apoio às atividades econômicas dos povos indígenas, grupos sociais, povos e
comunidades tradicionais, especialmente aquelas que tenham sustentabilidade
ambiental e cultural.

Objetivo Estratégico 9: “Melhorar a infraestrutura econômica e logística de transportes no
Estado”.
Estratégia priorizada:
1. Ampliação e melhoria da infraestrutura econômica e de logística.
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Objetivo Estratégico 10: “Expandir a atividade econômica com agregação de valor a
produção local”.
Estratégias priorizadas:
1. Fortalecimento da agricultura familiar;
2. Regularização fundiária;
3. Diversificação da estrutura produtiva da economia;
4. Criação de sistema estadual de certificação de processos e produtos.

Objetivo Estratégico 11 “Melhorar a prestação de serviços públicos”.
Estratégias priorizadas:
1. Democratização da gestão pública;
2. Profissionalização da gestão pública;
3. Fortalecimento da articulação intergovernamental e com setores da sociedade;
4. Elevação da capacidade de formulação e implementação das políticas públicas;
5. Elevação da capacidade de financiamento das políticas públicas.

Objetivo Estratégico 12: “Promover o desenvolvimento das regiões estagnadas”.
Estratégia priorizada:
1. Ampliar e estruturar as ações de desenvolvimento regional.
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Objetivo Estratégico 13: “Melhorar a habitabilidade nas regiões do Estado”.
Estratégias priorizadas:
1. Ampliação de fontes de recursos financeiros destinados ao saneamento, habitação
de interesse social, mobilidade, uso e gestão do solo urbano;
2. Criação de estrutura de planejamento e gestão compartilhada dos municípios
metropolitanos;
3. Ampliação e qualificação da oferta de serviços e equipamentos de habitação,
saneamento ambiental, mobilidade urbana, serviços e equipamentos urbanos;
4. Apoio aos municípios na prestação de serviços públicos e oferta de equipamentos
urbanos;
5. Apoiar a ampliação da coleta seletiva, reciclagem e tratamento final dos resíduos
sólidos urbanos;
6. Preservação do patrimônio arquitetônico, paisagístico, histórico e cultural das
cidades;
7. Promover a gestão integrada e democrática das funções relativas à habitabilidade
urbana.

O Plano Plurianual 2012/2015 sofreu alterações conforme a Lei nº. 10.113, de 06 de
junho de 2014.
No Programa 72 – Melhoria da Habitabilidade – “Municípios Sustentáveis” foram
incluídas as Ações:
Ação 7022 – Elaboração da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano no valor
de R$ 700.000,00(setecentos mil reais);
Ação 7025 – Implantação do Sistema de Informações Gerenciais da Secretaria de
Estado das Cidades - GEOCIDADES no valor de R$ 402.857,14(quatrocentos e
dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos);
Ação 4344 – Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das
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Cidades -SECID no valor de R$ 200.206,40(duzentos mil duzentos e seis reais e
quarenta centavos);
Ação 5150 – Implantação do Sistema de Informações Gerenciais da Secretaria de
Estado das Cidades - SECID no valor de R$ 402.857,14(quatrocentos e dois mil
oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos).
Já no Programa 296 – Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá
- RMVRC foram excluídas as Ações:
Ação 4344 – Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das
Cidades - SECID no valor de R$ 2.658.663,95(dois milhões seiscentos e cinquenta
e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos);
Ação 5150 – Implantação do Sistema de Informações Gerenciais da Secretaria de
Estado das Cidades - SECID no valor de R$ 6.840.095,23(seis milhões oitocentos
e quarenta mil noventa e cinco reais e vinte e três centavos).
O artigo. 3º Lei nº. 10.113 determina a entrada em vigor destas alterações na data de
sua publicação, 06 de junho de 2014, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de
2014.

3.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que compreende as metas e prioridades da
administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, que orientará a elaboração da lei orçamentária anual, assim
como, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; para o exercício de 2015 foi
estabelecida por meio da Lei Estadual nº 10.233, de 30 de dezembro de 2014, em
cumprimento ao disposto no art. 162, inciso II, § 2º, da Constituição Estadual, e nas
normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
As Prioridades e Metas para a Administração Pública Estadual para o exercício de 2015,
delineadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem contempladas no Orçamento
Geral do Estado, são as discriminadas na tabela abaixo:
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Quadro 1. Metas e Prioridades para o Exercício de 2015

17 de 125

3.3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) E CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015 (LOA 2015), que compreende o
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas Estatais, em
consonância com o Plano Plurianual e contendo os Programas priorizados na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), atendendo ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal
e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi aprovada por meio da Lei
Estadual nº 10.243, de 31 de dezembro de 2014.
A Receita total estimada e a Despesa fixada na LOA 2015 totalizaram R$
13.653.061.831,00 (treze bilhões seiscentos e cinquenta e três milhões sessenta e um
mil oitocentos e trinta e um reais), incluindo nesse montante os recursos próprios das
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Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
Do montante da Receita, o valor de R$ 1.463.483.173,00 (um bilhão quatrocentos e
sessenta e três milhões quatrocentos e oitenta e três mil cento e setenta e três reais), é
definido como Receitas Intra-orçamentárias, por se tratar de operações entre órgãos,
fundos, autarquias, fundações, empresas e outras entidades integrantes do orçamento
fiscal e da seguridade social.
A Receita prevista foi desdobrada conforme detalhamento do quadro abaixo.
Quadro 2. Detalhamento das Receitas

A Despesa total desdobra-se conforme representado no quadro:
Quadro 3. Detalhamento das Despesas

A despesa fixada foi desdobrada em categoria econômica, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Quadro 4. Despesas por categoria econômica
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Destaca-se na LOA 2015, a autorização para abertura de créditos suplementares até o
limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada bem como autorização para
abertura de créditos adicionais até o limite da dotação consignada com Reserva de
Contingência.
Assim, após as aberturas de créditos adicionais e os cancelamentos e
contingenciamentos, a despesa autorizada em 2015 atingiu o montante de R$
16.289.113.216,10 (dezesseis bilhões duzentos e oitenta e nove milhões cento e treze
mil duzentos e dezesseis reais e dez centavos). Desse valor foram excluídas as
despesas fixadas na MT Fomento, visto que este órgão não opera no sistema FIPLAN.
Conclui-se, portanto, um aumento na dotação de R$ 2.636.051.385,10 (dois bilhões
seiscentos e trinta e seis milhões cinquenta e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e
dez centavos) em relação ao orçamento inicial.

3.4 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício de 2015, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamentos, ou seja, os créditos adicionais, acrescentaram ao
orçamento inicial o valor de R$ 2.636.051.385,10 (dois bilhões seiscentos e trinta e seis
milhões cinquenta e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).
Os créditos adicionais utilizados no exercício são os créditos suplementares e especiais
resultantes de incorporação por excesso de arrecadação, excesso de arrecadação
proveniente da reversão dos fundos estaduais, superávit financeiro do exercício anterior
e convênios. Dessa forma, ficaram de fora as suplementações por anulação de dotação,
remanejamento e transposição que não alteraram o saldo final de dotação dos órgãos.
Conforme demostrado no quadro abaixo:
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Quadro 5 - Créditos Adicionais por Tipos de Créditos

Esse crédito foi distribuído entre órgãos do Legislativo, TCE, Judiciário, Procuradoria
Geral da Justiça e o Poder Executivo.

3.5 - ANÁLISE POR
ARRECADAÇÃO

QUOCIENTE DE UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE

O quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação é resultante da relação entre os
Créditos Adicionais abertos por meio de excesso de arrecadação e o total do excesso de
arrecadação, indicando a parcela do excesso de arrecadação utilizada para abertura de
créditos adicionais.
Do valor pertinente aos créditos adicionais, verifica-se que o montante R$
1.839.806.707,32 (um bilhão oitocentos e trinta e nove milhões oitocentos e seis mil
setecentos e sete reais e trinta e dois centavos) refere-se a crédito de excesso de
arrecadação e excesso de arrecadação proveniente de reversão de recursos dos
Fundos Estaduais do Executivo.
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Para analisar os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação, deve-se
verificar o resultado da arrecadação por fonte de recursos.
O resultado desse quociente pode ser verificado no quadro que segue:
Quadro 6 – Quociente de utilização do Excesso de Arrecadação:

Constata-se que não houve abertura de crédito adicional sem a comprovação da efetiva
existência da fonte de recurso, pois o somatório do excesso de arrecadação representa
o montante de R$ 1.992.082.791,79 (um bilhão novecentos e noventa e dois milhões
oitenta e dois mil setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), enquanto
que a abertura de créditos gerou o montante de R$ 1.839.806.707,32 (um bilhão
oitocentos e trinta e nove milhões oitocentos e seis mil setecentos e sete reais e trinta e
dois centavos).
Analisando por fonte de recursos verifica-se, também, que havia lastro financeiro para
abertura dos créditos adicionais, conforme demonstrado no quadro acima, observando
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que os quociente de excesso de arrecadação nas suas fontes não ultrapassaram o
índice de 1,00, ou seja, em todas as fontes analisadas o valor do excesso de
arrecadação foi maior que o montante dos créditos abertos.

3.6 - ANÁLISE POR QUOCIENTE DE UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro é resultante da relação entre os
Créditos Adicionais Abertos por meio de superávit financeiro e o total do superávit
financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superávit financeiro
utilizada para abertura de créditos adicionais.
Assim, o quadro abaixo traz o resultado desse quociente, indicando que o superávit do
exercício anterior do Balanço Patrimonial foi superior à abertura de crédito adicional por
superávit financeiro do ano de 2015.
Quadro 7. Quociente de Superávit Financeiro

4 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL

O Balanço Geral do Estado tem por finalidade demonstrar os resultados alcançados pelo
governo, em função das ações governamentais desenvolvidas durante o exercício de
2015, tomando-se por base as informações contábeis.
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No âmbito Estadual, essas informações são extraídas do Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN, que é a
principal fonte de dados utilizados na organização da prestação de contas, cuja função é
registrar tempestivamente todos os atos e fatos ocorridos na administração pública
estadual.
Neste aspecto, passa-se a analisar a regularidade das demonstrações contábeis que
compõem o Balanço Geral do Estado, integrantes da prestação de contas de governo
referente ao exercício de 2015, verificando a situação financeira, orçamentária e
patrimonial do Estado, em relação aos seus aspectos relevantes.
Considerando que até a data de conclusão deste Parecer, o Balanço Geral Consolidado
não havia sido entregue à Controladoria Geral do Estado, todas as análises que se
seguem foram realizadas com base nos relatórios e demonstrativos extraídos
diretamente do sistema FIPLAN até a data de 21/03/2016.
4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Definido pela Lei nº 4.320/1964, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e
despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo estruturado nos termos do
Anexo 12 da referida Lei. O Balanço Orçamentário compõe o rol das demonstrações
contábeis que devem ser apresentadas junto à prestação de contas do Chefe do poder
Executivo, ao término de cada exercício.
Atendendo ao princípio do Equilíbrio Orçamentário, a Lei nº 10.243/2014, Lei
Orçamentária Anual 2015, previu as receitas e autorizou as despesas de forma
igualitária em R$ 13.653.061.831,00 (treze bilhões seiscentos e cinquenta e três milhões
sessenta e um mil oitocentos e trinta e um reais)), salientando que o MT Fomento não
participou do Orçamento do Estado de Mato Grosso.
No entanto, iniciada a execução do orçamento, desconsiderando as operações de
natureza intra-orçamentária e incluindo a abertura de créditos adicionais, observa-se um
desequilíbrio orçamentário em relação a receita. Conforme destaca-se no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 6ª edição. “Esse desequilíbrio
ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como
fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como
parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do
resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência,
pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no
exercício de referência.” Essa situação é demonstrada no quadro a seguir:
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Quadro 8. Previsão Atualizada da Receita X Dotação Atualizada da Despesa

Dessa forma, de um lado a previsão atualizada da receita perfaz um total de R$
13.653.061.831,00 (treze bilhões seiscentos e cinquenta e três milhões sessenta e um
mil oitocentos e trinta e um reais) e de outro o valor da dotação atualizada totaliza R$
16.289.113.216,10 (dezesseis bilhões duzentos e oitenta e nove milhões cento e treze
mil duzentos e dezesseis reais e dez centavos).
Como resultado, verifica-se o déficit apresentado no Balanço Orçamentário de R$
2.636.051.385,10 (dois bilhões seiscentos e trinta e seis milhões cinquenta e um mil
trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), que se explica pela abertura de
créditos adicionais sem a respectiva alteração do valor da receita, no momento da sua
atualização.
Destaca-se que não se considera o valor do orçamento da MT FOMENTO, uma vez que
a referida empresa não está integrada ao Sistema FIPLAN.
O quadro abaixo demonstra o resultado apurado no Balanço Orçamentário do exercício
2015:

25 de 125

Quadro 9. Resultado Orçamentário apurado no Balanço Orçamentário 2015

No quadro acima é possível identificar a ocorrência de déficit orçamentário no valor de
R$ 297.682.768,95 (duzentos e noventa e sete milhões seiscentos e oitenta e dois mil
setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) no comparativo entre a
efetiva realização de receitas e despesas.
Se excluídas do cálculo as operações intra-orçamentárias, o déficit orçamentário
diminuiu para R$ 293.821.519,30 (duzentos e noventa e três milhões oitocentos e vinte e
um mil quinhentos e dezenove reais e trinta centavos), como demonstrado no quadro
abaixo:
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Quadro 10. Execução Receitas e Despesas Orçamentárias

Nessa análise, considerando as receitas e despesas separadas, apura-se um superávit
corrente de R$ 883.161.569,00 (oitocentos e oitenta e três milhões cento e sessenta e
um mil quinhentos e sessenta e nove reais). Verifica-se, também, que o desempenho
das receitas de capital não acompanharam a evolução das despesas de mesma
natureza, pois apresentou um déficit de capital no valor de R$ 1.176.983.088,30 (um
bilhão cento e dezessete milhões novecentos e oitenta e três mil oitenta e oito reais e
trinta centavos). Assim, demostrado no quadro abaixo:
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Quadro 11. Resultado Orçamentário

4.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
O MCASP – 5ª edição, define as receitas orçamentárias em: “Disponibilidades de
recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem
elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a
execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos
utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às
necessidades públicas e demandas da sociedade.”
O §§1º e 2º do art. 11 da Lei no 4.320, de 1964, classificam as receitas orçamentárias
em “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”.
As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício totalizaram R$
12.486.394.952,18 (doze bilhões quatrocentos e oitenta e seis milhões trezentos e
noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), excluídas
as intra-orçamentárias. Desse montante, R$ 12.206.794.738,40 (doze bilhões duzentos
e seis milhões setecentos e noventa e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e
quarenta centavos), equivalente a 97,76% (noventa e sete vírgula setenta e seis por
cento) do total da receita arrecadada ou recebida no período, referem-se a receitas
correntes orçamentárias.
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O gráfico abaixo demonstra em percentuais a execução da receita orçamentária.
Gráfico 1: Execução da Receita Orçamentária

Fonte: Balanço Orçamentário consolidado, extraído do FIPLAN em 21/03/2016

O quadro abaixo demonstra a previsão versus execução da receita orçamentária:
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Quadro 12. Previsão X Execução das Receitas Orçamentárias

Após análise, a arrecadação da receita orçamentária superou em 13,84% (treze vírgula
oitenta e quatro por cento) da sua previsão. Em contrapartida, o comportamento das
Receitas de Capital realizou-se abaixo da previsão inicial, resultando em uma
arrecadação de 80,94% (oitenta vírgula noventa e quatro por cento) menor. Nesta
análise, não foram consideradas as operações de natureza intra-orçamentária.

4.3 - RECEITAS CORRENTES
São receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem instrumento para
financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a
satisfazer finalidades públicas. É composta pelas seguintes receitas: Tributária,
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Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Serviços e as provenientes de
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de Direito Público ou Privados
destinadas a atender as despesas correntes.
No Balanço Orçamentário as receitas são detalhadas por categoria econômica, origem e
espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita
realizada e o saldo a realizar.
No gráfico a seguir, fica demonstrada a participação de cada espécie das receitas
correntes:
Gráfico 2 . Execução das Receitas Correntes

Destacam-se as receitas patrimoniais que tiveram uma evolução muito acima da sua
previsão inicial, apresentando o índice de 903,06% acima da sua dotação inicial, a
mesma situação ocorreu com a espécie outras receitas correntes com uma arrecadação
de quase 200% acima da previsão inicial. Em contrapartida temos as Receitas
Agropecuárias e as Receitas Industriais que arrecadaram menos que a previsão inicial
com uma performance de -43,77% e -41,27% respectivamente.
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4.4 - RECEITAS DE CAPITAL
São receitas provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da
constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de
recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a
atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. São classificadas em
operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências
de capital e outras receitas de capital.
Na execução do grupo das receitas de capital, houve na sua arrecadação uma redução
de 80,94% (oitenta vírgula noventa e quatro por cento) em relação ao valor da previsão
inicial, ou seja, foi previsto arrecadar o montante de R$ 1.467.098.215,00 (um bilhão
quatrocentos e sessenta e sete milhões noventa e oito mil duzentos e quinze reais),
porém foi arrecadado o montante de R$ 279.600.213,78 (duzentos e setenta e nove
milhões seiscentos mil duzentos e treze reais e setenta e oito centavos).
Nesse grupo é possível identificar que o maior impacto na baixa arrecadação, pela
representatividade do valor orçado inicialmente no montante de R$ 1.049.847.753,00
(um bilhão quarenta e nove milhões oitocentos e quarenta e sete mil setecentos e
cinquenta e três reais), está nas Operações de Crédito, que ocorreu uma redução de
77,20% (setenta e sete vírgula vinte por cento) do valor previsto inicialmente, como
demonstrado no gráfico abaixo:
Gráfico 3. Execução das Receitas de Capital
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No intuito de melhor visualizar o baixo desempenho na realização das Receitas de
Capital, demonstra-se graficamente o comparativo entre a previsão e execução dessas
receitas:
Gráfico 4. Previsão x Execução das Receitas de Capital

4.5 - COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADA EM 2014 E 2015
Neste tópico faremos uma comparativo entre a receita orçamentária arrecadada no ano
de 2014 e 2015 dividindo elas entre Correntes e de Capital e seus desdobramentos
(Origens da Receita).
De pronto, informamos que as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial,
industrial, de serviço, transferências e outras receitas correntes do quadro abaixo não é
compatível com os valores apresentados no Balanço Orçamentário, tanto no ano de
2014 quanto no de 2015, entretanto o total das Receitas Correntes está compatível com
o Balanço Orçamentário.
Dessa forma, uma parte das receitas que compõe as Receitas Correntes estavam
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registradas apenas na origem Outras Receitas Correntes do Balanço Orçamentário.
Para que pudéssemos realizar a correta comparação entre essas receitas foi necessário
distribuir as receitas que estavam registradas em Outras Receitas Correntes nas demais
origens de receita que compõe a Receita Corrente.
Salientamos que isso foi possível com o envio de um documento pela SEFAZ onde
informou que nos anos de 2013 e 2014 foi implementado o Fundo Contábil de
Contingenciamento Financeiro que consistia em fazer a retenção de determinadas fontes
para as fontes 190 e 191, no exercício de 2014 foi incluída nesse rol a fonte 197. Ao final
do exercício esses valores retidos sofriam as reversões previstas na Lei Complementar
nº 360/2009. Tais instrumentos geravam diversos registros de receitas e redutoras de
receitas com a finalidade de ajuste contábil.
No exercício de 2015 o mecanismo de retenções para os fundos contingenciais foram
extintos, no entanto com a mudança de gestão isso somente foi implementado, no
FIPLAN, a partir março/2015. Nos meses de janeiro e fevereiro ainda houveram
retenções no montante de 789.915.870,82, para as fontes 190 e 191.
Diante disso elaboramos o quadro abaixo contendo apenas as receitas orçamentárias:
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Quadro 13. Previsão X Execução das Receitas Orçamentárias

Extrai-se do quadro acima que a Receita Corrente aumentou 7,15% (sete vírgula quinze
por cento) em relação ao ano de 2014, que em termos monetários representa o
montante de R$ 814.826.883,42 (oitocentos e quatorze milhões oitocentos e vinte e seis
mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), em contrapartida a
Receita de Capital diminuiu 77,32 (setenta e sete vírgula trinta e dois por cento), ou seja,
arrecadou R$ 953.223.980,79 (novecentos e cinquenta e três milhões duzentos e vinte e
três mil novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) a menos que em 2014.
A receita tributária de 2015 cresceu 10,88 (dez vírgula oitenta e oito por cento) em
relação ao ano de 2014, que, se descontarmos a inflação oficial do país sendo ela de
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10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), de acordo com o Índice de Preço ao
Consumidor (IPCA), demonstra que não houve crescimento liquido no ano de 2015
dessa receita.
Na avaliação do total das Receita Orçamentárias observa-se que diminuiu o montante
arrecadado em 2015 em relação a 2014 em -1,10% (um vírgula dez por cento), isso se
deve, principalmente, pela baixa arrecadação da receita de operação de crédito, que em
relação a 2015 angariou R$ 789.432.921,15 (setecentos e oitenta e nove milhões
quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e um reais e quinze centavos) a
menos que em 2014, que em termo percentuais representa uma diminuição de -76,73
(setenta e seis vírgula setenta e três por cento).
4.6 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
Em relação às receitas intra-orçamentárias, a execução aumentou em R$
105.495.198,50 (cento e cinco milhões quatrocentos e noventa e cinco mil cento e
noventa e oito reais e cinquenta centavos) da previsão inicial. Enquanto que as Receitas
Industriais e a Receita de Serviços tiveram arrecadação abaixo da sua previsão as
Receitas de Contribuições e Outras Receitas Correntes executaram mais que a previsão
inicial, com destaque para a Receita de Contribuições que arrecadou R$ 140.781.482,51
(cento e quarenta milhões setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois
reais e cinquenta e um centavos) a mais que a previsão.
Quadro 14. Previsão x Execução das Receitas Intra-orçamentárias

4.7 - EXECUÇÃO DA DESPESA
A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o
funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Assim, como
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a receita, a despesa está classificada em duas categorias econômicas: Despesas
Correntes e Despesas de Capital.
No Balanço Orçamentário, as despesas serão demostradas por categoria econômica e
grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada
para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas
e o saldo da dotação. E complementado por nota explicativa detalhando as despesas
executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário).
A previsão inicial da totalidade dos gastos do Governo do Estado de Mato Grosso
correspondia ao montante de R$ 13.653.061.831,00 (treze bilhões seiscentos e
cinquenta e três milhões sessenta e um mil oitocentos e trinta e um reais) considerando
inclusive as despesas intra-orçamentárias.
Posteriormente, com a atualização da previsão das despesas, o valor foi incrementado
em R$ 2.636.051.385,10 (dois bilhões seiscentos e trinta e seis milhões cinquenta e um
mil trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), conforme apresentado no quadro
abaixo:
Quadro 15. Previsão Inicial x Previsão Atualizada das Despesas

No entanto, apesar do incremento na previsão das despesas, a efetiva execução
resultou em uma economia orçamentária no valor de R$ 1.936.057.123,47(um bilhão
novecentos e trinta e seis milhões cinquenta e sete mil cento e vinte e três reais e
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quarenta e sete centavos), pois os gastos executados somaram valores inferiores aos
estimados. Segue demonstrativo da análise apresentada:
Quadro 16. Previsão Atualizada X Execução das Despesas

Em relação à execução total das despesas do exercício 2015 (orçamentárias e
intra-orçamentárias), no tocante aos tipos de créditos utilizados no período, observa-se
que os créditos orçamentários e suplementares somam um total de R$
13.732.112.180,94 (treze bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, cento e doze mil,
cento e oitenta reais e noventa e quatro centavos), perfazendo quase a totalidade das
despesas.O quadro abaixo demonstra essa execução:
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Quadro 17. Execução das Despesas por tipo de crédito

Quanto à classificação por categoria econômica, a execução das despesas estiveram
distribuídas na forma apresentada no gráfico seguinte:
Gráfico 5. Execução da despesa quanto à Categoria Econômica

4.8 - DESPESAS CORRENTES
São despesas de manutenção e funcionamento das atividades dos órgãos da
administração pública, que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição
de um bem de capital. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para
ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas
atividades.

39 de 125

Durante o exercício de 2015, as despesas correntes executadas totalizaram R$
12.896.472.790,55 (doze bilhões oitocentos e noventa e seis milhões quatrocentos e
setenta e dois mil setecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos),
consideradas as de natureza intra-orçamentária.
Do montante citado acima, estão incluídas as despesas com pessoal e encargos, as
quais atingiram R$ 9.418.406.243,94 (nove bilhões quatrocentos e dezoito milhões
quatrocentos e seis mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).
Esse total equivale a 73% (setenta e três por cento) das despesas correntes, conforme
representação gráfica abaixo:
Gráfico 6. Execução da Despesa Corrente por Grupo de Despesa

Outro quociente a ser analisado é o da Execução Orçamentária Corrente, resultante da
relação entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. Segue
abaixo o cálculo desse quociente, ressaltando que foram incluídas as operações de
natureza intra-orçamentárias:
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Por meio da interpretação desse quociente é possível verificar que a receita corrente
suportou as despesas correntes em sua totalidade, ou seja, não foi necessário utilizar
receitas de capital para financiar despesas correntes.
4.9 - DESPESAS DE CAPITAL
As Despesas de Capital caracterizam-se por contribuir diretamente para a formação ou
aquisição de um bem de capital. Normalmente são classificadas como despesas não
efetivas, por não reduzirem a situação líquida da entidade, uma vez que em
contrapartida ao gasto registra-se a entrada de um ativo ou a baixa de um passivo.
Durante o exercício de 2015, o Estado executou o montante de R$ 1.456.583.302,08
(um bilhão quatrocentos e cinquenta e seis milhões quinhentos e oitenta e três mil
trezentos e dois reais e oito centavos) em despesas de capital, não havendo
movimentação intra-orçamentária quanto a este tipo de despesa. Desse montante, o
equivalente a 79,74% (setenta e nove vírgula setenta e quatro por cento) referem-se à
investimentos.
Gráfico 7 . Execução de Despesa de Capital por Grupo de Despesa
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4.10 - REGRA DE OURO
A “Regra de Ouro” foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, artigo 167, III, que
estabelece que as realizações de operações de crédito não podem exceder as despesas
de capital, ressalvadas as provenientes de créditos adicionais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 44, também contempla restrição para a
aplicação de receitas provenientes de conversão em espécie de bens e direitos, o qual
veda o uso de recursos de alienação de bens e direitos em despesas correntes, exceto
se aplicada aos regimes de previdência, mediante autorização legal.
Essa premissa se justifica para que os gestores não aumentem o endividamento do ente
público para pagar as despesas para funcionamento e manutenção das atividades
estatais, ou seja, as despesas correntes. A legislação procura restringir a aplicação de
receitas de capital no financiamento de despesas correntes.
Procedida à análise dos valores das receitas provenientes de operações de crédito em
confronto com as despesas de capital durante o exercício de 2015, verifica-se que houve
obediência a essa regra, como demonstrado no gráfico abaixo:
Gráfico 8 . Operações de Crédito x Despesas de Capital
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4.11 - BALANÇO FINANCEIRO
De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a
despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra
orçamentaria, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior
e os que se transferem para o exercício seguinte.
O Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas
Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa
Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do
saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie
para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
Nos quadros abaixo é demonstrado o quociente orçamentário e extra orçamentário do
Resultado Financeiro, que é o produto da relação entre o Resultado Orçamentário e
Extra orçamentário e o Resultado Financeiro (Variação do Saldo em Espécie):
Quadro 18. Resultado Orçamentário X Resultado Financeiro

Quadro 19. Resultado Extra orçamentário X Resultado Financeiro

Nota-se pelos quadros que ocorreu déficit de execução orçamentária no valor de R$
297.682.768,95 (duzentos e noventa e sete milhões, seiscentos e oitenta e dois mil,
setecentos e sessenta e oito reais, noventa e cinco centavos). Conquanto, o Resultado
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Extra Orçamentário apresentou superávit de execução extra orçamentária no valor de
R$ 675.817.643,12(seiscentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e dezessete mil,
seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos). Nesse sentido, verificamos uma
variação positiva no saldo de disponibilidade do exercício de 2014 para o de 2015 no
valor de R$ 378.135.374,17 (trezentos e setenta e oito milhões, cento e trinta e cinco mil,
trezentos e setenta e quatro reais, dezessete centavos).
Com o objetivo de evidenciar a aplicação dos recursos financeiros das despesas
orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal, relacionamos abaixo as despesas
ordinárias e vinculadas constantes no Balanço Financeiro:
Quadro 20. Demonstrativo da Despesa por Destinação

Em análise as funções governamentais, demostra-se abaixo a aplicação das despesas
por função:
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Quadro 21. Demonstrativo da Despesa por Função

Verifica-se que a Função com maior execução foi a “Previdência Social” (21,34%),
seguida pela função “Educação” (15,12%), “Segurança Pública” (11,75%) e
posteriormente as funções de “Saúde” (10,57%) e de “Encargos Especiais” (9,85%).
4.12 - BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas
representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, artigo 105, o Balanço Patrimonial separa o Ativo e
Passivo em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização
orçamentária para realização dos itens que o compõem: pelo Ativo Financeiro, Ativo
Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas
de Compensação.
A apuração do superávit financeiro está discriminada no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964,
sendo a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se,
ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles
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vinculadas.
O Balanço Patrimonial demonstra para o ativo financeiro o montante de R$
6.776.090.653,01 (seis bilhões, setecentos e setenta e seis milhões, noventa mil,
seiscentos e cinquenta e três reais, um centavos), e de R$ 6.280.163.523,98 (seis
bilhões, duzentos e oitenta milhões, cento e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e três
reais, noventa e oito centavos) para o passivo financeiro. Dessa forma, apura-se um
superávit financeiro no exercício de 2015 no valor de R$ 495.927.129,03 (quatrocentos e
noventa e cinco milhões, novecentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais, três
centavos), conforme evidenciado abaixo:
Quadro 22. Demonstrativo de Apuração do Superávit Financeiro

4.13 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações
patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. As variações quantitativas são
aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o
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patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e
Diminutivas.
No exercício de 2015, conforme Demonstração extraída do sistema FIPLAN, o total das
Variações Ativas superou as Variações Passivas, provocando um resultado patrimonial
positivo no valor de R$ 7.567.959.739,64 (sete bilhões, quinhentos e sessenta e sete
milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais, sessenta e
quatro centavos), conforme demonstrado no anexo 15 – Demonstração das Variações
Patrimoniais, emitida em 24/03/2016.
5 - ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 6ª
edição - Parte I - PCO, a matéria pertinente à receita vem disciplinada no art. 3º,
conjugado com o art. 57, e no art. 35 da Lei nº 4.320/1964:
"Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive
as de operações de crédito autorizadas em lei.
Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as
operações de credito por antecipação da receita, as emissões de
papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo
financeiros.
[...]
Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei
serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias,
todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações
de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas.”
As receitas públicas são os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado,
registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de
recursos financeiros para o erário, ou ingressos extra orçamentários, quando
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representam apenas entradas compensatórias.
Quanto aos efeitos produzidos ou não no Patrimônio, a receita pública pode ser “efetiva”
ou “não-efetiva”. E qualquer que seja a receita deverá ser registrada contabilmente para
fins de evidenciação e controle.
5.1 - DESEMPENHO DA RECEITA PÚBLICA
A Receita Pública, em 2015, atingiu o valor de R$ 14.055.373.323,68 (quatorze bilhões,
cinquenta e cinco milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e três reais,
sessenta e oito centavos), valor este 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por cento)
superior àquele previsto na LOA (R$ 13.653.06 bilhões)
O resultado está demonstrado no gráfico 09:
Gráfico 9. Desempenho da Receita Pública no período de 2012 a 2015

De acordo com as informações do Balanço Orçamentário Consolidado, é possível
identificar que o desempenho das Receitas de Capital afetaram negativamente o
desempenho das Receitas Públicas, no que tange às operações de crédito e
transferências de capital, conforme quadro abaixo:
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Quadro 23. Previsão x Execução da Receita Pública em 2015

5.2 - RECEITA PÚBLICA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Por categoria econômica, a execução da Receita Pública pode ser ilustrada, nos termos
do gráfico 10:
Gráfico 10. Receita Realizada por Categoria Econômica em 2015:

Em análise ao Balanço Orçamentário Consolidado, verifica-se que a receita corrente que
obteve maior desempenho foi Receita Patrimonial, no percentual de 1.003,06% (hum mil
e três vírgula seis por cento).
Além dela, o desempenho de Outras Receitas correntes obteve desempenho de
293,60% (duzentos e noventa e três vírgula sessenta por cento) maior que Receita
tributária que foi de 101,13% (cento e um vírgula treze por centos)
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Por outro lado, a que obteve menor desempenho foi Transferências de Capital no
percentual de 6,51% (seis vírgula cinquenta e um por cento), conforme evidenciado
abaixo:
Quadro 24. Desempenho da Previsão x Execução da Receita Pública em 2015

De acordo com o relatório FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a
Arrecadada – emitido em 18/03/2016, referente ao ano de 2015, as Receitas Tributárias,
em valores nominais, atingiram a arrecadação total de R$ 11.068.162.042,26 (onze
bilhões, sessenta e oito milhões, cento e sessenta e dois mil, quarenta e dois reais, vinte
e seis centavos) em 2015.
Deste montante arrecadado, foram deduzidos o valor de R$ 5.849.641.593,02 (cinco
bilhões, oitocentos e quarenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e um mil,
quinhentos e noventa e três reais, dois centavos).
Do valor deduzido, ocorreram contingenciamentos nos meses de janeiro e fevereiro, pois
o mecanismo de retenções para os fundos contingenciais foram extintos, sendo
implementado no FIPLAN, a partir de março/2015.

50 de 125

E conforme determina o Art. 9º da Lei Complementar nº 360/2009, ao final do Exercício,
os recursos não utilizados nas fontes 190, 191 e 199 são revertidos para a fonte 100.
Neste sentido, observa-se na análise da Receita Corrente por Categoria Econômica,
conforme Relatório FIP 729 do Sistema FIPLAN conjugado com o Balanço Orçamentário
Consolidado e de acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, que os valores
contingenciados foram revertidos para a fonte - Recursos Ordinários do Tesouro
Estadual, na categoria Outras Receitas Correntes, o que altera a categoria econômica
original.
Quando a Receita Patrimonial, o bom desempenho verificado se deve a Receita de
Valores Mobiliários referente a juros de títulos de renda, rendimentos de aplicações
financeiras e também a Receita de Cessão de Direitos relativo a contrato celebrado
entre o Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil para operacionalização de
pagamento da folha de pessoal, benefícios e a fornecedores.

6 - ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

A Constituição Federal, em seu artigo 165, § 2º, e a Constituição Estadual em seu artigo
162, § 2º, determinam a obrigatoriedade da definição das metas e prioridades da
Administração Pública para o exercício subsequente, que devem ser delineadas na Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO, sempre observando as diretrizes, objetivos e metas
estabelecidas no Plano Plurianual vigente.
Nesse sentido, o Anexo I da Lei nº 10.233, de 30 de dezembro de 2014 (LDO 2015)
apresenta as metas e prioridades do Governo do Estado de Mato Grosso para o
exercício de 2015 em diversas áreas, das quais salienta-se e analisa-se as relacionadas
à Segurança Pública, à Educação, à Saúde, à Habitação e Infraestrutura, quanto à sua
execução.
Assim, apresenta-se considerações em relação às ações que tenham expressiva
representatividade financeira em relação ao orçamento total do Estado de Mato Grosso,
referentes às mesmas áreas definidas para avaliação das “Metas e Prioridades”.
A análise dos resultados obtidos utilizou como metodologia a relação percentual da
execução das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento. O percentual da
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meta financeira resume-se na relação entre o valor liquidado e o total de créditos
autorizados no exercício de 2015. Os dados foram obtidos no sistema FIPLAN, nos
relatórios produzidos pelas áreas finalísticas das secretarias envolvidas, na LDO e na
LOA.
6.1 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Para o exercício de 2015, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabeleceu o
Programa 337 - Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social como
prioritário na área de Segurança Pública, conforme apresentado a seguir:
Quadro 25. Programas e Ações Priorizadas na área de Segurança Pública

De acordo com o Plano de Trabalho Anual – PTA, o Programa 337 “Modernização do
Sistema Penitenciário para a Reinserção Social“ tem por objetivo específico minimizar o
déficit de vagas promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime
progressivo. Nesse sentido, as medidas e tarefas convergem para essa direção, como a
contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de monitoramento
por tornozeleira eletrônica. A tabela 25 demonstra que houve cumprimento de 92,68%
da meta física prevista.
O desempenho orçamentário e financeiro desse programa está demonstrado no quadro
seguinte.
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Quadro 26. Execução Orçamentária dos Programas e Ações Priorizados na área de
Segurança Pública

Com um orçamento inicialmente fixado em R$ 46.640.029,40 (quarenta e seis milhões,
seiscentos e quarenta mil, vinte e nove reais, quarenta centavos), a ação 1125 foi
suplementada em R$ 81.498.030,67 (oitenta e um milhões, quatrocentos e noventa e
oito mil, trinta reais, sessenta e sete centavos), contingenciada em R$ 16.665.844,37
(dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro
reais, trinta e sete centavos), sendo que foi liquidado o valor de R$ 59.631.616,78
(cinquenta e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e dezesseis, setenta
e oito centavos) que representa 53,49% (cinquenta e três vírgula quarenta e nove por
cento) do crédito autorizado.

6.2 - OUTRAS AÇÕES RELEVANTES NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Em análise à LOA do exercício de 2015 da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos (SEJUDH) na função Segurança Pública, verifica-se a execução orçamentária
dentro dos programas demonstrada a seguir:
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Quadro 27. Execução Orçamentária dos Programas na área de Segurança Pública

Conforme verifica-se na tabela acima, dentro do orçamento da SEJUDH foram
autorizados para a área da Segurança Pública o valor de R$ 327.537.001,00 (trezentos
e vinte sete milhões, quinhentos e trinta e sete mil, um real), dos quais foram liquidados
o montante de R$ 311.900.063,56 (trezentos e onze milhões, novecentos mil, sessenta e
três reais, cinquenta e seis centavos) o que representa 95,22%(noventa e cinco vírgula
vinte e dois por cento) do valor autorizado.
Dentre os programas, o Programa 36 – Apoio Administrativo que engloba as atividades
meio daquela secretaria, bem como o pagamento de todos os servidores da ativa e os
respectivos encargos sociais absorveu o valor de R$ 313.220.387,60 (trezentos e treze
milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e oitenta e sete reais, sessenta centavos), o que
representa 95,62% (noventa e cinco vírgula sessenta e dois por cento) do valor do
crédito autorizado, e foram pagos R$ 303.086.999,62(trezentos e três milhões, oitenta e
seis mil, novecentos e noventa e nove reais, sessenta e dois centavos), o que equivale a
99,08% (noventa e nove vírgula oito por cento) do valor total pago.
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A análise da execução orçamentária das Ações Governamentais na área da Segurança
Pública que agregam um valor expressivo de créditos autorizados na Lei do Orçamento
Anual de 2015, e que efetivamente representaram relevante aplicação de recursos, é
apresentada abaixo:
Quadro 28. Execução orçamentária das Ações Governamentais na área da
Segurança Pública

Observa-se na análise da execução orçamentária dos Programas finalísticos
apresentada na tabela acima, que foram aplicados nas Ações 4399, 4364 e 4488 o valor
de R$ 485.947,48 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete
reais, quarenta e oito centavos) valor total autorizado para ações da área de segurança
pública, sendo que o valor liquidado foi de R$ 124.522,97 (cento e vinte e quatro mil,
quinhentos e vinte e dois reais, noventa e sete centavos) o que corresponde a
25,62%(vinte e cinco vírgula sessenta e dois por cento) do valor realizado.
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6.3 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
Em relação às metas e prioridades na área da Educação, constam do Anexo I da LDO
2015 as seguintes ações:
Quadro 29. Programas e Ações Priorizadas na área da Educação

O Programa 340 – Educação com Qualidade Total tem como objetivo específico “Manter
de forma mais eficiente e qualificada a oferta do EJA na rede estadual”. De acordo com
a LDO foram projetadas a ampliação de vagas para o exercício de 2015 no total de
169.000, extrai-se da tabela acima que 158.799 da meta física foi executada, o que
representa 93,96% de seu efetivo cumprimento.
Conforme verifica-se na tabela abaixo, a Ação 4377– Fortalecimento da Organização
Curricular para Educação de Jovens e Adultos teve no exercício de 2015 um crédito
autorizado no valor de R$ 3.014.191,27 (três milhões, quatorze mil, cento e noventa e
um reais e vinte e sete centavos). Com um orçamento inicialmente fixado em R$
348.052,40 (trezentos e quarenta e oito mil, cinquenta e dois reais, quarenta centavos),
foi suplementada em R$ 2.951.550,87 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mi,
quinhentos e cinquenta reais, oitenta e sete centavos) e liquidado o valor de R$
626.903,63 (seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e três reais e sessenta e três
centavos) o que representa 20,79% (vinte e vírgula setenta e nove por cento) do crédito
autorizado. Ainda em relação a essa ação, com base no FIPLAN – FIP 613, emitido em
04/03/2016, detecta-se a redução de R$ 285.412,00(duzentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e doze reais) restando um saldo de dotação da ordem de R$ 439.460,04
(quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais, quatro centavos).
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Quadro 30. Execução orçamentária e financeira do Programa: 340 – Educação com
Qualidade Social

6.4 - OUTRAS AÇÕES RELEVANTES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
Em análise à LOA do exercício de 2015 da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC)
na função Educação, verifica-se a execução orçamentária dentro dos programas
demonstrada no quadro abaixo:
Quadro 31. Execução Orçamentária dos Programas na área de Educação
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A tabela acima demonstra que no orçamento da SEDUC foi autorizado para a área da
Educação o valor de R$ 2.302.443.466,62 (dois bilhões, trezentos e dois milhões,
quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e
dois centavos), dos quais foram liquidados o montante de R$ 2.149.867.067,99 (dois
bilhões, cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, sessenta e
sete reais, noventa e nove p cento) do valor autorizado, havendo realização de 93,73%
(noventa e três vírgula setenta e três por cento).
O Programa 36 – Apoio Administrativo que engloba as atividades meio daquela
secretaria, bem como o pagamento de todos os servidores da ativa e os respectivos
encargos sociais absorveu o valor de R$ 1.560.487.447,93 (um bilhão, quinhentos e
sessenta milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete
reais, noventa e três centavos), o que equivale a 67,77% (sessenta e sete vírgula
setenta e sete por cento) do total de créditos autorizados para a Educação.
Os Programa 330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais e Programa 340 - Educação
com Qualidade Social, programas finalísticos da área de educação tiveram no exercício
de 2015 créditos autorizados no valor de R$ 397.843.258,43 (trezentos e noventa e sete
milhões, oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e
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três centavos) o que representa 17,27% (dezessete vírgula vinte e sete por cento) do
total de créditos autorizados na Lei Orçamentária Anual na área de educação.
A análise da execução orçamentária das Ações Governamentais na área de Educação
que agregam um valor expressivo de créditos autorizados na Lei do Orçamento Anual de
2015, e que efetivamente representaram relevante aplicação de recursos, é destacada e
apresentada no presente quadro:
Quadro 32. Execução orçamentária das Ações Governamentais na área Educação

Nota-se na análise da execução orçamentária dos Programas finalísticos, que foram
aplicados nas Ações 4117, 4119, 4120, 4371, 4376 e 4380 o valor de R$ 353.284.013,29
(trezentos e cinquenta e três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, treze reais e vinte
e nove centavos), valor total autorizado para a área de educação, sendo o total liquidado
de R$ 244.690.244,96 (duzentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e noventa mil,
duzentos e quarenta e quatro reais, noventa e seis centavos) que corresponde a
69,26%(sessenta e nove vírgula vinte e seis por cento) do valor total realizado.
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6.5 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DA SAÚDE
Em relação às ações na área da Saúde, o Anexo I da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº
10.233, de 30 de dezembro de 2014 (LDO 2015) estabeleceu como prioridade o
Programa Governamental “327 – Ampliação do acesso de forma equitativa e com
qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde”, apenas a Ação 4303 – Co-Financiamento
para Manutenção e Ampliação do Acesso às Ações e Serviços da Atenção Primária à
Saúde, demonstrada no quadro abaixo:
Quadro 33. Programa e Ação Priorizada na área de Saúde

O Programa 327 – Ampliação do acesso de forma equitativa e com qualidade ao
Sistema e Serviços de Saúde tem como objetivo específico “ampliar e qualificar a
atenção primária à saúde no SUS, aumentando e aperfeiçoando as equipes de saúde de
família e saúde bucal” relativo à ação 4303 acima detalhada.
De acordo com a LDO foram projetadas a ampliação de equipe para o exercício de 2015
no total de 1.121, extrai-se da tabela acima que 1.144 da meta física foi executada, o
que representa 102,05% de seu efetivo cumprimento.
Com um orçamento inicialmente fixado em R$ 24.484.947,22 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais, vinte e dois
centavos), foi suplementada em R$ 6.000,000,00 (seis milhões de reais), sofreu redução
de R$ 7.519.661,84 (sete milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e
um reais, oitenta e quatro centavos) sendo liquidado o valor de R$ 22.750.887,56 (vinte
e dois milhões, setecentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais, cinquenta e
seis centavos) que representa 99,06% (noventa e nove vírgula seis por cento) do crédito
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autorizado. Ainda em relação a essa ação, com base no FIPLAN – FIP 613, emitido em
07/03/2016, detecta-se um saldo a liquidar no valor de R$ 212.116,21(duzentos e doze
mil, cento e dezesseis reais, vinte e um centavos).
Quadro 34. Execução orçamentária e financeira do Programa: 327 – Ampliação do
Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde

6.6 - OUTRAS AÇÕES RELEVANTES NA ÁREA DA SAÚDE
Em análise à LOA do exercício de 2015 da Secretaria de Estado de Saúde (SES)
operacionalizada pelo Fundo Estadual de Saúde (FES), na função Saúde, verifica-se a
execução orçamentária dentro dos programas conforme demonstrado no quadro:
Quadro 35. Execução Orçamentária dos Programas na área de Saúde
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Verifica-se que no orçamento da FES foi autorizado para a área da Saúde o valor de R$
1.483.011.740,46 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e três milhões, onze mil, setecentos
e quarenta reais e quarenta e seis centavos), dos quais foram liquidados o montante de
R$ 1.370.694.815,33 (um bilhão, trezentos e setenta milhões, seiscentos e noventa e
quatro mil, oitocentos e quinze reais, trinta e três centavos), o que representa
92,42%(noventa e dois vírgula quarenta e dois por cento) do valor autorizado.
O Programa 36 – Apoio Administrativo que engloba as atividades meio daquela
secretaria, bem como o pagamento de todos os servidores da ativa e os respectivos
encargos sociais absorveu o valor de R$ 610.470.581,60 (seiscentos e dez milhões,
quatrocentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e um reais, sessenta centavos) o que
equivale a 98,957% (noventa e oito vírgula noventa e cinco por cento) do valor do crédito
autorizado, sendo pagos R$ 594.976.056,79 (quinhentos e noventa e quatro milhões,
novecentos e setenta e seis mil, cinquenta e seis reais, setenta e nove centavos).
O Programa 326 - Fortalecimento da Gestão do SUS e Programa 327 - Ampliação do
Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde,
programas finalísticos da área de saúde, tiveram no exercício de 2015 um aporte de
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créditos autorizados no valor de R$ 855.446.918,79 (oitocentos e cinquenta e cinco
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e dezoito reais, setenta e nove
centavos), o que representa 57,68% (cinquenta e sete vírgula sessenta e oito) do total
de créditos autorizados na Lei Orçamentária Anual na área de saúde.
A análise da execução orçamentária das Ações Governamentais na área de Saúde que
agregam um valor expressivo de créditos autorizados na Lei do Orçamento Anual de
2015, e que efetivamente representaram relevante aplicação de recursos, é destacada e
apresentada no presente quadro:
Quadro 36. Execução orçamentária das Ações Governamentais na área de Saúde
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Extrai-se dos dados da execução orçamentária dos Programas finalísticos apresentada
na tabela acima, que foram aplicados nas Ações 2983, 2977, 2980, 4157, 4303, 4309 e
4384 o valor de R$ 705.791.009,13(setecentos e cinco milhões, setecentos e noventa e
um mil, nove reais, treze centavos) o que corresponde a 93,94% (noventa e três vírgula
noventa e quatro por cento) do valor autorizado sendo que o valor pago foi de R$
635.603.332,73 (seiscentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e três mil, trezentos e
trinta e dois reais, setenta e três centavos).
6.7 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
BÁSICO
Em relação às ações na área de saneamento básico, o Anexo I da Lei de Diretrizes
Orçamentárias nº 10.233 de 30 de dezembro de 2014 (LDO 2015), estabeleceu como
prioridade a Ação 1317 – “Implantação, ampliação e reforma do sistema de saneamento,
conforme quadro abaixo:
Quadro 37. Programa e Ação Priorizada na área de Saneamento Básico

O Programa finalístico “072 – Melhoria da Habitabilidade” tem por objetivo geral melhorar
as condições de habitabilidade nos municípios de Mato Grosso através da execução e
apoio a realização de obras de infraestrutura urbana.
É parte integrante deste programa a Ação 1317 – Implantação, ampliação e reforma
sistema de saneamento que tem como objetivo específico “Ampliar a oferta
saneamento básico através da realização de obras de infraestrutura no sistema
saneamento.”. A análise da tabela 37 demonstra execução da meta física superior
estimado na LDO.

do
de
de
ao

Ao analisar a tabela abaixo verifica-se que, a Ação 1317 – “Implantação, ampliação e
reforma do sistema de saneamento” teve no exercício de 2015 um crédito autorizado no
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valor de R$ 3.307.200,87 (três milhões, trezentos e sete mil, duzentos reais e oitenta e
sete centavos). Com um orçamento inicialmente fixado em R$ 8.087.761,72 (oito
milhões, oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais, setenta e dois centavos),
foi suplementada em R$ 4.317.787,52 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil,
setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e pago o valor de R$
1.074.610,39 (um milhão, setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais, trinta e nove
centavos) o que representa 32,49% (trinta e dois vírgula quarenta e nove por cento) do
crédito autorizado. Ainda em relação a essa ação, com base no FIPLAN – FIP 613,
emitido em 09/03/2016, detecta-se a redução de R$ 9.098.348,37(nove milhões, noventa
e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais, trinta e sete centavos) e um saldo de
dotação no valor de R$ 1.028.364,10(um milhão, vinte e oito mil, trezentos e sessenta e
quatro reais, dez centavos). Ao comparar o valor liquidado com o valor autorizado
tem-se como resultado a realização de 34,60%(trinta e quatro vírgula sessenta por
cento) da Ação 137.
Quadro 38. Execução orçamentária e financeira do Programa 072 – Melhoria da
Habitabilidade

6.8 - OUTRAS AÇÕES RELEVANTES NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA E
SANEAMENTO BÁSICO
Em análise à LOA do exercício de 2015 da Secretaria de Estado de Cidades (SECID) a
área de infraestrutura e saneamento básico verifica-se a execução orçamentária dentro
dos programas conforme demonstrado no quadro a seguir:
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Quadro 39. Execução Orçamentária dos Programas na área de Infraestrutura e
Saneamento Básico

Observa-se que no orçamento da SECID foi autorizado para a área de infraestrutura o
valor de R$ 321.145.574,66 (trezentos e vinte e um milhões, cento e quarenta e cinco
mil, quinhentos e setenta e quatro reais, sessenta e seis) dos quais foram pagos o
montante de R$ 66.253.265,81 (sessenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e três
mil, duzentos e sessenta e cinco reais, oitenta e um centavos), o que representa 20,63%
(vinte vírgula sessenta e três por cento) do valor autorizado. A relação entre o valor
liquidado e o valor autorizado, que significa o percentual realizado dos Programas na
área de Infraestrutura e Saneamento Básico foi de 22,34% (vinte e dois vírgula e trinta e
quatro por cento).
O Programa: 239 – Tô em Casa - programa finalístico da área de Infraestrutura Urbana,
teve no exercício de 2015 um aporte de créditos autorizados no valor de R$
183.260.700,07 (cento e oitenta e três milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos
reais, sete centavos) o que significa 57,06% (cinquenta e sete vírgula seis por cento) do
total de créditos autorizados na Lei Orçamentária Anual na área de Infraestrutura
Urbana. O percentual realizado do Programa 239 foi de apenas 0,66% (zero vírgula
sessenta e seis por cento).
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Já o Programa 325 - Copa Verde - programa finalístico da SECID que envolve o
complexo de obras da Copa do Mundo teve no exercício de 2015 a importância de
créditos autorizados na ordem de R$ 48.440.627,80 (quarenta e oito milhões,
quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e sete reais, oitenta centavos)
representando 15,08% (quinze vírgula oito por cento) do total de créditos autorizados na
Lei Orçamentária Anual na área de Infraestrutura Urbana. O percentual realizado do
Programa que envolve as obras de mobilidade urbana na capital, entre outras, foi de
46,40% (quarenta e seis vírgula quarenta por cento).
A análise da execução orçamentária das Ações Governamentais na área de
Infraestrutura e Saneamento Básico que agregam um valor expressivo de créditos
autorizados na Lei do Orçamento Anual de 2015, e que efetivamente representaram
relevante aplicação de recursos, é destacada e apresentada a seguir:
Quadro 40. Execução orçamentária das Ações Governamentais na área de
Infraestrutura Urbana
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Os dados da execução orçamentária do Programa 325 - Copa Verde - apresentada na
tabela acima, mostram que foram aplicados somente nas Ações 5001 - Implantação do
Entorno da Arena Multiuso e 5004 - Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas
na Região Metropolitana para Copa, o valor de R$ 22.480.731,42 (vinte e dois milhões,
quatrocentos e oitenta mil, setecentos e trinta e um reais, quarenta e dois centavos), o
que corresponde a 15,08%(quinze vírgula oito por cento) do valor total autorizado para
as ações da área de Infraestrutura e Saneamento Básico, sendo que o valor pago foi de
R$ 21.653.114,22 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, cento e
quatorze reais, vinte e dois centavos). O percentual realizado nas Ações foi de 46,40%(
quarenta e seis vírgula quarenta por cento).
6.9 - PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIAS RELATIVOS À INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES - MT INTEGRADO
Em relação às metas e prioridades relacionadas ao Programa 338 - Infraestrutura de
Transportes - MT INTEGRADO, verifica-se que o seu objetivo geral é “ampliar e
melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração dos municípios e a
continuidade do processo de desenvolvimento do Estado.”
As ações determinadas para as obras e os seus resultados são apresentados nos
quadros a seguir:
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Quadro 41. Ações contempladas pelo Programa 338 - Infraestrutura de
Transportes/MT INTEGRADO

O quadro acima, demonstra que não houve execução das metas previstas para as
Ações 1292 - Modernização da Infraestrutura Aeroportuária do Estado e 4357 Gerenciamento e Operação da Malha Pavimentada, em contraponto as Ações 1287 Pavimentação de Rodovias, 2151 - Manutenção de Rodovias não Pavimentadas e 2209
- Conservação de Rodovias Pavimentadas realizaram acima de 100% (cem por cento)
da meta programada, sendo que o somatório do valor realizado pelas supramencionadas
ações correspondem à 44,63% (quarenta e quatro vírgula sessenta e três por cento) do
valor total realizado para o Programa 338 - Infraestrutura de Transportes/MT Integrado.
Em relação ao desempenho do “Programa: 338 – Infraestrutura de Transportes/MT
Integrado” com base no FIPLAN – FIP 613, emitido em 15/03/2016, verifica-se um
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crédito autorizado no valor de R$ 1.347.991.986,78 (um bilhão, trezentos e quarenta e
sete milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e seis reais, setenta
e oito centavos), liquidado o valor de R$ 489.130.746,95 (quatrocentos e oitenta e nove
milhões, cento e trinta mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco
centavos), suplementado o valor de R$ 590.315.613,52 (quinhentos e noventa milhões,
trezentos e quinze mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), pago o
valor de R$ 442.809.161,23(quatrocentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e nove
mil, cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos) o que representa 36,28% (trinta
e seis vírgula vinte e oito por cento) do crédito autorizado.
Ainda em relação a esse programa, constata-se na pesquisa que houve uma redução de
R$ 416.588.996,74(quatrocentos e dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil,
novecentos e noventa e seis reais, setenta e quatro centavos), um contingenciamento de
R$ 37.706.202,33(trinta e sete milhões, setecentos e seis mil, duzentos e dois reais,
trinta e três centavos), um valor a liquidar de R$ 72.581.923,80 (setenta e dois milhões,
quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta centavos), um
saldo a pagar no valor de R$ 46.321.585,72(quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e
um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) restando um saldo
de dotação da ordem de R$ 823.985.518,36(oitocentos e vinte e três milhões,
novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos).
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Quadro 42. Execução orçamentária e financeira do Programa: 338– Infraestrutura
de Transportes/MT Integrado
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De acordo com o Relatório de Avaliação do Programa - RAG, emitido em 22/03/2016, as
principais restrições enfrentadas pela gestão do órgão foram: projetos de obras com
problemas, e com isso financiamentos de obras não aprovados, bem como a
necessidade de se adequar a incapacidade das empresas em conseguir cumprir com os
cronogramas das obras, devido a dificuldades financeiras, dentre outros.
As medidas adotadas foram em solicitar adequação dos projetos de obras paradas,
atuação em maior escala no que diz respeito à fiscalização das empresas que estão à
frente de canteiros de obras a fim de averiguar se estas estão cumprindo a execução do
cronograma previsto em contrato.
Em caso de empresas que não estavam cumprindo o cronograma, foram devidamente
autuadas e penalizadas e em último caso os contratos foram rescindidos, neste caso
convocando-se assim a segunda colocada no certame licitatório para que desse
continuidade à execução dos serviços.
No entanto, esses procedimentos são morosos e por algumas vezes litigiosos. Cabe
ressaltar que mesmo com os problemas enfrentados, a administração os superou e
sempre estudou maneiras de viabilizar o cumprimento dos cronogramas previstos em
contratos, afim de não prejudicar a realização do que foi planejado no Plano de Trabalho
Anual - PTA.
7 - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
O respeito aos limites constitucionais aplicáveis nas atividades do Estado e aos limites
preceituados na Constituição Federal e Estadual bem como pela Lei de
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Responsabilidade Fiscal, é parte essencial do processo de verificação do desempenho e
da regularidade das contas públicas.
É objetivo da responsabilidade na gestão fiscal a ação planejada e transparente em que
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas.
Para a análise do cumprimento das obrigações relacionadas a execução financeira do
Estado, serão avaliados os Resultados Nominal e Primário, a relação entre a Dívida
Pública e a Receita Corrente Líquida, as Operações de Crédito contratadas, os gastos
incorridos com pessoal e a efetiva aplicação de recursos na Saúde e Educação.
Destaca-se que inicialmente a análise dos limites constitucionais e legais foram
extraídos do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda em 18, 21 e 22 de
março de 2016.
Considerando o exíguo tempo entre a entrega dos demonstrativos e o prazo para
entrega da prestação de contas do governador ao Tribunal de Contas do Estado, a saber
01 de abril de 2016, as análises que se seguem foram baseadas exclusivamente nas
informações demonstradas nos relatórios, não sendo realizada análise pormenorizada
dos dados que as compõem.

7.1 - RESULTADO NOMINAL
O Resultado Nominal tem por objetivo medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida. No
exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal
líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do
exercício anterior ao de referência. Esse resultado é apurado nos termos do anexo V do
Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º quadrimestre/2015,
encaminhado em 22/03/2016, apresenta um resultado nominal de R$ 333,13 milhões e a
dívida fiscal líquida previdenciária de R$ 14,62 bilhões, como pode ser observado no
quadro abaixo:
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Quadro 43 . Resultado Nominal do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
do 6º bimestre de 2015

Fonte: RREO do 6º bimestre/2015 encaminhado pela SEFAZ em 22/03/2016

Destaca-se que no Anexo I da Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2015, que
demonstra a compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais da Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO, foi prevista uma meta de Resultado Nominal de R$
220,94 milhões, que representa uma expectativa de decréscimo da Dívida Fiscal Líquida
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em referência ao saldo existente no final do exercício de 2014 (R$ 2,03 bilhões).
Verifica-se, conforme o Demonstrativo do Resultado Nominal, um acréscimo no estoque
da dívida em R$ 333,13 milhões. Observa-se que ocorreu o crescimento de
disponibilidade e demais haveres financeiros, como também de restos a pagar
processados.
No tocante à dívida previdenciária foi constatado que a dívida previdenciária permanece
com o mesmo saldo existente no mesmo período do exercício de 2014.
7.2 - RESULTADO PRIMÁRIO
O Resultado Primário corresponde ao resultado líquido do total das receitas primárias
deduzidas suas despesas primárias. Valores positivos indicam superávit e valores
negativos déficit. A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de
gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou
seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias, sem
necessidade de aquisição de recursos oriundos de endividamento.
Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais – 6ª edição – Item 03.06.02.01 – Anexo 6
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sua apuração fornece uma melhor avaliação
do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação. Os superávits
primários, que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, contribuem
para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários
indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não
financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
De acordo com o anexo II - Metas Fiscais da Lei de diretrizes orçamentárias 2015, as
receitas primárias correspondem ao total das receitas orçamentárias deduzidas as
operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e
retorno de operações de crédito (juros e amortizações), o recebimento de recursos
oriundos de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações. Por outro lado, as
Despesas Primárias correspondem ao total das despesas orçamentárias deduzidas as
despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de
títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com
retorno garantido.
Conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Anexo 6, encaminhado
pela Secretaria de Estado de Fazenda em 22/03/2016, o resultado primário de 2015 foi
positivo em R$ 298.139.284,14 (duzentos e noventa e oito milhões, cento e trinta e nove
mil, duzentos e oitenta e quatro reais, catorze centavos), enquanto que a meta prevista –
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LOA/2015 (Lei nº. 10.243/2014) era de um resultado primário negativo de R$
234.606.074,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e seis mil, setenta e
quatro reais). O resultado apresentado indica que os gastos orçamentários foram
compatíveis com a sua arrecadação.
7.3 - DÍVIDA PÚBLICA
A Dívida Pública representa as obrigações do ente público para com terceiros, e que e
contabilmente registrada no Passivo.
A Lei 4.320/64 em seu artigo 98, define que a dívida fundada compreende os
compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender o
desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos, que será
escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer
momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de
amortização e juros.
Assim também, o artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que a dívida
consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou
tratados e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a
12 (doze) meses.
Para complementar, a Resolução nº 40/2001 do Senado Federal estabelece que a
Dívida Consolidada Líquida não poderá exceder, no caso dos Estados, a duas vezes
(200%) da Receita Corrente Líquida do exercício.
O Anexo II, do Relatório de Gestão Fiscal, encaminhado pela SEFAZ/MT no dia
18/03/2016, demonstra a relação da dívida consolidada líquida com a receita corrente
líquida, conforme demonstrado abaixo:
Quadro 44. Dívida Consolidada Líquida
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Fonte: RGF – 3º Quadrimestre/2015 – Anexo II, encaminhado pela SEFAZ/MT em
18/03/2016.
A Dívida Consolidada Líquida em 2015, como pode ser observada no demonstrativo
acima, corresponde a 48,16% (quarenta e oito vírgula dezesseis por cento) da RCL. A
dívida pública consolidada totalizou no fechamento do ano R$ 7,10 bilhões, enquanto a
dívida consolidada líquida, após as deduções do ativo disponível e dos haveres
financeiros (menos restos a pagar processado) atingiu 5,60 bilhões, valor maior que o
saldo de R$ 5,32 bilhões, registrado no mesmo período do ano anterior. Ao término do
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terceiro quadrimestre de 2015, a receita corrente líquida foi de R$ 11,64 bilhões e o
Estado, neste período apresentou um estoque da dívida consolidada líquida de 0,48
vezes a RCL, cumprindo as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinada
com a Resolução nº. 40/01 do Senado Federal.
Em análise ao Anexo II do RGF encaminhado, em consonância com o Balanço
Patrimonial extraído em 21/03/2015, foi verificado que o montante do saldo de
disponibilidade de caixa bruta da Dívida Consolidada e Dívida Consolidada
Previdenciária está em conformidade com o saldo líquido ((-) Valores a Regularizar da
Conta Única) da conta Caixa e Equivalentes de Caixa presentado no Balanço
Patrimonial.
De acordo com o Relatório sobre as contas anuais de 2015, protocolada na CGE em
28/03/2016, os valores a regularizar da conta única referem-se a pendências do período
(2010 a 2015), partes em fase de regularização por um Grupo de Trabalho da
SEFAZ/MT designado por Portaria e outra em trânsito também em regularização.
7.4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público – Item 3 –
Operações de Crédito - as operações de crédito equipara-se a assunção, o
reconhecimento ou a confissão de dividas pelo ente da Federação, sem prejuízo do
cumprimento das exigências para a geração de despesa. De outra maneira, não se
caracterizam como operações de credito as incorporações de passivos decorrentes de
precatórios judiciais, as quais, no entanto, integrarão a dívida consolidada nos termos
definidos no Manual de Demonstrativos Fiscais.
Como também, não se equipara a operações de crédito a assunção de obrigação entre
pessoas jurídicas (administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes) integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou Município. O
mesmo se aplica aos parcelamentos de débitos preexistentes junto a instituições não
financeiras, desde que não impliquem elevação do montante da dívida consolidada
líquida de acordo com o MDF – Relatório de Gestão Fiscal.
O conceito também foi definido de forma exemplificativa pela Lei de Responsabilidade
Fiscal e corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de: mútuo, abertura
de credito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros.
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De acordo com o Demonstrativo das Operações de Crédito, Anexo 4 do Relatório de
Gestão Fiscal fornecido pela Secretaria de Estado de Fazenda em 18/03/2016, na
apuração do cumprimento dos limites, as operações de créditos do exercício atingiram o
limite de 2,06% (dois vírgula seis por cento) da Receita Corrente Líquida, enquanto que
o limite estabelecido na Resolução do Senado nº 43/2001, artigo 7º, inciso I, é de 16%
(dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida.
Destaca-se que não ocorreram operações de crédito por antecipação da receita, as
quais se encontram limitadas a 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida.
7.5 - DESPESA COM PESSOAL
Após a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 2000, tornou-se
imperativo o acompanhamento sistemático da despesa com pessoal realizada nas três
esferas de governo. Todo quadrimestre cada ente federativo deve registrar esse tipo de
despesa, juntamente com outros elementos de receitas e despesas, compondo o
Relatório de Gestão Fiscal. Sendo estabelecido um limite legal para a despesa com
pessoal.
De acordo com o artigo 19, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o limite de
gastos com pessoal para os Estados é de 60% da Receita Corrente Líquida,
distribuídos da seguinte forma, segundo art. 20, inciso II do mesmo diploma legal:
a) 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% para o Judiciário;
c) 49% para o Executivo;
d) 2% para o Ministério Público Estadual.
Nesse sentido, foi avaliado o montante de despesas com pessoal do Poder Executivo
para verificação quanto à adequação aos limites estabelecidos na LRF.
Abaixo segue quadro com a síntese dessa despesa, baseado no Relatório da Gestão
Fiscal, encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda em 18/03/2016, Anexo I:
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Quadro 45. Despesas com Pessoal do Poder Executivo Estadual

Fonte: RGF – 3º Quadrimestre/2015 – Anexo I, encaminhado pela SEFAZ no dia
18/03/2016 .
De acordo com a tabela acima, observa-se que as despesas líquidas com pessoal e
encargos do Poder Executivo em 2015 somaram o montante de R$ 5, 79 bilhões, o
equivalente a 49,74% (quarenta e nove vírgula setenta e quatro por cento) da Receita
Corrente Líquida. Verifica-se um excesso de 0,74% do limite máximo estabelecido,
portanto não foi cumprido o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. De
acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, 6ª edição, o excedente deverá
ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro,
conforme quadro abaixo:
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Quadro 46. Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Nota: Conforme Parecer de Auditoria nº. 532/2015 emitido pela Controladoria Geral do
Estado, as despesas com inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia
Legislativa pagos pela EGE-SAD, foram excluídos das despesas de pessoal do
Executivo.
7.6 - EDUCAÇÃO
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional em seu Manual de Demonstrativos Fiscais –
6ª edição – “O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE apresenta os recursos públicos destinados à
educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao
ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou
decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o
cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro.”
No tocante ao limite obrigatório de aplicação, o caput do artigo 212 da Constituição
Federal determina aos Estados a aplicação anualmente em MDE, de 25% (vinte e cinco
por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências. Portanto, a observação quanto ao cumprimento do limite mínimo é
anual.
Verifica-se pelos valores da execução das receitas e despesas conforme Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, Anexo 8, encaminhado pela SEFAZ em
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22/03/2016, que o Estado aplicou 25, 71% (vinte e cinco vírgula setenta e um por cento)
na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo, portanto, a determinação
constitucional.
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
Nos Estados serão também computados os valores pagos e recebidos em decorrência
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB.
O artigo 60, inciso XII do ADCT da Constituição Federal e o artigo 22, da Lei n.
11.494/2007 (FUNDEB) estabelecem que sejam destinados no mínimo 60% (sessenta
por cento) dos recursos anuais dos Fundos ao pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica pública.
Nesse sentido, em cumprimento ao estabelecido na Lei, verifica-se que o Estado aplicou
72,79% (setenta e dois vírgula setenta e nove por cento) dos Recursos do FUNDEB na
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, conforme informação
extraída do RREO 6º bimestre de 2015, encaminhado pela SEFAZ em 22/03/2016.
Quadro 47 . Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica –
RREO- Anexo 8 - 6º bimestre de 201 5

Fonte: RGF – 3º Quadrimestre/2015 – Anexo 8, encaminhado pela SEFAZ no dia
22/03/2016.
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7.7 - SAÚDE
Aplicação na Saúde – 12%
De acordo com o inciso II do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, o Estado deverá aplicar em ações e serviços
públicos de saúde no mínimo 12% (doze por cento) do produto da arrecadação dos
impostos a que se refere se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e
159, inciso I, alínea a , e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos
respectivos Municípios.
Cumprindo essa determinação constitucional, o Estado aplicou 13,12% (treze virgula
doze por cento) em ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado no
Anexo 12 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde encaminhado pela
SEFAZ em 22/03/2016.

8 - DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
A Controladoria Geral do Estado constitui-se como órgão superior de controle interno do
Poder Executivo Estadual, em concordância com o previsto no artigo 52 da Constituição
Estadual, e com a Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, que
transformou a Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado, e desta
maneira o Governo do Estado de Mato Grosso consolidou as competências relativas às
atividades de Ouvidoria, Corregedoria, Auditoria e Controle Interno no âmbito do Poder
Executivo, alterações já trazidas pela Lei Complementar nº 413/2010.
Cabe ainda à Controladoria Geral do Estado, exercer no âmbito do Poder Executivo
Estadual as competências e atribuições previstas na Lei Complementar Estadual
198/2004, alterada pela Lei Complementar nº 550/2014, Lei Complementar nº 295/2007
e no art. 59 da Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
São parte integrante do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual as
Unidades Setoriais de Controle Interno (UNISECI) como apoio estratégico e
especializado e têm como principal objetivo apoiar a Controladoria Geral do Estado no
cumprimento de sua missão institucional, especialmente na verificação da Estrutura,
Funcionamento e Segurança dos Controles Internos relativos às atividades sistêmicas.
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Para atender as suas competências, a Controladoria Geral do Estado desempenha
atividades pertinentes a cada uma dessas funções, conforme pode ser observado pelo
diagnóstico de atuação.
Considerando o avanço trazido pela atuação do órgão de controle interno como
Controladoria, atividades desempenhadas desde o advento da LC 413/2010,
consolidada na LC 550/2014, apresenta-se um balanço da atuação da CGE no exercício
de 2015, descrito nos tópicos seguintes.

8.1 - FUNÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE
A Controladoria Geral do Estado no desempenho da sua função institucional mestra,
decorrente da de 27 de novembro Lei Complementar nº 550/2014 de 2014, que é a de
assessorar o Poder Executivo Estadual na regular aplicação dos recursos públicos e
contribuir para melhoria dos serviços prestados ao cidadão, por meio do
aperfeiçoamento dos sistemas de controle, recebeu, em janeiro de 2015, determinação
governamental estabelecida nos Decretos nº 02/2015 e 04/2015 para realização de
imediatas auditorias a fim de subsidiar na gestão orçamentária, financeira e patrimonial
do novo Governo do Estado de Mato Grosso.
O cumprimento deste comando passou a ser executado de maneira coordenada na
forma e na capacidade operacional possível, sem interromper demais incumbências
institucionais cogentes e então em curso, sendo concluídos no período de janeiro a
junho do ano corrente, auditorias em duas vertentes:
Relatórios para o tema particular Restos a Pagar que percorreu todos os órgãos e
entidades do Poder Executivo que possuíam despesas desta natureza;
Relatórios e Recomendações Técnicas de auditoria em diversos contratos e tipos
de despesas e/ou programas de governo, selecionados por meio de um critério
específico de seleção de riscos de auditoria.
Em continuidade às suas atividades e ao seu planejamento, a CGE programou e
desenvolveu auditorias e procedimentos de controle em diversos órgãos e entidades da
administração pública estadual, e ainda colaborou intensamente com o controle externo
e demais órgãos de fiscalização, por meio do Ministério Público Estadual, Ministério
Público Federal, Delegacia Especializada de Crimes Fazendários, dentre outros.
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Sem prejuízo das suas demais atribuições e demandas, tais como, emissões dos
pareceres previdenciários e de atos de pessoal (Resolução do TCE nº 13/2010),
pareceres sobre tomadas de contas especiais (Resolução nº 24/2014), instaurações e
decisões de procedimentos administrativos de natureza disciplinar (artigos 11 ao 19, da
Lei Complementar nº 550/2014), atendimento tempestivo às consultas formuladas
através do canal “Pergunte CGE” com expedições das Orientações Técnicas aos
consulentes e coordenação e monitoramento da transparência passiva (Lei de Acesso à
Informação).
Ressalta-se que desde o ano de 2011, na área de Auditoria e Controle, a CGE passou a
atuar por áreas específicas do Sistema de Gestão e, por intermédio de suas
superintendências, realizou várias ações de prevenção, orientação, de gerenciamento de
risco e de fiscalização no contexto do controle interno estadual, buscando, assim, uma
maior gestão da qualidade do serviço público.
Com essas ações, buscou-se também eliminar as causas de uma não-conformidade, ou
situação indesejável detectada, e ainda por vez evitar a sua ocorrência.
No exercício de 2015, as Superintendências de Auditoria estavam divididas nas
seguintes áreas:
1) Contabilidade, Orçamento, Financeiro e Patrimônio;
2) Transferências, Convênios e Planejamento;
3) Aquisições e Apoio Logístico;
4) Gestão de Pessoas e Previdência;
5) Obras e Serviços de Engenharia;
6) Tecnologia da Informação;
7) Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle.
As ações de Auditoria voltadas à prevenção e orientação tiveram significativo
crescimento nos últimos anos, sendo resultado dessa atuação o volume de orientações
elaboradas em atendimento aos gestores e servidores pelo canal de comunicação
“Pergunte à CGE”. Trata-se de canal disponível no site da Controladoria (
www.controladoria.mt.gov.br ) para consultas de servidores públicos estaduais aos
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auditores sobre processos de gestão interna. Auditores respondem diretamente no
e-mail do servidor que fez a consulta. Verifica-se que o ano de 2015 teve um acréscimo
significativo de consultas pelo canal, representando 132,8% superior aos
questionamentos realizados no ano anterior, 2014, conforme demonstra a seguir:
Quadro 48. Quantitativo de orientações encaminhadas pelo Canal “Pergunte à
CGE”

As demais atuações nas funções de Auditoria Governamental e Controladoria, no ciclo
de 2015, resultaram na seguinte produção (relatórios, pareceres técnicos,
recomendações técnicas e orientações técnicas):
Quadro 49. Produtos de Auditoria Governamental e Controladoria elaborados no
exercício de 2011 a 2014

No foco da prevenção e orientação, a CGE emitiu 13 Orientações Técnicas de caráter
geral para todas as unidades orçamentárias do Poder Executivo, divulgando-as
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amplamente em seu site, além de realização de diversas capacitações junto aos
servidores públicos estaduais relacionados aos subsistemas de controle.
Quadro 50 - Capacitações realizadas junto aos órgãos estaduais em 2015
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Dentre os trabalhos de auditoria realizados em 2015, destacam-se, nos próximos
tópicos, os de maior impacto financeiro e social, distribuídos dentre as diferentes funções
dos Subsistemas de Controle relacionadas à atuação no ramo de Auditoria
Governamental e Controladoria.
8.2 - PRINCIPAIS TRABALHOS NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO
E PATRIMÔNIO
Na área de contabilidade, financeiro e patrimônio, foram realizados diversos trabalhos de
auditoria conforme a seguir:
Auditoria no Sistema Financeiro Estadual
No início do novo governo foram realizadas análises das principais inconsistências
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observadas no Sistema Financeiro Estadual, confrontando a situação atual com as
recomendações feitas pela Controladoria Geral do Estado desde 2012.
Este trabalho sinalizou diversas fragilidades no sistema financeiro, como falhas nos
procedimentos de conciliação bancária; fragilidades na transmissão, processamento e
retorno dos pagamentos; ausência de informações relevantes na ordem bancária de
folha de pagamento - obf do fiplan; contas contábeis com saldos invertidos /
disponibilidade negativa; utilização irregular de nex – nota de ordem bancária;
extra-orçamentária para pagamentos de despesas orçamentárias; ntempestividade
quanto ao transporte dos saldos para o exercício seguinte; utilização irregular da forma
de pagamento por faturas; fragilidades nos registros contábeis de bens móveis e
imóveis; ajustes de valores através do script sql em lugar de nlc; inconsistências em
relatórios e demonstrativos do sistema fiplan; funcionalidades do fiplan não atendem
integralmente às normas vigentes; integração precária ou inexistente do fiplan com
outros sistemas coorporativos do poder executivo; criação de usuário genérico no
sistema fiplan e servidores terceirizados desempenhando funções nas áreas financeira e
contábil.
Auditoria em Desapropriações de Imóveis
Foram realizadas auditorias nas desapropriações ocorridas no Estado tanto de imóvel
rural quanto urbana, sendo que as desapropriações foram realizadas pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente- SEMA e Secretaria das Cidades- SECID.
Foram selecionadas 5 (cinco) desapropriações, resultando em 4 (quatro) relatórios e 1
(um) parecer de auditoria que consolidam os resultados das análises das informações
prestadas aos auditores, bem como extraídas dos sistemas informatizados dos órgãos e
legislações vigentes.
O Relatório de Auditoria n° 90/2015 que trata da auditoria realizada no pagamento da
desapropriação da área de 727,93 hectares, pelo valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões
de reais) ao Sr. Filinto Correa da Costa, que passou a incorporar a unidade de
conservação estadual denominada Parque Águas do Cuiabá, localizado nos municípios
de Nobres e Rosário Oeste, que após a publicação do decreto n° 2.595/2014 o
recategorizou como Estação Ecológica, tornando-se proibida a sua visitação.
Outro trabalho realizado foi o Relatório de Auditoria n° 94/2015 que discorre acerca dos
procedimentos financeiros, contábeis e patrimoniais relativos aos pagamentos da
desapropriação do imóvel denominado Bairro Renascer em Cuiabá, que teve como
parâmetro o Decreto Estadual n° 2.468/2014, publicado no diário oficial de 25/07/2014,
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em que ficou autorizado a desapropriação de uma área de terra medindo 46,00 hectares
e 2.778,50 m², de propriedade da empresa Provalle Incorporadora LTDA no valor de R$
33.208.985,16 (trinta e três milhões duzentos e oito mil novecentos e oitenta e cinco
reais e dezesseis centavos).
Já o Relatório de Auditoria n° 95/2015 que aborda os procedimentos financeiros,
contábeis e patrimoniais relativo aos pagamentos por desapropriação do imóvel situado
na Avenida da FEB n° 1.333, Bairro da Manga em Várzea Grande que teve como
parâmetro o Decreto Estadual n° 1.252/2012, publicado no diário oficial de 16/07/2012,
que autoriza a desapropriação do imóvel para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos
– VLT, sendo que o imóvel desapropriado é de propriedade dos Srs. José Roberto
Gaiotte e Maurício Sérgio Gaiotte no valor de R$ 1.630.852,75 (um milhão seiscentos e
trinta mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).
Temos, também, o Relatório de Auditoria n° 97/2015 cujo seu teor contém os
procedimentos financeiros, contábeis e patrimoniais relativos aos pagamentos por
desapropriação do imóvel de propriedade da empresa Petrobrás Distribuidora S.A.,
ocupado pela empresa Comercial Amazônia de Petróleo (Posto Amazônia), localizado
na avenida Historiador Rubens de Mendonça, S/N Bairro Bosque da Saúde em Cuiabá.
A sua desapropriação foi autorizado pelo Decreto Estadual n° 1.252/2012, publicado no
Diário Oficial de 16/07/2012, para implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT,
sendo o valor pago pelo Estado de R$ 1.070.010,91 (um milhão setenta mil dez reais e
noventa e um centavos).
Por fim temos o Parecer de Auditoria n° 502/2015 que tem por objeto esclarecer dúvidas
com relação a execução da despesa e confirmação quanto aos procedimentos contábeis
relativos aos pagamentos por desapropriação do Bairro Jardim Liberdade em Cuiabá,
tendo sua desapropriação autorizado pela Lei Estadual n° 6.869/1997, publicado no
Diário Oficial de 18/04/1997, com uma área medindo aproximadamente 55,00 (cinquenta
e cinco ) hectares, de propriedade da IMOBILIÁRIA SANTORINI, sendo pago pelo
Estado o montante de R$ 31.715.000,00 (trinta e um milhões setecentos e quinze mil
reais).
Auditoria nos processos de pagamentos que se encontram suspensos em razão
das disposições do Decreto nº 02/2015
O objetivo deste trabalho foi a verificação da devida conformidade legal, contratual e
documental dos processos de pagamento que se encontram sobrestados em
decorrência das determinações contidas no Decreto nº 2, de 02 de janeiro de 2015.
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O resultado do trabalho foi consignado em 36 relatórios de auditoria, que proporcionou
uma economia de R$ 14.304.478,45, em decorrência do cancelamento de restos a
pagar, bem como sinalizou uma economia potencial de R$ 136.833.126,35 relativos a
processos que apresentavam inconformidades.
Análise do Superávit Financeiro
A apuração do Superávit Financeiro pela Controladoria Geral do Estado está prevista no
artigo 7º, § 2º do Decreto Estadual nº. 11 de 27 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a
execução orçamentária e financeira do exercício de 2015.
Foram emitidos 45 pareceres de auditoria que indicaram a possibilidade de abertura de
crédito adicional por superávit financeiro no montante de R$ 509.993.71
Auditoria em Locação de Imóveis
Este trabalho de auditoria visou apurar a conformidade, legitimidade e qualidade das
despesas públicas com locação de imóveis no âmbito do Poder Executivo Estadual.
O resultado do trabalho demonstrou a existências de gastos desnecessários em alguns
casos, onde constatou-se que a execução dessas despesas com locação não atendeu
efetivamente ao interesse público. Pôde ser verificado que os processos de contratação
que estão sendo feitos mediante dispensa de licitação deixaram de demonstrar o
planejamento coerente para a contratação, o que levou à locação de prédios
inadequados para a finalidade pública de alguns órgãos. Quando se insistiu em alugar
imóveis cujas estruturas eram precárias, a despesa ficou acrescida, resultando em
gastos extras com reformas com adaptação, instalação de redes lógicas, adequação da
rede elétrica, redistribuição do espaço, etc. Isto fez com que a despesa com locação
acarretasse no incremento de outras despesas que poderiam ser evitadas com a
escolha de imóveis que melhor atendessem às especificidades do órgão. Além disso,
quanto ao requisito preço justo, muitas foram as situações verificadas em que foram
pagos valores que destoavam da realidade de mercado. Ficou constatado que houve
reajustes extraordinários sem a justificativa razoável. Eles foram baseados em laudos de
avaliação de imóveis emitidos pela Secretaria Adjunta de Obras Pública – SAOP/SECID,
que entretanto, restaram destoantes da realidade do mercado que utiliza o IGP-M, para
atualizar os valores da locação de imóveis, por entender que este indexador é o mais
completo para instruir este reajuste. O conjunto de análises permite concluir que os
gastos desta natureza (locação de imóveis) devem, em busca da eficiência e
economicidade, ser revistos quando à real necessidade e quanto aos valores praticados.
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Devendo contudo, ser utilizados nos casos pontuais onde esta modalidade de
contratação seja a melhor alternativa. Deve-se inclusive se ponderar entre se optar pela
locação de imóveis – que como foi visto acarreta em outros gastos acessórios - ou pela
ampliação da estrutura predial de propriedade do Estado com novas construções onde
os órgãos já dispõem de terreno. Com isso o custeio a médio e longo prazo poderá
representar maior economicidade e eficiência à gestão pública, e assim, a escolha bem
sucedida da modalidade de despesa, por si mesma poderia se pagar, otimizando os
gastos da gestão.
Análise do Gasto com Pessoal. Avaliação de rubricas SEAP com objetivo de
identificar aquelas de natureza indenizatória e as de natureza remuneratória.
Este trabalho teve como resultado a exclusão do montante de 167 milhões do montante
de gastos com pessoal do poder executivo, sendo 139 milhões relativos a gastos de
outros poderes e 28 milhões relativos a despesas de natureza indenizatória.
O estudo sinalizou também a possibilidade de contagem em dobro do período de retorno
ao limite de gastos pessoal, conforme estabelece o art. 66, da LC 101/2000.
Apuração de valores da dívida deixada em dia 31/12/2014, que não estavam
registrados em Restos a Pagar da Secretaria de Estado de Infraestrutura.
O resultado desse trabalho está consignado no relatório de auditoria 143/2015 e refletem
a análise das documentações disponibilizadas aos auditores. Neste trabalho a equipe de
auditoria constatou a existência de um passivo no valor de R$ 149.731,156,42 em
31/12/2014, que não estavam registrados nas contas de restos a pagar.
Desse montante, R$ 57.020.857,27 estavam com medições do ano de 2014 e anos
anteriores, com assinatura do engenheiro atestando que o serviço foi realizado e
encontravam-se com suas NEXs que não foram pagas por ter ocorrido falhas na
transmissão, e que, deverão ser considerados como dívida da SINFRA/MT, conforme
demonstrado no quadro I, do relatório de auditoria 143/2015. Importante frisar que em
alguns casos em que houveram falhas na transmissão das NEXs haviam empenhos
para essas despesas, que, com a tentativa do pagamento através da emissão da nota
de pagamento extra-orçamentário, tiveram seus empenhos estornados.
R$ 48.440.562,57 (quarenta e oito milhões quatrocentos e quarenta mil quinhentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), foram estornados, incorretamente,
empenhos com medições realizadas no ano de 2014 e anos anteriores conforme
demonstrado no quadro II, do relatório de auditoria 143/2015. Verificamos que os
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documentos de estornos dos empenhos foram criados no início do ano de 2015 com a
data da emissão retroativo ao dia 30/12/2014.
R$ 44.269.736,58 (quarenta e quatro milhões duzentos e sessenta e nove mil setecentos
e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referem-se a processos encontrados na
SINFRA/MT que haviam medições atestadas pelos engenheiros do órgão no ano de
2014 e anos anteriores, entretanto não haviam notas de estorno de empenhos nem
NEXs juntadas na documentação apresentada.
Foi verificado que, do valor de R$ 57.020.857,27, foi pago em 2015, até o dia
16/09/2015, no elemento de despesa 92 – Despesas de exercícios anteriores, o
montante de R$ 7.604.804,05 (sete milhões seiscentos e quatro mil oitocentos e quatro
reais e cinco centavos); do valor de R$ 48.440.562,57 foi pago em 2015 o montante de
R$ 19.524.883,66 (dezenove milhões quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta
e três reais e sessenta e seis centavos), até o dia 16/09/2015 e do valor de R$
44.269.736,58, foram pagos em 2015 o valor de R$ 4.007.439,34 (quatro milhões sete
mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos). Ou seja, do total de
149.731,156,42 que em 31/12/2014, não estavam registrados nas contas de restos a
pagar, foram pagos o montante de R$ 31.137.127,05 (trinta e um milhões cento e trinta e
sete mil cento e vinte e sete reais e cinco centavos).
Cabe destacar ainda, que do montante 149.731,156,42, foi recomendado a Subtração do
valor R$ 16.802.838,46, relativo as Patrulhas Rodoviárias e de outros R$ 3.974.759,52
relativo gerenciamento das obras rodoviárias, que foram, respectivamente, objeto do
relatório de auditoria 081/2015 e 017/2015, em que se recomendou a instauração de
Tomada de Contas Especial, em virtude de que após análise pelos auditores dos
processos de pagamentos afetos a estes instrumentos contratuais, permitiu concluir que
estes não transmitiram a devida segurança na comprovação dos serviços por meio de
documentação apropriadas, suscitando dúvidas quanto à sua legitimidade.
Análise de procedimentos contábeis
Este trabalho, cujo inteiro teor esta registrado na RT 315/2015, analisou diversas
inconsistências identificadas nos demonstrativos contábeis e financeiros do estado,
adoção de procedimentos irregulares como pagamento através de NEX e inversão de
saldo contábeis, falhas na abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e
superávit financeiro, inconsistências nos registros de disponibilidades e divida ativa,
além de outros.
Auditoria nas conciliações bancárias
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Este trabalho, cujo inteiro teor esta registrado no Relatório de Auditoria 93/2015, fez o
estudo das disponibilidades existentes em 31/12/2014 e 30/04/2015 em confronto com
os estratos e conciliações bancárias.
O resultado do trabalho demonstrou que os órgãos tem controles insuficiente e
deficitários. Os procedimentos de conciliação são realizados manualmente, dificultando o
acesso as informações dos órgãos de controles e fiscalizadores. Há dificuldades na
regularização de pendências da conciliação, em tempo hábil, além do trabalho manual,
inconsistências em alguns relatórios do sistema FIPLAN e, em outros casos, estrutura
física e de pessoal ineficiente. É imprescindível que se desenvolva um módulo de
Conciliação Bancária no sistema FIPLAN, visando aumentar a agilidade nos setores
contábeis e financeiros por meio da automatização de cálculos e consultas on-line, a fim
de produzir confiabilidade e transparências nas informações geradas e facilitar a
identificação e solução das 45 de 47 pendências bem como o acesso pelos órgãos
controladores e fiscalizadores aos relatórios e extratos. Da nossa análise, considerando
o método de Pareto, foi possível constatar pendências conciliadas e não conciliadas que
somaram R$ 253.044.493,03 (Duzentos e cinquenta e três milhões, quarenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e três reais e três centavos), em 30/04/2015.
Análise dos repasses ao Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do
Estado de Mato Grosso – MT Saúde
Este trabalho analisou os repasses efetuados pelo Governo do Estado de Mato Grosso
referentes aos descontos em folha de pagamento dos servidores estaduais ao Instituto
de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde durante
o período de 01/01/2014 a 31/03/2015.
8.3 - PRINCIPAIS
TRANSFERÊNCIA

TRABALHOS

NOS

SISTEMAS

PLANEJAMENTO

E

Dentre os trabalhos desenvolvidos na área de Planejamento e Transferências de
Recursos, preliminarmente, ressalta-se que houve um enfoque orientativo com
elaboração de cartilhas, manuais, check-list entre os quais cita-se:
a) cartilha sobre a prestação de contas dos projetos culturais;
b) minuta de decreto que regulamenta as tomadas de contas especiais;
c) manual sobre a tomada de contas especiais;
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d) check-list sobre os termos de cooperação técnica;
e) check-list sobre convênios de descentralização.
Houve participação da Superintendência representando a Controladoria Geral do Estado
na elaboração e atualização das normas relativas às descentralizações de recursos e de
ingresso, como a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01/2015 que
disciplina a celebração de convênios com o Estado, a Instrução Normativa Conjunta
SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01/2016 que regulamenta a Lei Federal nº 13. 019/2014 e
estabelece as diretrizes para celebração de parcerias entre a administração pública
estadual e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, e por
fim, a minuta de Instrução Normativa que regulamenta os ingressos de recursos que
está em fase de discussão entre os órgãos.
Quanto ao atendimento de demandas externas, houve 03 trabalhos de auditoria com
emissão de relatórios conclusivos:
1) Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/MPE em
decorrência de supostas irregularidades no Convênio nº 091/2012, celebrado entre a
Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e a Associação Mato Grossense de Municípios
(AMM);
2) 14ª Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem
Tributária/MPE sobre denúncia quanto às irregularidades na execução de convênios
celebrados com Instituto de Tecnologias Sociais – ITS e os órgãos SICME e SEDRAF;
3) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, por meio do Ofício nº
413/2015-GAB/SEDUC/SEE, em razão de denúncia sobre irregularidades nos
procedimentos licitatórios do transporte escolar ofertado ao município de Sinop.
Em relação às atividades de Pós-auditoria, cita-se o trabalho em conjunto com a
Superintendência de Desenvolvimentos dos Subsistemas de Controle relativo ao
levantamento de todas as recomendações técnicas constantes em relatórios de auditoria
sobre as OSS realizados na Secretaria de Estado de Saúde, abrangendo o período de
2011 a 2014 que resultou em relatório de auditoria com providências a serem tomadas
pelo gestor da Secretaria.
Quanto aos trabalhos de auditoria foram realizados o acompanhamento da SES quanto
ao modelo de OSS e à Comissão Permanente de Gestão dos Contratos, bem como a
auditoria operacional na SEDUC que se encontra em execução.
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8.4 - PRINCIPAIS TRABALHO NO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS E
PREVIDÊNCIA
Na área de gestão de pessoas e previdência foram desenvolvidos os trabalhos de
auditoria que resultaram em indicação de economia aos cofres estaduais e necessidade
de fortalecimento de pontos controles, ressaltando os seguintes:
Auditoria para verificação do atual cenário sobre JETON no Estado, abordando a
legislação que ampara os pagamentos, os órgãos, servidores, critérios, valores
pagos em 2014 e 2015;
Auditoria para levantamento do passivo de férias e licença prêmio existente nos
órgãos estaduais;
Auditoria Especial em processos judiciais elencados pelo Tribunal de Justiça,
acerca de procedimentos médicos emergenciais adotados em sede de hospitais da
rede privada de saúde;
Recomendação Técnica sobre a atual situação de pagamento de falecidos em
folha de pagamento;
Recomendação Técnica sobre a utilização da rubrica "Adiantamento Líquido
Negativo";
Parecer quanto à regularidade da metodologia do cálculo realizado em processo
de diferenças de benefícios identificadas no Relatório de Auditoria nº 05/2012,
através de amostragem;
Parecer acerca da correta interpretação dos dispositivos constitucionais e legais
para a fruição de licença para o desempenho de mandato classista;
Parecer acerca de pagamento de “adicional constitucional”, considerado indevido
pela Procuradoria Geral do Estado e Controladoria Geral do Estado, à carreira de
Agente de Administração Fazendária;
Parecer acerca da correta interpretação dos dispositivos constitucionais e legais
para a fruição de licença para o desempenho de mandato classista;
Parecer sobre o pagamento de hora-aula de curso da Polícia Militar, buscando
verificar a regularidade do pagamento, considerando o conceito dado ao curso, se
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de extensão ou de tecnólogo, para valoração da hora-aula dos professores;
Parecer sobre possível desvio de função de servidores cedidos a outros órgão,
atendendo denúncia encaminhada pelo MPE;
Parecer acerca do projeto de lei que trata da atividade de instrutoria no âmbito do
Poder Executivo Estadual e revoga a lei nº 8.151/03;
Pós-auditoria sobre Abono de Permanência, verificando a implementação das
providências anotadas nos PPCI's do Relatório de Auditoria nº 120/2013 e
Recomendação Técnica nº 356/2013, a fim de identificar melhorias nos
procedimentos e controles.
8.5 - PÓS-AUDITORIA
O Plano de Providência do Controle Interno – PPCI é um agrupamento organizado de
procedimentos e dados que são usados para fornecer informações aos gestores nas
tomadas de decisões, identificando os riscos e visando a otimização dos resultados
esperados. Numa situação ideal, se poderia desejar que toda atividade, antes de ser
efetivamente realizada, fosse planejada e que então corroboraria para mitigar o risco e
ainda eventuais desvios de procedimentos que em alguns casos acarretaria em perdas
financeiras para os cofres públicos.
Conforme previsto no artigo 6º do Decreto nº 1.341/1996, os órgãos do Poder Executivo
devem responder em 30 (trinta) dias às recomendações do Controle Interno.
Neste mesmo sentido, a Lei Complementar nº 198/2004, alterada pela Lei
Complementar nº 550/2014, normatiza que os órgãos, por intermédio de suas Unidades
Setoriais de Controle Interno devem elaborar Planos de Providências do Controle Interno
para responder ao que prevê o Decreto nº 1.341/1996.
A Superintendência de Desenvolvimento do Controle Interno – SDC realiza orientação e
coordenação dos trabalhos de Pós-Auditoria, realizando capacitações com as áreas das
Secretarias responsáveis por adotar as medidas saneadoras, por meio da elaboração
dos referidos Plano de Providências que contemplasse as ações, procedimentos, prazos
e os responsáveis para cada determinação, nos termos da legislação vigente e do
Manual do Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
Com essas ações, a SDC aperfeiçoa seu foco de atuação, agindo de maneira orientativa

98 de 125

e preventiva, na busca constante pela conscientização dos agentes da Administração
Pública de seu papel junto a máquina administrativa. Consolidando assim, a importância
de se adotar providências tempestivas e continuas, acerca das recomendações dos
órgãos de controle.
O monitoramento da Controladoria Geral do Estado CGE/MT avaliou a implementação
dos Planos de Providências – PPCI no âmbito das secretarias de estado, as ações que
foram adotadas pelos responsáveis com o intuito de sanar as impropriedades indicadas,
bem como as ações corretivas, são complementos necessários às atividades ou aos
procedimentos de controle e gestão.
A tabela abaixo demonstra a quantidade de Planos de Providências enviados pelos
órgãos e entidades do Poder Executivo no período de 2011 a 2015:
Tabela 51. Planos de Providências encaminhados para a CGE – 2011 a 2015

8.6 - FUNÇÃO DE CORREGEDORIA
A Lei Complementar n° 413/2010, em seu artigo 8º, trouxe para a Controladoria Geral do
Estado as competências pelas atribuições das atividades de Ouvidoria e Corregedoria.
No final de novembro/2014, a Lei Complementar nº 550/2014 reorganizou o sistema de
correição do Estado, definindo que a Controladoria Geral do Estado seria o Coordenador
desse Sistema. Por meio da Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral tem atuado como
gestor tanto dos procedimentos administrativos disciplinares quanto dos dados que
podem impactar diretamente na qualidade do serviço público.
O sistema de correição do Poder Executivo estadual é composto pelas Unidades
Setoriais de Correição, existentes nas seguintes Secretarias de Estado: SEDUC, SEFAZ,
SEJUDH, SEMA, SES, SESP, POLITEC E DETRAN. Para atender a demandas de
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órgãos que não mantém Unidades Setoriais de Correição, foram formadas comissões
mistas com servidores da Secretaria Adjunta da Corregedoria e de outros órgãos, como
INDEA, SETAS, SEEL, SEPLAN, SETPU, SECITEC E JUCEMAT.
Ressalta-se que com base no objetivo traçado, o planejamento estratégico da
Corregedoria norteou-se em três grandes vertentes: Prevenção/orientação, estudo do
ambiente e correição.
Com a aprovação da Lei da Controladoria (550/2014), os órgãos com mais de 500
servidores efetivos ficaram obrigados a criar Unidade Setorial de Correição. A Lei
também estabeleceu as hipóteses em que o controlador-geral poderá abrir e avocar
processos administrativos disciplinares, especialmente em razão da complexidade e
quando houver inércia da autoridade para apuração de responsabilidade de servidores
em eventuais irregularidades.
O outro ganho para a qualidade e agilidade dos processos é que para ser lotado nas
Unidades Setoriais de Correição o servidor passou a ser submetido a um processo
seletivo dentre efetivos e estáveis.
Com a atuação da Controladoria Geral do Estado integrante a macro função de
correição, bem como o advento da LC nº 550/2014, trouxe também outras evoluções ao
sistema de corregedoria geral, tais como:
Mudança no código disciplinar:
A Lei da Controladoria também promoveu alterações no Código Disciplinar do Estado
(Lei Complementar n. 207/2004), visando adequar o funcionamento no novo sistema de
correição. Uma delas é que o requerimento de revisão do processo passou a ser dirigido
ao secretário-controlador geral do Estado, que, se autorizado, providenciará a
constituição da comissão revisora e não mais a autoridade instauradora, o que resulta
em criação de uma nova instância recursal autônoma.
Criação da Subprocuradoria:
Outra inovação foi a criação de uma Subprocuradoria de Controle Interno, na estrutura
da Procuradoria Geral do Estado (PGE), para atuar junto à Controladoria Geral do
Estado, a fim de permitir uma maior integração das atividades de correição,
especialmente na interpretação das normas e na elaboração de propostas de atos
normativos a serem submetidas ao governador do Estado.
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Lei Anticorrupção:
Outro ponto fundamental da Lei é o que deu competência para Controladoria Geral do
Estado realizar o processamento de pessoa física e jurídica que cometer irregularidades
nas licitações e contratos com o Poder Público, inclusive nos casos previstos na Lei
Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).
Termo Circunstanciado Administrativo:
Na área de Corregedoria, a então AGE adotou medidas para otimizar e reduzir custos de
procedimentos administrativos disciplinares. Um deles foi a instituição do Termo
Circunstanciado Administrativo (TCA) para apuração da responsabilidade do servidor
público em situações de dano ou extravio de bem público que implicar prejuízo de
pequeno valor ao Poder Executivo de Mato Grosso.
Instituído pela Instrução Normativa AGE n. 01/2012, o instrumento é uma alternativa à
instauração do procedimento administrativo disciplinar nas situações mencionadas as
quais resultem de conduta culposa (sem intenção) do servidor.
Considera-se prejuízo de pequeno valor aquele cujo preço de mercado para aquisição
ou reparação do bem extraviado ou danificado seja igual ou inferior ao limite
estabelecido como de licitação dispensável (Lei nº 8.666/1993, artigo 24, inciso II).
Caso seja verificado que o fato resultou de conduta culposa (sem intenção) do servidor,
o encerramento da apuração estará condicionado ao ressarcimento ao erário do valor
correspondente ao prejuízo causado. O servidor causador do prejuízo poderá ressarcir o
Estado por meio de pagamento; pela entrega de um bem de características iguais ou
superior ao danificado ou extraviado; ou pelo conserto que restitua o bem danificado às
condições anteriores.
Ajustamento de Conduta:
Outra medida para desburocratizar, reduzir custos e agilizar a resolução de
transgressões disciplinares funcionais foi a possibilidade de ajustamento de conduta com
os servidores públicos que cometerem infrações de baixo potencial lesivo à
administração pública.
Previsto no Decreto 2.328/2014, o instrumento pode ser aplicado quando a infração
administrativa disciplinar for punível com repreensão ou suspensão de até 15 dias, como
inassiduidade, impontualidade, ausência durante o expediente sem prévia autorização,
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falta de cortesia e presteza no atendimento etc. Além disso, para efetivação do
ajustamento de conduta, o servidor não pode ter praticado a conduta com dolo ou má-fé
e não poderá ter histórico de exercício funcional reprovável.
Relação de Inelegíveis:
Como resultado dos trabalhos de coordenação da atividade de Corregedoria no Poder
Executivo de Mato Grosso, a então AGE encaminhou, nas eleições de 2012 e 2014, ao
Ministério Público Estadual (MPE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Ministério Público
Federal (MPF) a relação de servidores demitidos do serviço público nos oitos anos
anteriores aos pleitos e que, por conta da Lei da Ficha Limpa, não poderiam concorrer a
cargos eletivos.
A elaboração da relação de ex-servidores públicos inelegíveis é fruto de uma maior
organização da área correcional no Estado de Mato Grosso, possibilitada pela
transformação da AGE em Controladoria.
A Lei Complementar n° 550/2014, instituiu a Controladoria Geral do Estado estruturou as
competências e as atribuições de Corregedoria.
8.7 - ATOS DE CORREIÇÃO REALIZADOS EM 2015
Nesta seara, cumprindo seu papel institucional, no exercício de 2015, a Controladoria
Geral do Estado, no que lhe compete à função de Corregedoria executou o rol de
atividades elencadas conforme a seguir.
8.8 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
O processo administrativo disciplinar tem o objetivo de apurar o ilícito administrativo, ou
seja, a infração administrativa perpetrada pela conduta do servidor.
Como parte das atividades de coordenação do Sistema de Correição no Poder Executivo
Estadual, a CGE, em conjunto com os órgãos e as entidades, no período de 2011 a
2014, excluindo as corregedorias da PGE, PJC, PM e Corpo de Bombeiros, que
possuem regime disciplinar próprio, foi instaurado um total de 498 procedimentos
disciplinares. Desse total, 243 foram julgados, representando 49% de eficiência
correcional no Sistema, ficando em estoque 255 procedimentos a serem processados
num período posterior.
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Três órgãos destacaram nesse ranque: em primeiro lugar, figura a SEDUC com a
instauração de 169 procedimentos, sendo julgados 88, no período avaliado,
representando, respectivamente, 34% e 36% do total do Executivo, demonstrando uma
eficiência correcional de 52%; em segundo, a SES com 151 procedimentos instaurados,
com 100 julgados, representando, 30% e 41% em relação ao total, apresentando uma
eficiência de 66%; já a SEJUDH instaurou 98 e julgou 28, representando, também, 20%
e 12% do total do Executivo, com uma eficiência correcional de 29%, conforme pode ser
observado no gráfico 3 abaixo:
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Quadro 52 - Demonstrativo dos procedimentos instaurados em 2015

No exercício de 2015 foram instaurados 522 procedimentos, superando em 4,8% o
montante instaurados nos 4 anos anteriores (2011 a 2014, Gráfico 3). Desses
procedimentos, destacaram os Processos Administrativos Disciplinares, que representou
48%, Instrução Sumária com 40%, do universo instaurados no período e 31 Processos
Administrativos de Pessoa Jurídica e 31 sindicâncias, (Gráfico 4). Cinco
Órgãos/Entidades destacaram nessas instaurações: a SEJUDH instaurou o equivalente
a 21% dos procedimentos no período (61 PAD, 44 IS e 6 SIND); o DETRAN 19% (65
PAD, 33 IS e 1 PA); a SEDUC 14% (39 PAD, 24 IS, 11 SIND e 1 PA); a SEMA 11% (42
IS, 13 PAD, 3 SIND e 1 PA); a SES 8% (23 PAD, 13 PA, 6 IS e 1 SIND). As instaurações
dos cinco órgãos/Entidades representaram 74% dos procedimentos administrativos
instaurados no exercício de 2015 (Gráfico 5)
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Neste exercício foram concluídos 94 procedimentos (PAD e SIND), sendo que 43
procedimentos foram arquivados (por ausência de culpabilidade, autoria ou
materialidade; falta de provas, perda do objeto ou prescrição), em 34 deles os servidores
foram absolvidos, em 7 foram aplicadas penas de repreensão, em 5 suspensão, em 3
processos houve distrato ou impedimento de contratação de servidores e em 2 houve
parecer para demissão, (Gráfico 6).

Dos processos (PAD e SIND) concluídos, no mencionado período, as 3 infrações mais
acometidas foram: comportamento inadequado de servidores, com 22 infrações,
representando 29% dos procedimentos; falsificação de documentos, com 20
procedimentos, representando 26%; dano patrimonial, com 14 infrações, representando
18% dos procedimentos; acúmulo irregular de cargos, com 8 infrações, refletindo 10%
desses processos; (Gráfico 7). Sinalizando os principais problemas na área disciplinar a
serem atacados para melhoria do comportamento dos servidores.
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Para agilizar e padronizar o processamento dos procedimentos administrativos
disciplinares foram elaborados e publicados no site da CGE, 49 modelos de documentos
utilizados nos ritos processuais administrativos, conforme discriminados abaixo:
Processo Administrativo Disciplinar:
1. Modelo de Termo de Autuação;
2. Modelo de Ata de Instalação;
3. Modelo de Ofício para Comunicar a Gestão de Pessoas;
4. Modelo de Ofício para Comunicar Setor Jurídico;
5. Modelo de Citação e Intimação;
6. Modelo de Termo de Declaração do Denunciante;
7. Modelo de Termo de Interrogatório;
8. Modelo de Notificação de Defesa Prévia;
9. Modelo de Intimação do Acusado para Oitiva de Testemunha;
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10. Modelo de Mandado de Intimação de Testemunha;
11. Modelo de Termo de Depoimento de Testemunha;
12. Modelo de Despacho de Instrução e Indiciação;
13. Modelo de Notificação do Indiciado e Advogado para Alegações Finais;
14. Modelo de Relatório Final;
15. Modelo de Termo de Encerramento e Remessa;
16. Modelo de Ofício para Diligências;
17. Modelo de Despacho Saneador;
18. Modelo de Ata de Reunião;
19. Modelo de Pedido de Prorrogação;
20. Modelo de Pedido de Substituição de Membros;
21. Modelo de Termo de Cópia;
22. Modelo de Termo de vista.
Sindicância Investigativa:
1. Modelo de Ata de Instalação;
2. Modelo de Termo de Autuação;
3. Modelo de Termo de Declaração do Denunciante;
4. Modelo de Termo de Oitiva;
5. Modelo de Termo de Depoimento de Testemunha;
6. Modelo de Pedido de Prorrogação;
7. Modelo de Pedido de Substituição de Membros;
8.
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8. Modelo de Ata de Reunião;
9. Modelo de Despacho Saneador;
10. Modelo de Termo de Cópia;
11. Modelo de Despacho de Indiciação;
12. Modelo de Relatório Final – Arquivamento;
13. Modelo de Intimação de Testemunha.
Instrução Sumária:
1. Modelo de Ata de Instalação;
2. Modelo de Termo de Autuação;
3. Modelo de Termo de Declaração do Denunciante;
4. Modelo de Termo de Declaração;
5. Modelo de Termo de Depoimento de Testemunha;
6. Modelo de Ata de Reunião;
7. Modelo de Pedido de Prorrogação de Prazo;
8. Modelo de Pedido de Substituição de Membros;
9. Modelo de Relatório Final;
10. Modelo de Certidão;
11. Modelo de Termo de Cópia;
12. Modelo de Termo de Juntada;
13. Modelo de Termo de Encerramento de Volume;
14. Modelo de Termo de Abertura de Volume.
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8.9 - REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO
Nessa área, foi concluída a minuta de regulamentação da Lei Anticorrupção no Poder
Executivo Estadual, aprovada pelo Conselho do Sistema de Controle Interno para
propiciar maior segurança jurídica aos atos de responsabilização das empresas
contratadas pelo Estado em virtude de eventuais descumprimentos de contratos ou
prática de corrupção.
Complementando a normatização, foram elaboradas as minutas de decretos,
regulamentando a Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, referente aos
procedimentos administrativos disciplinares de servidores e procedimentos
administrativos de fornecedores, buscando um melhor esclarecimento e padronização
dos procedimentos para ter uma maior segurança jurídica.
8.10 - PROGRAMA DE CONTROLE DISCIPLINAR – VOCÊ FAZ A DIFERENÇA
O Controle Disciplinar é uma das ferramentas do Sistema de Controle Interno, para a
prevenção e a melhoria da Gestão Pública.
Para aperfeiçoar a condução de procedimentos administrativos disciplinares de
servidores foi realizado correições nos órgãos e entidades, elaborado um Manual de
Procedimento Administrativo Disciplinar e o projeto “Capacitar para Transformar”, para
capacitar todos os servidores das Unidades Setoriais de Correição e Comissões
Processantes.
No exercício de 2015 foram realizadas as seguintes palestras sobre deveres e
proibições funcionais “Você Faz a Diferença”:

110 de 125

Quadro 53 - Palestras realizadas com órgãos estaduais em 2015

Outrossim, houve capacitação sobre a conduta dos servidores e fornecedores. Neste
aspecto a CGE capacitou 748 (setecentos e quarenta e oito) pessoas sobre os seguintes
assuntos: deveres e proibições funcionais, condução de procedimentos administrativos
disciplinares em desfavor de servidores e condução de processos administrativos em
desfavor de empresas contratadas pelo Estado, conforme discriminadas abaixo:
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Quadro 54 - Capacitações sobre processo administrativo realizadas com órgãos
estaduais em 2015

8.11 - FUNÇÃO DE OUVIDORIA
É direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXIII
que todo o cidadão receba dos órgãos públicos informações de interesse particular,
coletivo ou geral. Tal direito, em consonância com parágrafo 3º, do artigo 37 da carta
magna, garante que para consecução dessa garantia devem contar com serviços de
atendimento ao usuário, com avaliação periódica de qualidade.
Diante dessas condições, a Ouvidoria Pública tem se consolidado como instrumento que
representa esse direito fundamental, aproximando o cidadão da Administração Pública.
Porém, além de representar um canal de diálogo com a sociedade, a Ouvidoria Pública,
ligada à própria administração, tem se mostrado um instrumento que possibilita a
melhoria dos serviços públicos, através da contínua avaliação de qualidade e também
pela utilização de ferramentas modernas, como sistemas de bancos de dados e
tecnologia da informação.
A evolução também ocorre na esfera política e constitucional, visto que a Ouvidoria
pública, de cunho institucional, já é reconhecida como uma função primordial do Controle
Interno, atividade essencial e autônoma prevista na Constituição Federal, aguardando
apenas a aprovação da PEC nº 045 de 2009, que consolidará essa finalidade.
Pioneiramente, o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Lei Complementar nº

112 de 125

550, de 27 de novembro de 2014, já reconheceu essa inovação, incluindo como
instrumento próprio da entidade maior de Controle Interno, a Controladoria Geral do
Estado, a função de coordenação das Ouvidorias institucionais do Poder Executivo,
como forma de unificar e garantir essencialidade e efetividade no diálogo com o cidadão,
sobretudo quanto à ampliação e a melhoria contínua de qualidade dos serviços públicos.
Nesse prisma, a então Auditoria Geral do Estado, por meio da Secretaria-adjunta de
Ouvidoria, promove desde o ano de 2012 uma considerável melhora do tempo de espera
de uma resposta ao cidadão, considerando anos anteriores, uma vez que os registros do
sistema “Fale Cidadão” apresentava tempos médios de resposta de mais de 30 (dias)
dias. No ano de 2013 o tempo de resposta de 69% das 12.751 mensagens foi de no
máximo 13 (treze) dias, entre seu registro e sua resposta final ao cidadão.
Para o ano de 2014, verifica-se pequena evolução no tempo de resposta, uma vez que
75% das mensagens foram respondidas em até 30 (trinta) dias, tendo um tempo médio
de 12 dias entre a entrada e a resposta ao cidadão.
Em 2015, a evolução da Ouvidoria foi ainda mais perceptível, uma vez que foram
efetivamente nomeados diversos ouvidores e a cultura de diálogo com o cidadão foi
fortalecida, passando-se à 81% de demandas respondidas no prazo máximo previsto,
tendo esse percentual um tempo médio de resposta de 5 (cinco) dias. Deve-se ainda
considerar a evolução em 37% (trinta e sente por cento) no número de demandas
recebidas, ou seja, ampliou-se o número de atendimentos com sensível melhoria na
capacidade de resposta ao cidadão.
No exercício de 2015 foram promovidas outras ações que objetivaram o fortalecimento
do controle social e o atendimento das demandas da população, sendo elas:

1. Ativação de 12 ouvidorias setoriais, com nomeação e início das atividades dos
Ouvidores e equipe, no atendimento ao cidadão;
2. Dia do consumidor e do ouvidor PROCON – Praça Alencastro, Centro de Cuiabá
Cuiabá –11 de setembro – Comemoração dos 25 anos do Código de Defesa do
Consumidor, com estande para atendimento do cidadão e apresentação das
funções da Ouvidoria Pública;
3. Reunião Geral das Ouvidorias – 15 de dezembro – proposta de criação da Rede
de Ouvidorias, proposta pela CGU, congregando todas as ouvidorias dos Estados e
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lançamento do Programa de Fortalecimento das Ouvidorias, pelo Ministro da CGU;
4. Adesão ao Programa Brasil Transparente – 26 de junho – pela assinatura do
Termo de Adesão pelo Governador do Estado, que regula parceria entre a CGU e o
Poder Executivo Estadual com objetivo de por a disposição o órgão federal na
construção de ferramentas e aperfeiçoamento da transparência no Estado;
5. Ciranda Nacional de Ouvidorias – 14 a 17 de setembro – para realização do curso
“Gestão e Prática em Ouvidoria” realizado em conjunto entre a CGE e CGU para
qualificação de ouvidores estaduais e municipais;
6. Encontro Anual de Ouvidores do Poder Executivo Estadual – 01 e 02 de
dezembro – pelo fortalecimento das ouvidorias dos órgãos e secretarias do Estado e
proposta de trabalho para o ano de 2016;

Dentre as ações desenvolvidas, destaca-se o fortalecimento da Ouvidoria Geral do
Estado de Mato Grosso como canal de diálogo entre a sociedade, principalmente a
mato-grossense, e a gestão pública, produzindo informações em uma via de “mão
dupla”, uma vez que tem procurado apresentar ao cidadão uma gama de informações e
a disponibilidade de serviços disponibilizados pelo Estado, bem como, recebendo as
críticas e sugestões sobre atuação do estado nas políticas e serviços públicos, buscando
transformar cada um dos registros num arcabouço de informações para melhoria do
serviço público ofertado, seja através da sugestão de como o Estado deverá atuar, seja
na identificação de agentes públicos que deixam de observar sua característica de
“servir” à sociedade, com a efetivação de punições através da Corregedoria Geral do
Estado.
Por fim, apenas introdutoriamente, a Ouvidoria Geral do Estado tem se apresentado
como canal que aproxima o cidadão dos serviços públicos, participando ativamente das
definições relacionadas à transparência pública, tanto pela divulgação de informações,
como pela disponibilidade de serviços, e ainda, pela capacidade de melhorar a
linguagem e a acessibilidade do cidadão às atividades públicas, fator esse que
analisaremos a seguir.
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9 - AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA
Atendendo os ditames da Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, em seu artigo 45,
o Governo do Estado de Mato Grosso realizou a sua regulamentação por meio do
Decreto nº 1.973, em 25 de outubro de 2013.
O mencionado decreto apresentou como inovação o rol exemplificativo das informações
necessárias ao cumprimento das diretrizes de Transparência Ativa, uma vez que definiu
em seu anexo II de forma detalhada o conteúdo das páginas de transparência dos
órgãos públicos e entidades.
Dentre as definições gerais da Lei de Acesso à Informação destacam-se as funções da
Administração Pública de promoção do acesso de forma ativa – pela criação de
ferramenta dinâmica denominada de “Portal Transparência” – e passiva, que trata da
constituição de canal para solicitação de informações não publicadas no Portal
Transparência e em páginas de secretarias e órgãos públicos.
A administração da ferramenta de solicitações de acesso às informações passivas –
aquelas não disponíveis na internet – conhecida como “e-SIC” é realizada pela
Controladoria Geral do Estado por meio da Rede de Ouvidoria, formada pela Secretaria
Adjunta de Ouvidoria Geral e as ouvidorias setoriais em cada órgão público.
Salienta-se que a política pública de acesso à informação tem apresentado uma
evolução, considerando os pedidos de acesso desde a vigência da LAI a partir de 2012,
registrando os seguintes dados:
Tabela 55. Demonstrativo do número de solicitação de acesso por exercício
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Além do canal digital de pedidos de acesso, constantes das páginas oficiais dos órgãos
estaduais, os pedidos de acesso poderão ser realizados pelo atendimento presencial em
cada uma das ouvidorias setoriais e na Controladoria Geral do Estado ou por meio do
telefone tridígito 162, 0800 e e-mail ouvidoria@controladoria.mt.gov.br .
Ressalta-se que em atendimento às diretrizes da LAI e sua regulamentação estadual, a
CGE tem realizado ações que visam ampliar a transparência e a cultura de acesso à
informação, em que se destacam: a) capacitação de ouvidores setoriais no atendimento
à LAI; b) elaboração de manuais técnicos e instruções normativas; c) orientação às
secretarias e órgãos na classificação das informações conforme grau de sigilo.
Com o advento da Lei Complementar nº 566/2015 que dispõe sobre a organização
administrativa do Poder Executivo Estadual, a competência de formular, coordenar,
fomentar, promover, fortalecer planos e programas voltados às ações de transparência
ficou a cargo do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, assim como as
atividades previstas no Decreto nº 1.973/2013, alterado pelo Decreto nº 084/2015, que
passou a administração do Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual ao
supramencionado órgão.
Neste aspecto, as atividades desempenhadas pelo Gabinete de Transparência e
Combate à Corrupção em relação ao acesso à informação por meio do Portal
Transparência em 2015, foram as seguintes:
a) Elaboração do Termo de Referência para desenvolvimento do Novo Portal
Transparência do Estado de Mato Grosso;
b) Disponibilização de novos dados no Portal, tais como: relação de empresas
beneficiadas pelo PRODEIC (Programa de desenvolvimento industrial e comercial de
Mato Grosso), relação de Conselhos Estaduais de Politicas Públicas e detalhamento da
remuneração dos servidores por rubricas;
c) Monitoramento da implementação da LAI (Lei de Acesso a Informação) nos órgãos da
administração estadual;
d) Orientação aos órgãos em relação à Lei de Acesso a Informação.
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No período compreendido entre 01/01/2015 e 31/12/2015, cerca de 103.035 (cento e
três mil e trinta e cinco) pessoas visitaram o Portal Transparência do Estado de Mato
Grosso, realizando um total de 618.942 (seiscentos e dezoito mil e novecentos e
quarenta e duas) visualizações, o que equivale uma média de 6,01 visualizações por
pessoa. Em média, os visitantes permaneceram no site por 02min46s (dois minutos e
quarenta e seis segundos).

Ao compararmos 2015 com o mesmo período de 2014, verifica-se que o Portal
Transparência teve um acréscimo no número de usuários de 295,63% (103.035 vs
26.043), acréscimo no números de sessões de 317,88% (179.025 vs 42.841) e com
relação ao número de visualizações de página um incremento de 228,14% (618.942 vs
188.620).

Além dos acessos realizados no Brasil, o Portal Transparência teve acesso de usuários
de outros países, sendo o pais com maior quantidade de acessos o Estados Unidos.
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Sob enfoque das cidades que tiveram maior concentração de sessões, conforme tabela
a seguir, observa-se que 59,47% ocorreu em Cuiabá, seguido de Goiânia com 4,92% e
Sinop 2,63%.

Todos os dados apresentados foram extraidos da plataforma Google Analytics.
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Indicadores de Transparência – Ativa.
Ressalta-se que o Ministério Público Federal fez avaliação dos portais da transparência
dos 27 estados brasileiros. O exame levou em conta aspectos legais e boas práticas de
transparência e foi feito com base em questionário elaborado pela Estratégia Nacional
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Seu objetivo é medir o
grau de cumprimento da legislação, por parte de municípios e estados, numa escala que
vai de zero a dez. Neste ranking o Portal da Transparência foi o terceiro melhor avaliado,
conforme gráfico abaixo:

No ano de 2015, na área da Transparência e Acesso a Informação, destacaram – se o
desenvolvimento das seguintes atividades, tendo como referência os Acordos de
resultados estabelecidos pelo Governo do Estado, onde foi atingido um índice de
eficácia de 100 % na área da Transparência e Acesso a Informação e 74,0 % no
computo geral de atuação do Gabinete.
1. Elaboração do Decreto nº 84, de 05 de Maio de 2015, que disciplina a gestão da
transparência no âmbito da administração pública estadual;
2. Elaboração do Termo de Referência para o desenvolvimento do novo Portal
Transparência;
3. Inovação e atualização do Portal Transparência com a inclusão de novas
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3.
informações e atendimento da LAI;
4. Avaliação da transparência nos órgãos da administração estadual, por meio da
realização do check-list dos respectivos sites organizacionais;
5. Participação em atividades e articulação com o projeto Brasil Transparente
coordenado pela Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU;
6. Início de gestões para viabilizar a parceria com o Governo do Estado de São Paulo
para utilização do Sistema de Acompanhamento de Evolução Patrimonial;
7. Realização de parceria com a SESP/MT para a implantação de sistema para
recebimento, tratamento e monitoramento de denúncias;
8. Participação junto a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da
CGU do processo de implementação e difusão Projeto Governo aberto.

A partir de 2016, nossa referência passou a ser o PPA 2016-2019 e a LOA / PTA 2016 ,
que subsidiaram a elaboração do Acordo de Resultados de 2016, cujo conteúdo das
ações, medidas e tarefas a serem desenvolvidas na área da Transparência e Acesso a
Informação.

10 - MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DAS
CONTAS DE GOVERNO
Em face às determinações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado
– TCE nº 04/2015, emitido em 16 de junho de 2015, favorável à aprovação das Contas
Anuais de Governo do exercício de 2014, a Controladoria Geral do Estado – CGE/MT
por meio da Superintendência de Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle Interno
– SDC apresentou à Egrégia Corte de Contas os Planos de Providências do Controle
Interno (PPCI) elaborados pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, visando sanear as
irregularidades apontadas determinações e recomendações do TCE.
Salienta-se que, o Tribunal de Contas determinou ao Chefe do Poder Executivo Estadual
a adoção de medidas saneadoras visando melhorar a gestão pública e, assim, evitar a
ocorrência de novas falhas ou a reincidência das já existentes, apesar do Parecer
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Favorável à aprovação das contas.
Destaca-se, que concomitantemente às ações de elaboração dos Planos de
Providências em face às determinações do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do
Estado – TCE Nº 04/2015, referente às Contas Anuais do exercício de 2014,
procedeu-se ao monitoramento dos Planos de Providências anteriormente elaborados
em função das irregularidades apontadas no Parecer Prévio TCE nº 06/2014 referente
às Contas Anuais de 2013, Parecer Prévio TCE nº. 02/2013, referente às Contas Anuais
de 2012, e no Parecer Prévio TCE nº 05/2012, referente às Contas Anuais de 2011.
Tal ação está em consonância com o Plano de Providências da própria Controladoria
Geral do Estado em face da determinação da Egrégia Corte de Contas para que o
Governo do Estado implemente as providências apontadas nos Planos de Providências
do Controle Interno encaminhados em razão das Contas Anuais dos exercícios de 2011,
2012, 2013 e 2014. Sendo a CGE o órgão superior de Controle Interno, elaborou o
referido PPCI visando monitorar o cumprimento das determinações pelos órgãos
competentes.
O monitoramento foi realizado no período de 23 a 29/10/2015 relativo às Contas Anuais
de 2014 sendo finalizado no mês de outubro de 2014 com o envio ao Tribunal de Contas
do Relatório de Auditoria nº 144/2015, contendo cópias dos Planos de Providências
elaborados, bem como a informação a respeito daquelas ações que estão
implementadas e as que ainda encontram-se em implementação.
Em relação aos Planos de Providência relativos às Contas Anuais de exercícios
anteriores, apresenta-se nas tabelas abaixo o resultado do monitoramento,
demonstrando quais órgãos responderam à solicitação da CGE para envio dos planos
atualizados:
Tabela 56. Planos de providências encaminhados referentes às Contas Anuais de
Governo dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014
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Quanto aos Planos de Providências referentes às últimas Contas Anuais, ou seja,
exercício 2014, demonstra-se na tabela abaixo o resultado da implementação das ações
propostas, de acordo com as informações prestadas pelos responsáveis no momento do
monitoramento.
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Tabela 57. Planos de providências referentes às determinações do TCE-MT nas
Contas de Governo 2014 - Parecer Prévio TCE Nº 004/2015

Assim, observa-se que as ações implementadas totalizam o percentual 21,27% (vinte e
um vírgula vinte e sete por cento), havendo 68,08% (sessenta e oito vírgula oito por
cento) de ações em implementação que se referem a medidas corretivas que demandam
prazo para sua efetiva concretização que serão objeto de acompanhamento pela
Controladoria Geral do Estado juntamente às unidades responsáveis, visando o
cumprimento tempestivo dos Planos de Providências elaborados, e o percentual de
10,63% (dez vírgula sessenta e três por cento) que não houve elaboração de Plano de
Providência, caso específico da Secretaria de Estado de Saúde.
11 - CONCLUSÃO
Considerando o Plano Plurianual 2012-2015 apresentado pelo Governo do Estado de
Mato Grosso e as leis orçamentárias referentes ao exercício 2015, a saber a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – Lei Estadual nº 10.233, de 30 de dezembro de 2014, que
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"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras
providências."; e, a Lei Orçamentária Anua – Lei Estadual nº 10.243, de 31 de dezembro
de 2014, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Mato Grosso para o
exercício financeiro de 2015, em que se verifica que os instrumentos de planejamento
atendem ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Verifica-se que não houve atualização da previsão da recita, resultando em um déficit no
Balanço Orçamentário de R$ 2.636.051.385,10 (dois bilhões seiscentos e trinta e seis
milhões cinquenta e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).
Ressalta-se que a coluna previsão atualizada para o exercício deve refletir a parcela de
reestimativa da receita utilizada para a abertura de créditos adicionais, seja mediante
excesso de arrecadação ou mediante operação de crédito, da criação de novas
naturezas de receita não previstas na LOA, de remanejamento entre naturezas de
receita ou atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da
publicação da LOA.
Já o Resultado Orçamentário, que consiste na diferença entre a receita arrecadada
(14.055.373.323,68) e a despesa executada (14.353.056.092,63) no exercício, indicam
que a receita arrecadada é menor que a despesa executada, ocasionando um déficit na
execução orçamentária de R$ 297.682.768,95 (duzentos e noventa e sete milhões
seiscentos e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco
centavos).
Quanto aos limites constitucionais, destaca-se que a sua análise foi baseada nos dados
extraídos do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, encaminhados por meio de correio eletrônico ( e -mail) pela Secretaria de
Estado de Fazenda nos dias 18 e 22 de março de 2016, divergentes dos valores
publicados em 28 de janeiro de 2016 no diário oficial do Estado de Mato Grosso. Em
28/03/2016, foi protocolado na Controladoria Geral do Estado, a Prestação de Conta
Anual do Governo do Estado – Exercício de 2015.
Logo, os valores verificados nos relatórios enviados (e-mail) estão em conformidade com
os Demonstrativos constantes da Prestação de Contas com relação a aplicação em
Saúde e Despesas de Pessoal. Contudo, não foram, ainda, republicados os Relatórios
de Gestão Fiscal – RGF e os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
atualizados no DOE até o fechamento deste Parecer.
Em relação aos Demonstrativos, verificamos o cumprimento dos limites exigidos pela Lei
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de Responsabilidade Fiscal – LC nº. 101/2000, exceto quanto a Despesa com Pessoal
do Poder Executivo, que ultrapassou o limite legal de 49% da Receita Liquida Corrente –
RCL, no 2º. Quadrimestre de 2015 alcançando o patamar de 51,20%, deste percentual.
No entanto, já ocorreu a redução de 1,46% chegando ao limite de 49,74% em dezembro
de 2015, pois conforme a Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal, o excedente deverá ser eliminado até o 3º Quadrimestre de 2016.
À apreciação superior.
Cuiabá, 16 de Março de 2016

_______________________________
Cristina Santos Vilela
Auditora do Estado

_______________________________
Geralda Maria Carvalho de Sousa
Auditora do Estado

_______________________________
Marcia Cristina Borges de Souza Okamura
Auditora do Estado

_______________________________
Pierre Monteiro da Silva
Auditor do Estado
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Interessado:
Assunto:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO
CONTAS DE GOVERNO DE 2015.
DESPACHO

1- Homologo por seus próprios fundamentos o Parecer Conclusivo - RAACI nº
0180/2016, que trata de "CONTROLE INTERNO - PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
DE CONTROLE INTERNO CONTAS DE GOVERNO DE 2015", elaborado pelos
Auditores do Estado Cristina Santos Vilela, Geralda Maria Carvalho de Sousa, Márcia
Cristina Borges de Souza Okamura, Pierre Monteiro da Silva, validado pela Auditora do
Estado Geralda Maria Carvalho de Sousa e aprovado pela Secretária Adjunta de
Auditoria Kristianne Marques Dias.
2- Encaminha-se ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para
conhecimento e demais providencias cabíveis.
Cuiabá, 1 de Abril de 2016.

Ciro Rodolpho Gonçalves
Secretário Controlador-Geral do Estado

