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APRESENTAÇÃO
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Ao concluir os trabalhos referentes ao primeiro ano do atual governo onde o nosso
timoneiro se viu compelido em realizar correções nos rumos do Estado de forma a que este
Ente federado tivesse um horizonte mais adequado a grandeza e a exuberância do Estado de
mato Grosso.
Nesse sentido, foram utilizados pelos gestores todos os instrumentos disponibilizados
pela governança corporativa com fulcro em implantar um controle mais eficaz sobre a gestão
pública.
Dentre os instrumentos implementados e que sintetiza perfeitamente o respeito aos
limites legais, bem como aos reais detentores do poder que é o povo brasileiro, em especial,
os Mato-Grossenses, principalmente, se observarmos que vivemos em um Estado
Democrático de Direito, temos a prestação de contas onde os titulares de cada pasta
apresentam ao Senhor Governador do Estado os resultados finais obtidos em sua gestão, que
quando compilados com os dos demais Entes passam a compor o resultado da nação.
Concomitantemente, com a prestação de contas encontramos outros pilares
característicos de uma gestão pública responsável, ou seja, a transparência, a equidade e o
cumprimento aos preceitos legais previstos no ordenamento jurídico vigente.
Os resultados obtidos são fruto de um esforço conjunto e harmônico realizado pelos
representantes dos diversos órgãos que compõem o Poder Executivo juntamente com a CGE –
Controladoria Geral do Estado e o TCE - MT– Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
bem como a STN – Secretaria do Tesouro Nacional, onde cada qual exercendo suas
atribuições com esmero acabam por enriquecer todo o sistema e a gestão pública e quem mais
ganha com isso é a população.
Dentro deste panorama percebemos que a gestão pública deve ser observada sob a
ótica patrimonial/contábil, financeira e orçamentária.
A contabilidade, mais precisamente a pública, como fator primordial neste processo pode
ser conceituada como sendo “... uma ciência social que interpreta o patrimônio das entidades
através dos registros de dados, com o objetivo de prestar informações de forma tempestiva,
integra, compreensível e confiável analisando e controlando não apenas o aspecto material,
mas, principalmente, a ótica financeira e econômica das entidades demonstrando as mutações
ocorridas e os resultados obtidos em determinado período.”, nos impondo a utilização da
transparência, da equidade e da legalidade fatores esses não menos importantes, mas que
permeiam todos os procedimentos.
A transparência, como o próprio termo nos leva a concluir, possibilita que qualquer
cidadão possa ter acesso facilitado a informações públicas de caráter geral (relatórios, notas,
etc.) podendo, desta forma, acompanhar o uso e a destinação dada ao dinheiro arrecadado
junto à população.
A equidade pode ser observada, mas deve ser percebida, em cada ato, análise, decisão
que o gestor tiver que praticar por mais simplória que seja, pois, senso de justiça,
imparcialidade, isenção e neutralidade são virtudes que os servidores de modo geral devem
ostentar.
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Por derradeiro, a legalidade dos atos públicos de modo similar à equidade é requisito
básico e indispensável para que os registros, as análises e os resultados obtidos além de
atribuir confiabilidade aos resultados apresentados servem de base idônea para a tomada de
decisão devido a sua materialidade.
Assim sendo, devido à complexidade do tema a qualificação permanente dos
servidores, em especial, àqueles com atribuições nas áreas contábeis, financeiras e
orçamentárias, deve ser constante, visando formar profundos conhecedores em finanças
públicas, administração, financeira, orçamentárias, contabilidade aplicada ao setor público e
responsabilidade fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e Lei nº 4.320, de
17/03/1964).
Todos esses fatores colimam para que os órgãos e entidades fiscalizadoras analisem e
aprovem os resultados apurados reconhecendo o grande trabalho aqui desenvolvido,
possibilitando que o Governador preste conta junto a ALMT – Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso dentro do prazo legal e de forma regular.
Ante o exposto, torna-se relevante informar que toda a execução orçamentária,
financeira, patrimonial e contábil de acordo com o que determina a LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como, a Lei nº 4.320/1964, é feita dentro do Sistema Oficial do
Estado que é denominado FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do estado
de Mato Grosso conforme preceitua o artigo 1º, do Decreto nº 1.374, de 03/06/2008).
Em suma, toda prestação de contas feita de forma sistemática, transparente,
responsável e organizada, não só atende a legislação pertinente, como torna público a retidão
do gestor e a qualidade da gestão.
Assim, em obediência ao que normatiza o artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101,
de 04/05/2000 e, reconhecendo a relevância dos trabalhos realizados pela ALMT –
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em especial, pela Comissão de
Fiscalização e Orçamento, o Balanço do exercício 2015 será apresentado em audiência
pública aos Senhores Deputados na data de 19/04 do corrente ano, independentemente, da
emissão do parecer prévio do TCE/MT – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em
respeito aos representantes do povo que compõem aquela Casa de Leis, como também, aos
Mato-Grossenses em geral.
Portanto, confiante de que foram adotados todos os cuidados possíveis, bem como, de
que foram obedecidas em sua totalidade as normativa pertinentes de forma que os resultados
obtidos possam reproduzir fiel e regularmente todos os atos e fatos ocorridos no decorrer do
ano de 2015, marcando positivamente, o primeiro ano do Governo do Excelentíssimo Senhor
Pedro Gonçalves Taques à frente dos destinos do Estado de Mato Grosso, encaminhamos a
presente prestação de contas com profundo orgulho do trabalho realizado. Ações do Governo
em 2015.

Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
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Considerando a edição da Portaria STN n º 548, de 24/09/2015 onde a Secretaria do
Tesouro Nacional Vinculada ao Ministério da Fazenda apresentou o Plano de Implantação
dos Procedimentos Contábeis no qual define o Cronograma de implantação do plano que
deverá ser seguido pelos entes federados indistintamente.
A SEFAZ consultou informalmente o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
se seria publicado uma nova resolução em substituição a Resolução TCE-MT nº 28/2013,
com base na Portaria STN n º 548, de 24/09/2015 e nos foi informado que, como foi feita
consulta pública com todas as unidades federadas e ainda alinhado por meio de Nota Técnica
com o Grupo de Gestores das Finanças Estaduais - GEFIN , entendiam desnecessária a
emissão da resolução.
Buscando oficializar essa informação a SEFAZ encaminhou o Ofício Nº
0703/SGCO/SATE/SEFAZ/MT em 05/11/2015 em resposta ao não cumprimento da
providência 24 do Parecer Prévio 06/2014 processo 7.549-3/2014 contas anuais do governo
Exercício 2013, bem como informou que o Estado de Mato Grosso está adotando o
Cronograma fixado pela portaria nº 548 em virtude de não existir uma nova Resolução
editada com base na nova portaria que ratifique os prazos indicados ou prescreva outros
prazos conforme normatizado no seu § 5º, do art. 1º quando prescreve que "Os prazos limites
estabelecidos pelos PIPCP - Plano de implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
constante do anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo do normativo e
decisão dos Tribunais de contas que antecipem esses prazos."
Dentre o novo cronograma estabelecido no PIPCP - Plano de implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais, o Estado de Mato Grosso já implementou os itens
abaixo:
a) Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e nãotributária, e respectivo ajuste para perdas - A metodologia de provisão de perdas está
sendo revista por orientação da CGE;
b) Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio
de previdência dos servidores públicos civis e militares.
c) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por
competência. Ainda temos que buscar ampliar o rol de despesas contabilizadas pelo
regime de competência.
d) Salientamos que o Estado de Mato Grosso elaborará um plano de ação referente à
implantação dos procedimentos contidos na Portaria/STN 548/2015 e
posteriormente publicará uma Portaria com o cronograma interno, de forma que a
conclusão da implantação dos demais procedimentos antecipe os prazos finais
estabelecidos.
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Capítulo I:
Apresentação e análise dos resultados contábeis
Resultados Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165 determina que o planejamento
será elaborado sobre um triple composto por Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.
O Plano Plurianual instituído pela Lei 9.675/2011 para o quadriênio 2012/2015
estabeleceu de forma regionalizada as diretrizes, objetivos metas para as despesas de
capital e outras delas decorrentes, bem como para aos programas de duração continuada,
constituindo-se no planejamento estratégico de médio prazo do Estado de Mato Grosso.
A Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, inovação da CF/88, surgiu como
importante instrumento de ligação entre o planejamento estratégico das ações
governamentais (PPA) e o orçamento. A LDO, estabelecida pela Lei 10233 de 30 de
Dezembro de 2014, definiu as metas e prioridades que nortearão a proposta de Lei
Orçamentária do ano seguinte.
A Lei Orçamentária Anual vigora por um ano e deve se ajustar à Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e ao Plano Plurianual - PPA. A Lei Orçamentária Anual contém
ações programadas a serem executadas visando atender os objetivos e metas programadas
no Plano Plurianual em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O orçamento é instrumento, previamente autorizado pelo legislativo, que contem todas
as receitas a serem arrecadadas bem como as despesas necessárias para que a administração
pública realize as despesas necessárias ao funcionamento dos serviços públicos.
Da análise o orçamento é possível identificar as despesas com saúde, educação, obras
públicas, pessoal, etc.
O objetivo primordial do orçamento é garantir que os recursos suportados pela
sociedade sejam aplicados de forma a atender as necessidades econômicas e sociais da
população.
A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo Poder Público.
O orçamento do Estado de Mato Grosso para o exercício de 2015 foi
autorizado por meio da Lei nº 10.243, de 31 de dezembro de 2014.
Nessa peça orçamentária a Receita Total foi estimada e a Despesa Total fixada
em R$ 13.653.061.831 (Treze bilhões seiscentos e cinquenta e três milhões, sessenta e um
mil, oitocentos e trinta e um reais).
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Desse montante R$ 9.862.337.804 (Nove bilhões, oitocentos e oitenta e dois
milhões, trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e quatro reais) compõem o Orçamento
Fiscal e R$ 3.790.724.027 (Três milhões, setecentos e noventa milhões, setecentos e vinte
e quatro mil e vinte e sete reais) referem-se ao orçamento da Seguridade Social.
Não
houve orçamento de investimento no exercício de 2015.
O valor de R$ 1.463.483.173 (Um bilhão, quatrocentos e sessenta e três milhões,
quatrocentos e oitenta e três mil, cento e setenta e três reais), incorporado na Receita total
prevista na lei é definido como receita intra-orçamentária, por tratar-se de operações entre
órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras
entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, não compondo a base
de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao Tribunal de
Contas, a Procuradoria Geral de Justiça e a Defensoria Pública.
Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário conforme previsto no artigo 102, da Lei 4.320/64,
evidenciará as receitas e despesas previstas confrontadas com as realizadas.
"Art. 102. O Balanço Orçamentário
demonstrará as receitas e despesas previstas em
confronto com as realizadas."
A estrutura do Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria
econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a
receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Também deve evidenciar as despesas por categoria econômica e grupo de natureza
da despesa, discriminando dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas
empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
No Balanço Orçamentário são obtidos o excesso ou déficit da arrecadação, bem
como o resultado orçamentário.
O Balanço Orçamentário é composto por:
a) Quadro Principal;
b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar
Não Processados Liquidados.
O Balanço Orçamentário em sua integra é apresentado no Volume 2 - Anexos da Lei
4320/64, abaixo quadros resumidos para efeito de evidenciação dos principais resultados e sua
análise.
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O excesso de arrecadação ocorre quando as receitas orçamentárias efetivamente
recebidas são maiores que as receitas orçamentárias previstas. Surge de uma diferença
negativa entre ambas.
A receita orçamentária do exercício de 2015 alcançou o patamar de R$
14.055.373.323,68, apresentando um excesso de arrecadação de R$ 402.311.492,68.
A economia é a diferença positiva entre a despesa orçamentária fixada e a despesa
orçamentária realizada.
A despesa orçamentária realizada de 2015 foi de R$ 14.353.056.092,54, gerando
uma economia orçamentária em relação à dotação atualizada de R$ 1.935.920.235,90.
Resultado Orçamentário
O Resultado do Balanço Orçamentário demonstra o valor atingido pela administração
pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado é obtido através da diferença entre
as Receitas realizadas deduzidas das Despesas empenhadas no período. Se o resultado for
positivo, temos Superávit. Caso o resultado seja negativo, então se trata de Déficit.
Para apuração do Resultado do Balanço Orçamentário foram considerados os valores
da receita arrecadada, bem como os valores da despesa empenhada no exercício de 2015.
Considerando que no Balanço Orçamentário Consolidado ainda não foi possível
expurgar o movimento intraorçamentário, temos a apresentação de 3 (três) resultados:
Resultado Consolidado; Resultado Orçamentário e Resultado Intraorçamentário.
O Resultado Consolidado é apurado pela diferença entre total de receita e total da
despesa, inclusive as receitas e despesas intraorçamentárias.
Considerando a receita orçamentária total realizada de 14.055.373.323,68 e a despesa
empenhada de R$ 14.353.056.092,54 (catorze bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões,
cinquenta e seis mil, noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) o resultado
consolidado do período foi deficitário em R$ 297.682.768,86 (duzentos e noventa e sete
milhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil e oitenta e seis
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centavos), conforme evidenciando na versão resumida do Balanço Orçamentário Consolidado
acima.
Esse resultado somente foi possível porque houve superávit financeiro, apurado no
Balanço Patrimonial de 2014, reconhecidos pela Controladoria Geral do Estado - CGE, no
montante de R$ 766.830.328,08 (setecentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e trinta mil,
trezentos e vinte e oito reais e oito centavos).
O resultado orçamentário, desconsiderando o movimento intraorçamentário, foi
deficitário em R$ 280.388.155,55 (duzentos e oitenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil,
cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo.
Já o resultado intraorçamentário, nesse considerado somente as receitas e despesas
intraorçamentárias, que são as resultantes de operações entre órgãos, fundos, autarquias,
fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do
orçamento fiscal e da seguridade social, apresentou também um déficit orçamentário de R$
17.294.613,31 (Dezessete milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e treze reais e
trinta e um centavos), evidenciado no demonstrativo abaixo:
Resultado Orçamentário Consolidado e Resultado Orçamentário
Por intermédio da análise por quocientes é possível verificar de forma rápida a
eficiência da gestão, bem como seu respeito ao princípios da legalidade e do equilíbrio
orçamentário.

Quociente de Execução da Receita
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O quociente de execução da receita resultante da relação entre a receita efetivamente
arrecadada com a previsão atualizada da receita, indica a existência de excesso ou
insuficiência de arrecadação.
Se o índice for igual a 1, a arrecadação foi exatamente o valor previsto, caso seja
menor que 1 houve insuficiência de arrecadação e, se for maior que 1, houve excesso de
arrecadação.
Quociente do Equilíbrio Orçamentário
Esse quociente demonstra o equilíbrio existente entre a previsão da receita e a fixação
da despesa para o exercício.
Demonstra que em 2015 o orçamento do Estado foi elaborado de forma a manter o
equilíbrio entre receitas e despesas.
Quociente de Execução da Despesa
O Quociente de Execução da Despesa é resultante da relação entre a Despesa
Executada (empenhada) e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por
ineficiência no
processo planejamento-execução ou a uma economia de despesa
orçamentária.
Em 2015 para cada 1 de fixação de despesa o Estado empenhou, aproximadamente,
0,8811.
Quociente do Resultado Orçamentário
O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da relação entre a Receita
Realizada e a Despesa Empenhada, indicando se o resultado foi deficitário, superavitário ou
nulo.
No exercício de 2015 o resultado foi de 0,9793, ou seja, menor que 1, indicando que
houve déficit orçamentário no exercício.

Execução Orçamentária da Receita
Resumo executivo - receita pública
Tabela 1 – Código, Especificação e Comparação entre Receita Prevista e
Realizada - Anual/2015.
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A tabela 1 ressalta o peso de três contas na composição da receita. As receitas
Tributárias, de Contribuições e Transferências Correntes responderam em 2015 por 81,23 %
de toda a receita estadual.
Receita Patrimonial
A receita patrimonial foi de R$ 377,85 milhões, destacando-se neste grupo as
receitas de valores mobiliários, remuneração de depósitos bancários e outras receitas de
valores mobiliários.
RECEITA AGROPECUÁRIA
A receita Agropecuária no período foi de apenas R$ 146,5 mil, possuindo
pouca representatividade do total das receitas, participando com apenas 0,001 %. As receitas
que compõem este grupo são: Receita da produção animal e derivados e Outras receitas
agropecuárias.
RECEITA INDUSTRIAL
A receita Industrial foi de R$ 3,39 milhões , sendo composta basicamente
pela receita da indústria de transformação.
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RECEITA DE SERVIÇOS
A receita de Serviços foi de 495,82 milhões, representando 2,71 % do total
das Receitas do estado. Dentre as receitas deste grupo destacam-se os serviços relativos ao
trânsito, saúde e agropecuários.
Receita Prevista X Receita Realizada
Tabela 2 Especificação da Receita Prevista, Realizada e Participação
Percentual das

Tabela 2.1 -

Especificação da Receita Prevista, Realizada - FETHAB.
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A Receita do Fethab realizada em 2015 foi de R$ 791,18 milhões, ante uma previsão
para o período de R$ 850,99 milhões. O que justifica a frustração no período analisado foi a
queda no volume comercializado de diesel de 1,28 %, em relação ao mesmo período do ano
anterior, haja vista que é a receita mais significa dentro desta rubrica. No Fethab-gado
também houve frustração e o que justifica é a queda no abate de bovinos (15%), não só em
MT, mas em todo mercado nacional. Quanto ao fethab-madeira, houve queda tanto em
relação ao valor previsto na LOA (20,26%), quanto ao valor realizado no ano anterior (9%). A
explicação pode ser pelo baixo desempenho no volume de madeira comercializada pelos
entraves que sofrem a comercialização desse produto, como também pelo aumento da
exploração ilegal de madeira, conforme informações de órgãos oficiais (31% desde 2012 para
cá).
A Receita Pública Total realizada em 2015 foi de R$ 18,26 bilhões (sem as deduções
do fundeb e as transferências aos municípios), ficando 5,2 % acima da prevista na LOA (R$
17,36 bilhões)
A tabela mostra que as receitas tributárias realizadas no período obtiveram um
valor acima do projetado na LOA em 16,5%, em valores nominais.

Taxas
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Quanto às taxas (Segurança Pública, Serviços Estaduais e Judiciárias), o valor
realizado ficou abaixo do previsto na LOA em 17,4%, haja vista que estimou-se na LOA um
montante para o período de R$ 250,15 milhões e o valor realizado foi de R$ 206,67 milhões.
A frustração ocorreu, principalmente, em Taxas pela Prestação de Serviços (FUNDESTEC),
haja vista que foi impetrado MS pela Fiemt contra a cobrança desta taxa.
Receitas de Contribuições
As receitas de contribuições totalizaram R$ 1,479 bilhões, contra uma previsão de
R$ 1,478 bilhões, portanto 0,1 % acima do previsto. Destacam-se neste grupo as receitas do
Fethab, cuja previsão na LOA para o período foi de R$ 850,99 milhões, efetivando-se em R$
791,18 milhões, 7,0 % abaixo. Esta frustração na receita do Fethab já foi explicada após a
tabela 2.1. Em Outras Receitas de Contribuições a frustração pode ser explicada pela não
realização conforme previsto na LOA das receitas do FUNDEIC (em função do MS
impetrado pela FIEMT nas receitas do FUNDESTEC ), do FUPIS (várias empresas foram
desenquadradas de ofício) e do FUNDO DE FOMENTO À CULTURA (fonte 104).

IPVA
A previsão de arrecadação do IPVA para o período foi de R$ 445,69 milhões, sendo
realizados R$ 537,52 milhões, ficando 20,6% acima do previsto.

ICMS
O valor do ICMS projetado na LOA para o período foi de R$ 6,694 bilhões, sendo
realizado R$ 7,922 bilhões, portanto 18,4 % superior ao previsto, em valores nominais.
Mais adiante veremos a análise do ICMS por segmento.

Imposto sobre transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos (ITCD)
O valor do ITCD previsto na LOA para o período foi de R$ 57 milhões e a
realização foi de R$ 80,17 milhões, portanto 40,6% superior ao previsto na LOA.
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Transferências Correntes (Constitucionais e Legais)
Estava prevista uma receita de R$ 3,7 bilhões de transferências correntes para o
período, no entanto, a realização foi de R$ 3,9 bilhões, ficando 5,5% acima do valor orçado.

Multas e juros
Os valores efetivamente recebidos a título de Multas e Juros ficaram acima do valor
orçado, 14,1 % aproximadamente, totalizando R$ 205,67 milhões ante os R$ 180,26 milhões
previstos na LOA.

Receita da Dívida Ativa
A Receita orçada da Dívida Ativa para o período foi de R$ 35,63 milhões,
realizando-se R$ 59,96 milhões, portanto, 68,3 % acima do previsto. Este resultado positivo
foi fruto de trabalhos em maior harmonia e sintonia com a Procuradoria Geral do Estado,
em especial com a Subprocuradoria-Geral Fiscal.

Receitas de Capital
As receitas de capital apresentaram um resultado inferior em relação ao estimado na
LOA para o período, ou seja, estava prevista uma receita de R$ 1,467 bilhão, realizando-se
R$ 279,6 milhões, portanto, 80,9 % abaixo.
Salientamos que este comportamento pode ser explicado pelo fato de existirem
Operações de Crédito em andamento, principal componente de receita deste grupo, que não
foram liberadas até o período analisado.

Execução Orçamentária da Despesa
Os estágios da execução da despesa orçamentária são empenho, liquidação e
pagamento.
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A despesa orçamentária do exercício de 2015 foi de R$ 14.353.056.092,63 (catorze
bilhões, trezentos e cinqüenta e três milhões, cinqüenta e seis mil, noventa e dois reais e
sessenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Em 2015 quase 70% do total da despesa orçamentária do Estado foram gastos com
pessoal e serviço da dívida (juros e encargos da dívida e amortização), restando somente
23,4% para custear a máquina administrativa e 6,7% para investimentos.
A despesa de pessoal alcançou, em 2015, o montante de 7 bilhões de reais,
apresentando um crescimento de 14,5% em relação ao executado em 2014.
Também se verifica que a despesa de pessoal executou a maior do que o inicialmente
previsto em 884 milhões o que correspondeu a 12,7%, em função da abertura de novos
créditos adicionais para fazer frente ao incremento da folha ocorrido em 2015.
Outro gasto expressivo foi do serviço da dívida, que engloba tanto o grupo de juros e
encargos da dívida que teve um crescimento em relação a 2014 de 28,6%, quanto o grupo de
amortização que apresentou crescimento de 60,7%. Desta forma o serviço da dívida em 2015,
no montante de R$ 1,070 milhões, apresentou uma média de crescimento de 45% em relação
ao exercício anterior.
Em relação a previsão inicial o juros tiveram execução superior ao orçamento em
19,2%, enquanto que a amortização executou 33% acima do previsto inicialmente na lei
orçamentária.
O

aumento

do

montante

desembolsado

a

título

de

juros

foi,

principalmente, decorrente do aumento do estoque no contrato de financiamento do Programa
MT INTEGRADO Sustentável e Competitivo por conta da liberação de recursos ocorrida no
exercício de 2015. Também, vale destacar o que influenciou o aumento com o desembolso
dos juros foi a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP que de 5% ao ano em 2014
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saltou para 7,5% ao ano em 2015 e a TJLP incide sobre 34% do estoque da dívida publica do
Estado.
O crescimento na amortização foi, predominantemente, em razão da amortização
customizada de 8,29% em 2015 da dívida externa com o Bank Of America maior que 2014
em 5% e variação cambial do dólar de, aproximadamente, 47%.
Outro fator que influenciou o aumento da amortização, esse decorrente da divida
interna, foi o término da carência do principal dos contratos de financiamento do
PROINVEST, MT INTEGRADO e PRODETUR.
O grupo de outras despesas correntes teve uma redução de 1% em relação ao
empenhado em 2014 demonstrando o esforço do Estado implementado em 2015 na
revisão/renegociação dos contratos.
As despesas de investimentos foi o grupo que apresentou a maior queda de execução
em 2015, tendo executado 53,3% a menor do que no exercício de 2014. Também apresentou
uma redução de 50,8% em relação ao inicialmente previsto, demonstrando que o Estado
praticamente não conseguiu aplicar recursos em investimentos.
No entanto é necessário destacar que a despesa de investimento é basicamente
lastreada com recursos federais (receita de convênio de capital e de operações de crédito),
como esses recursos tiveram frustração a execução da despesa também ficou comprometida.
Outro fator que impactou na execução das obras é que a maioria das obras em
andamento precisaram ter seus contratos revisados e as medições novamente atestadas pelos
engenheiros para evitar qualquer pagamento indevido na execução das obras.
Despesas Orçamentárias por Tipo de Créditos adicionais
Para que a administração pública possa iniciar a execução das despesas necessárias
para cumprir com sua finalidade é necessário que haja a autorização legislativa pela casa de
leis, no caso dos estados, pela Assembléia Legislativa, por meio da Lei Orçamentária Anual –
LOA.
Esse orçamento previamente autorizado pode ser alterado no decorrer de sua
execução por meio de créditos adicionais. Os créditos adicionais são autorizações de despesas
não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária.
De acordo com o previsto no art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são
classificados em:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
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II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária
específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública.

Do total da despesa executada, pelo Estado, em 2015 98% foram por crédito especial e
suplementar e 2% de crédito especial. Não houve execução de despesas por meio de crédito
extraordinário.
Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e
especiais, conforme disposto no §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em Lei; IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma
que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.
Superávit Financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações
de créditos neles vinculadas. Portanto, trata-se de saldo financeiro e não de nova receita a ser
registrada. O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos
suplementares e especiais;
Para melhor compreensão do resultado do exercício necessário se faz analisar o total
do gasto realizado por meio de abertura de crédito adicional por superávit financeiro.
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No exercício de 2015 do montante de R$ 14.353.056.092,63 (catorze bilhões,
trezentos e cinqüenta e três milhões, cinqüenta e seis mil, noventa e dois reais e sessenta e
dois reais e sessenta e três centavos) R$ 521.835.758,26 (quinhentos e vinte e um milhões,
oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e seis centavos) foi
executado por meio de superávit financeiro, ou seja, lastreado com recursos de exercícios
anteriores.
É importante que ao analisar o superávit/déficit orçamentário do exercício se leve em
consideração o valor executado por superávit financeiro, pois essas despesas são decorrentes
da receita arrecadada em exercícios anteriores, fazendo com que a execução da despesa fique
maior que a receita realizada no exercício.
ENFOQUE FINANCEIRO
Balanço Financeiro
De acordo com o artigo 103, da Lei 4320/64, o Balanço Financeiro evidenciará todos
os ingressos e dispêndios de recursos, conjugando-se os ingressos com o saldo disponível
proveniente do exercício anterior e os dispêndios com o saldo disponível que vai para o
exercício seguinte.
"Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará
a receita e a despesa orçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza
extraorçamentária, conjugados com os saldos em
espécie provenientes do exercício anterior, e os
que se transferem para o exercício seguinte."
Desta forma o Balanço Financeiro consolidado, tanto na parte dos ingressos como
nos dispêndios divide-se em três partes:
a) Operações orçamentárias: receitas e despesas executada, por fonte/destinação
de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b) Operações extraorçamentárias: recebimentos e pagamentos;
c) Saldo em espécie: do exercício anterior e para o exercício seguinte.
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A discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso permite
destacar a origem e aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa
orçamentárias de acordo com sua vinculação legal.
O Balanço Financeiro permite que se apure o resultado financeiro do ente público em
um determinado exercício.
A integra do Balanço Financeiro compõe o Volume 2 - Anexos da Lei 4320/64, para
efeito de análise foi elaborado o quadro abaixo:

Conforme evidenciado no quadro acima, no exercício de 2015 a receita
Orçamentária liquida alcançou o montante de R$ 14.055.373.323,68 (catorze bilhões,
cinqüenta e cinco milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e três reais e
sessenta e oito centavos) sendo inferior à despesa orçamentária em 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).
Já os recebimentos extra-orçamentários de R$ 14.265.733.368,66 (catorze bilhões,
duzentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e oito
reais e sessenta e seis centavos) foram superiores aos pagamentos extra-orçamentários, que
chegaram a R$ 13.589.915.225,54 (treze bilhões, quinhentos e oitenta e nove milhões,
novecentos em R$ 675.818.143,12 (seiscentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e dezoito
mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos).
Desta forma fica evidente que o aumento de 378.135.374,17 (trezentos e oitenta e
oito milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezessete
centavos), no saldo bancário de 2015, tem sua origem na movimentação extra-orçamentária.
Resultado Financeiro (RFE)
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O Resultado Financeiro (RFE) é apurado no Balanço Financeiro e se divide em
Resultado Orçamentário Financeiro e Resultado extra-orçamentário Financeiro.
O Resultado Financeiro pode ser apurado de duas formas, conforme abaixo:
1)
A soma das Receitas Orçamentárias mais os Recebimentos Extraorçamentários, menos
a Despesa Orçamentária e os Pagamentos Extraorçamentários.

2)
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte menos o Saldo em Espécie do Exercício
Anterior.

O resultado financeiro orçamentário foi deficitário em em 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) que combinado com o resultado extraorçamentário
superavitário de R$ 675.818.143,12 (seiscentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e dezoito
mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos), gerou um resultado positivo de R$
378.135.374,17 (Trezentos e oitenta e oito milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e
setenta e quatro reais e dezessete centavos)
O valor do resultado financeiro positivo de 378 milhões é convalidado pela diferença
entre o saldo disponível do exercício de 2015 e de 2014, quadro do item 2 acima.

Análise do Balanço Financeiro
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O objetivo primordial da análise e verificação do Balanço Financeiro é preparar
indicadores para subsidiar a avaliação da gestão financeira.

Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro
A interpretação desse quociente indica que como o resultado o resultado orçamentário
foi deficitário ele influenciou negativamente em 0,7872 a variação do saldo do disponível.
Nesse mesmo sentido é possível aferir que a variação positiva do saldo em espécie é
toda decorrente do resultado extraorçamentário.
O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros
Quociente resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o
Saldo do Exercício Anterior.
Esse quociente, quando maior que 1, demonstra que o resultado financeiro foi
positivo, indicando que os ingressos foram maiores que os dispêndios. O quociente 1,254
demonstra que as disponibilidades tiverem um pequeno incremento em 2015 no montante de
378 milhões.

ENFOQUE PATRIMONIAL
Resultado Patrimonial
O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio do Estado, sob
aspectos quantitativos, compondo-se dos grupos de contas representadas na demonstração
abaixo.
Essa demonstração contábil está regulamentada no Art. 105 da Lei 4.320/64, que
declara: “o Balanço Patrimonial demonstrará: (I) o Ativo Financeiro, (II) o Ativo Permanente,
(III) o Passivo Financeiro, (IV) o Passivo Permanente, (V) o Saldo Patrimonial e (VI) as
Contas de Compensação”.
O Balanço Patrimonial, dentro dos ditames da Nova Contabilidade Pública, demonstra
o Ativo Circulante, o Ativo Não Circulante, o Passivo Circulante, o Passivo Não Circulante e
o Patrimônio Líquido, conforme Lei nº 11.638/07, Lei nº 11.941/09 e Resolução CFC nº
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1.161/09, evidenciando integralmente, em determinado momento, os bens e direitos da
Unidade Contábil Consolidada e os compromissos assumidos com terceiros.
A Contabilidade brasileira passa por um processo de convergência às normas
internacionais. Esse processo abrange tanto a área privada, quanto o setor público, e trata-se
da adoção das normas internacionais de contabilidade visando uma maior padronização e
qualidade das informações.Em um passado bem recente, do qual a Nova Contabilidade
Pública está se desvencilhando, os registros dos fatos contábeis não obedeciam aos princípios
da competência e da oportunidade. Os aspectos patrimoniais não eram perseguidos à risca,
investindo-se atenção maior aos aspectos orçamentários.O novo modelo dá enfoque ao
patrimônio público, objeto da contabilidade aplicada ao setor público, demonstrando que fazse necessário evidenciar sua exata dimensão.
Com o intuito de evidenciar adequadamente o patrimônio público, os bens móveis e
imóveis devem ser apresentados pelo seu valor real e justo, ou seja, contabilidade pública
passa a utilizar os institutos da depreciação, amortização, exaustão, reavaliação, redução ao
valor recuperável e das provisões. Há, com isso, uma total observância dos princípios
contábeis da competência e da oportunidade.
No que foi possível dentro deste exercício, procurou-se cumprir esses princípios.
Essa Contabilidade Patrimonial no Setor Público implica no registro das receitas e
despesas públicas segundo o regime de competência, retirando o enfoque predominante dado
até então ao Orçamento Público e sua execução. A análise deste instrumento de gestão e
avaliação serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do Estado e, quando
combinado com outras informações, nos permite gerenciar também limites de endividamento
e níveis de dispêndios com dívidas.
Resumo do Balanço Patrimonial
O Patrimônio Líquido do exercício é de R$ 33.004.327.226,40. Apresentamos a
sua composição no exercício de 2015, considerando as regras estabelecidas no PCASP-Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme pode ser evidenciado no demonstrativo
abaixo:
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O
patrimônio do estado foi aumentado no exercício de 2015
em R$
7.573.198.007,92. Os reflexos mais significativos são decorrente do Superávit apurado no
exercício no montante de R$ 7,56 bilhões e R$ 34,72 milhões, oriundas de mudanças de
critérios que foram utilizados para ajustes nos elementos patrimoniais. Esses registros estão
efetuados em várias Unidades Orçamentárias,decorrentes de ajustes de depreciação referentes
ao exercício de 2015, bem como outros ajustes lançados por órgãos da administração indireta.
Ativo
Compreende o conjunto de bens e direitos das entidades, demonstrando assim as
aplicações de recursos. Sua classificação deve ser disposta em ordem decrescente de grau de
conversibilidade.

Notas: 1) AV - Análise Vertical/2015;
2) AH - Análise Horizontal (Realizado 2014/Realizado 2015).
O total do Ativo no exercício de 2015 é de R$ 62.230.305.110,09. Desse montante
87,37% é constituído por Ativo Não Circulante e 12,63% do Ativo Circulante.
Em relação ao ano anterior 2014, o Ativo Circulante cresceu 67,47%. O Ativo não
circulante teve um crescimento de 18,40%. Em função do aumento do ativo circulante , o
ativo total cresceu 22,95%.
Ativo Circulante e Não Circulante
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Ativo Circulante

No grupo do Ativo Circulante, o subgrupo Créditos a Curto Prazo teve uma
participação de 9,46%, comparando com o total do ativo levantado em 2015. As contas mais
representativas são : Os demais créditos também com uma representatividade expressiva no
grupo estão compostos da seguinte forma :
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Os demais grupos de contas como Caixa e Equivalentes de Caixa tiveram uma
participação de 3,19%, Estoques de almoxarifado e Material de Consumo 0,17%. O Ativo
Circulante contribui com 12,63% para a formação do ativo total.
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Ativo Não Circulante

Esse grupo de contas contribuiu com 87,37% para a formação do Ativo Total.
Dentro do grupo de contas, os subgrupos que tiveram melhor desempenho foram, o
Imobilizado com 72,34%, e o Realizável a Longo Prazo com 14,90%.
Dentro do Realizável a Longo Prazo estão os direitos a receber da Dívida Ativa
Tributária no montante de R$ 22.540.454.790,58, a não Tributária R$ 1.388.224.308,63,
deduzidos os ajustes de perdas para Créditos de Longo Prazo no total de R$
16.148.184.715,27. Créditos a receber do Prodei no valor de R$ 277.050.493,10, Créditos a
Receber de Entidades Estaduais de R$ 199.302.824,35.
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No grupo do Imobilizado, destacam-se os Bens Imóveis no valor de R$
44.493.057.177,53 e Bens Móveis R$ 1.987.468.942,70.

Dívida Ativa
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Passivo

O Total do Passivo sem considerar o Patrimônio Liquido é de R$ 29.225.977.883,69.
Desse montante 75,13% é formado por passivo não circulante e 24,87% por passivo
circulante. O passivo circulante teve um acréscimo de 193,86% em relação ao exercício
anterior.
Uma das causas que determinaram esse crescimento é :
a) Aumento de obrigações com fornecedores devido a não quitação de Restos a
Pagar de Exercícios Anteriores e em função das novas inscrições no exercício
de 2015.
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Passivo Circulante
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Levando em consideração o total do passivo e patrimônio liquido, o passivo
circulante tem participação de 11,68 %. Os Subgrupos que mais se destacam são: Demais
Obrigações a Curto Prazo com índice de 8,89% e Emprestimos e Financiamentos a curto
prazo com 1,19%.
Nas demais obrigações a Curto Prazo estão os depósitos com cauções e Restos a
Pagar que estão pendentes de pagamentos.
No grupo de empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo, basicamente está a
Divida Fundada de Curto Prazo, onde estão computados as obrigações vencíveis no exercício
seguinte. O Estado de Mato Grosso tem honrado todos os compromissos com a Dívida
Pública, onde estão sendo priorizado a dívida dolarizada com o Bank of The América.

Passivo Não Circulante
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O Passivo não Circulante representa 35,28% , considerando o total do Passivo e
Patrimônio Liquido .
As provisões de Longo Prazo com uma representatividade de 24,12% , são uma das
que destacam dentro do subgrupo. Dentre elas estão as Contribuições Previdenciarias
Matemáticas com saldo de R$ 14,61 bilhões e Provisão de Pagamentos de débitos judiciais
R$ 366 milhões.
Os empréstimos e Financiamentos participam com 10,21%. Do total registrado cerca
de R$ 4.854,6 bilhões
são relativos a empréstimos internos e R$ 1.496,4 bilhões á
empréstimos externos. Dentre as dívida internas a que apresenta maior valor é o contrato0901
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- 01 amparada pela Lei Federal número 9496/97 e na dívida externa é o contrato 2012 -3 junto
ao Bank Of. América N.A, cujos pagamentos geram grandes dispêndios , sendo necessário
provisionar com bastante antecedência esse compromisso.
Quocientes Gerenciais
Em função do exíguo prazo e das mudanças que ainda acontecem na implantação do
PCASP,optamos para apresentar os três indicadores mais relevantes para a avaliação do
resultado patrimonial: quociente da Situação Financeira, quociente do Resultado Permanente
e quociente do Resultado Patrimonial.

Analisando os resultados apresentados pelo “quociente da situação financeira”,
verifica equilíbrio entre os direitos e as obrigaçõesdecurto prazo, representadas pelo ativo e
passivo circulante , conclui-se, que o Estado ainda dispõe de R$ 1,08 para pagar cada R$ 1,00
de obrigações de curto prazo.
A meta do estado em 2015 ainda foi direcionada para quitar a folha de pagamento
dentro do mês, honrar os compromissos com os serviços da dívida, encargos sociais e fiscais e
garantir a disponibilidade de caixa para manutenção dos serviços fundamentais para o
funcionamento da máquina administrativa. Mesmo com toda dificuldade que a economia
atravessa, ainda foi possível manter R$ 1,08 de bens em circulação para fazer frente a cada R$
1,00 de obrigação.
O quociente da Situação Permanente ou Não Financeira nos revela a relação entre o
ativo e o passivo permanente ou não financeiro. Em outras palavras, excluídas as
obrigações e os bens e direitos de curto prazo, como se comporta a nossa capacidade de
pagamento?

O estado possui 2,48% de direitos a longo prazo e possui bens tangíveis, intangíveis
e também investimentos necessários para quitar as obrigações vencíveis a longo prazo.
Mesmo com a crescente taxa de juros no mercado, o ativo não circulante ainda é
suficiente para honrar os compromissos de longo prazo.
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O quociente do Resultado Patrimonial é um indicador importante, porque nos
permite avaliar a nossa capacidade de solver nossas obrigações em geral.

O resultado apresentado é satisfatório . Para cada R$ 1,00 de obrigação assumida a
curto e longo prazo, possuímos 2,13% de bens e direitos para saldar os compromissos .
Constata-se que o ativo existente é suficiente para garantir as dívidas assumidas com
terceiros.
Demonstração das Variações Patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no
Patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado
Patrimonial do exercício, pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas
aumentativas e diminutivas.

No exercício de 2015, as variações patrimoniais apresentaram os seguintes resultados:
As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R$ 72.363.362.865,30 (setenta e
dois bilhões, trezentos e sessenta e três milhões trezentos sessenta e dois mil, oitocentos
sessenta e cinco reais e trinta centavos), e as Variações Patrimoniais Diminutivas R$
64.795.403.125,66 (sessenta e quatro bilhões setecentos e noventa e cinco milhões
quatrocentos e três mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).
As Receitas de Impostos, Taxas e as Contribuições, mesmo não tendo atingido o
excesso de arrecadação desejado para o exercício, foram suficientes para garantir o
pagamento de pessoal e encargos e os beneficios previdênciários e assistênciais. O somatório
das duas receitas totalizaram R$ 10.865.200.134,22 e as despesas R$ 9.594.147.592,04,
gerando um excedente de R$ 1.271.052.542,18.
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As variações Diminutivas relativas ao uso de Bens e Serviços superaram a
exploração de vendas de Bens e Serviços em R$ 1.353.221.640,83, destacando o uso de
serviços.
As Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras superaram as diminutivas em
R$ 3.549.476.578,77.
Já as Transferências e Delegações Recebidas foram superiores as Concedidas em R$
2.572.526.673,46 , destacando nesse grupo as Transferências intergovernamentais recebidas.
A Variação Aumentatativa com Valorização e Ganhos com Ativos e
Desincorporação de Passivos, cujo montante atingiu R$ 485.629.659,84, superaram em R$
267.722.983,93 as Variações Diminutivas , no confronto com a Desvalorização e Perda de
ativos e Incorporação de Passivos que movimentaram R$ 72.829.315,65 , com as Variações
Diminutivas Tributárias R$ 141.947.712,37 e os Custos de Materiais, Serviços e Consumos
R$ 3.129.647,89.
As Outras Variações Patrimoniais Aumentativas superaram as Diminutivas em R$
1.260.402.602,13.
Portanto, considerando todos os resultados obtidos ,temos:

O resultado obtido no exercício é superavitário no montante de R$ 7.567.959.739,64.
(sete bilhões quinhentos e sessenta e sete milhões novecentos e cinqüenta e nove mil,
setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) .
Finalizando, podemos constatar que , mesmo com resultado orçamentário do
exercício, sendo deficitário na ordem de R$ 297.682.768,95, e um resultado financeiro
superavitário de R$ 378.135.374,17, o Estado tem cumprido com seus compromissos com os
pagamentos da dívida pública, encargos sociais e quitando a folha de salários, dentro do mês.
NOTAS EXPLICATIVAS
Normas aplicáveis às Demonstrações Contábeis
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As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nas Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público, da 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Publico, aprovado pela Portaria STN nº 700, de 10 de Dezembro de 2014;
O Balanço Patrimonial é composto na nova estrutura definida pela Secretaria do
Tesouro Estadual - STN, em 4 quadros: Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos
Financeiros e Permanentes; Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do
Superávit/Déficit Financeiro.
O Quadro das Contas de Compensação merece destaque por trazer uma inovação à
Lei 4320/64, não abordando mais Ativo x Passivo Compensado, pois o objetivo do quadro de
compensação é demonstrar os Atos Potenciais Ativos e Atos Potenciais Passivos, essa
alteração de metodologia faz com que não exista equidade entre Atos Ativos e Atos Passivos.

CONTABILIZAÇÕES DE RECEITAS
No exercício de 2015 não mais se adotou a retenção para o fundo de
contingenciamento (fonte 190, 191 e 197) e posterior reversão para fonte 100.
Nesse exercício as vinculações foram feitas diretamente para a fonte de recursos 100
para cobertura do déficit dessa fonte de recursos, principalmente, nos grupos de despesa de
pessoal e dívida.

Retenções Fundos de Contingenciamento
Por força dos §4º da Lei Complementar nº. 360/2009, o Art. 5º, §4º, do Decreto nº.
1.528/2012 e pelo Art. 4º, §4º c/c Art. 21 do Decreto nº. 2.090/2013, foi criado o Fundo
Contábil de Contingenciamento Financeiro - FCCF (ou Fundo de Equilíbrio da Fonte 100)
visando honrar o pagamento da dívida pública, despesa com pessoal, encargos sociais e
precatórios, além do efeito irradiado quanto a vinculações constitucionais e legais suportadas
pela conta única - Fonte 100.
O FCCF era uma medida de programação financeira, com objetivo de assegurar o
equilíbrio financeiro, ou seja, equilibrar a execução das despesas e a disponibilidade efetiva
de recursos.
Desta forma nos exercícios de 2013 e 2014 vigorou 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
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partir março/2015. Nos meses de janeiro e fevereiro ainda houveram retenções no montante
de 789.915.870,82, para as fontes 190, 191 e 197, conforme quadro abaixo:

REVERSÃO DE RECEITAS LEI COMPLEMENTAR 360/2009

Conforme dispõe o Art. 9º da Lei Complementar nº 360/2009 cabe ao Tesouro
Estadual ao final de cada exercício financeiro efetuar a reversão dos saldos financeiros, por
fonte de recursos, eventualmente excedentes, em recursos Ordinários do Tesouro.
Contabilmente a reversão é realizada através de RDR na CBA nº 2630 gerando um
lançamento positivo na natureza de receitas código 1.9.9.0.99.23.01 (REVERSÃO DE
SALDO RECEITA CORRENTE LC 360/09) ) e fonte de recurso 100. Em contrapartida são
emitidas RDR negativas (na mesma CBA e nas fontes de recursos revertidas) para
contabilização dos lançamentos correspondentes a dedução (Grupo 9) nas naturezas
revertidas, desta forma evita-se a duplicidade de registro da Receita.
No exercício de 2015 as reversões de receitas totalizaram R$ 789.915.870,82
(setecentos e oitenta e nove milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e setenta reais e
oitenta e dois reais), nas seguintes fontes:
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ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A Lei Complementar 566/15, que dispõe sobre a organização administrativa do
Poder Executivo Estadual e dá outras providências, a chamada reforma administrativa, gerou
a alteração de vinculação de 9 (nove) unidades administrativas.
Como a sua implementação resultou na alteração de código no FIPLAN - Sistema
Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso, foi
necessário ajustar a execução, bem como os demonstrativos para atender a alteração prevista
na LC 566/2015.
De forma resumida foram alteradas a vinculação de 09 (nove) unidades e
conseqüentemente a sua codificação no sistema FIPLAN. Das 09 (nove) Unidades
Orçamentárias, sete assumiram nova vinculação/codificação, conforme quadro abaixo e 02
foram incorporadas por unidades já existentes, conforme quadro abaixo:

A unidade Orçamentária 15101 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer foi
incorporada pela Secretaria de Cultura passando a ser denominada 23101 - Secretaria de
Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

39

Já a Unidade Orçamentária 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do
Turismo foi incorporada pela UO 17101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico.
Desta forma, como ficou alinhado entre Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ e
a Controladoria Geral do Estado - e CGE que não se tratava do encerramento/criação de
unidades, mas sim mera alteração de codificação, não houve a necessidade das Unidades
Orçamentárias apresentarem balanço de encerramento das UO's antigas.
Diante do entendimento de que as Unidades Orçamentárias não estavam sendo
extintas e sim alterando a codificação, sendo as novas unidades continuidade das unidades
anteriores optou-se por consolidar na unidade nova as informações das unidades antigas.
A alteração de codificação ocorreu entre maio e junho, de forma que a Unidades
Orçamentárias antigas executaram até maio. Em 01 de junho foi feita a transferência de todos
os saldos para as novas Unidades Orçamentárias e a partir desse mês toda a execução ocorreu
nas UO's atuais.
Assim os relatórios das UO's antigas somente apresentam informações até maio,
conseqüentemente de junho a dezembro os relatórios não possuem informações, já que não
houve movimento nessas unidades orçamentárias.
Em contrapartida nas UO's atuais, exceto as que foram incorporadas, somente
possuem informação a partir de junho, já consolidando os valores executados nas UO's
anteriores, do período de janeiro a maio.
No caso das unidades incorporadoras (23101 e 17101) os relatórios de janeiro a maio
somente trazem a movimentação delas mesmas e a partir de 01de junho incorporaram os
valores executados pelas unidades incorporadas (15101 e 24101, respectivamente).
Diante da complexidade é mister registrar que esse tipo de alteração de codificação
no meio do exercício traz enorme transtorno à execução das Unidades Orçamentárias o que,
infelizmente, repercutiu na prestação de contas tanto das UO's quanto no consolidado,
gerando atrasos e dificultando a análise das informações.

Registro dos Empréstimos efetuados na conta única
É notório o conhecimento de que os valores arrecadados na fonte de recurso 100 não
tem sido suficientes para arcar com todas as despesa alocadas nessa fonte.

Também tem ocorrido freqüentemente frustração em determinadas fontes que
compõem o orçamento do Estado.
Para fazer frente aos compromissos assumidos pelo tesouro o financeiro precisa
utilizar os recursos de outras fontes para cobrir indisponibilidade financeira da fonte de
recursos 100 ou mesmo de outras fontes de recursos.
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Na fonte de recursos 100 o problema já ocorre ha vários exercícios, sendo que num
primeiro momento utilizava-se a inversão do saldo da fonte 100 do tesouro, o que gerava
saldo invertido ao final do exercício.
Para sanar a inversão de saldo passou-se a fazer o empréstimo por meio de operações
extra-orçamentária (RDE - Registro de receita extra-orçamentária e NEX - Nota de
pagamento extra-orçamentária). O problema dessa metodologia é que era aportado recurso
financeiro na unidade orçamentária mas não receita orçamentária o que gerava déficit
orçamentária nas unidades, já que eles executavam as despesas orçamentárias anteriormente
aprovadas sem possuírem a respectiva receita orçamentária.
Buscando resolver o déficit das Unidades Orçamentárias foi alterada, com a anuência
da Controladoria Geral do Estado - CGE, a forma de efetivar esse empréstimos, passando a
utilizar o documento Nota de Lançamento Automática - NLA, para automatizar o registro dos
empréstimos tanto das unidades para o tesouro, quanto do tesouro para as unidades
orçamentárias.
O grande diferencial do empréstimo efetivado por essa nova metodologia é que ao
realizar empréstimo para determinada Unidade Orçamentária o Tesouro aporta recursos
financeiros e também orçamentário, eliminando o déficit orçamentário gerado no
procedimento anterior.
Essa NLA ao ser incluída gera direito intra-orçamentário na unidade concedente e
obrigação intra-orçamentária na unidade recebedora.
Os empréstimos realizados para as Unidades Orçamentárias somente devem ocorrer
em duas situações específicas:frustração temporária de fontes; e antecipação de cotas mensais.
Já o tesouro recorre aos empréstimos para sanar eventuais faltas de recursos na fonte
100 porque precisa fazer frente à despesas alocadas nessa fonte ou porque precisa aportar
recursos nas UO's cujas fontes estão momentaneamente frustradas ou precisam antecipar o
pagamento de alguma despesa não prevista no período.
Obviamente por ser o primeiro exercício de utilização dessa ferramenta eventuais
divergências na sua aplicação podem ter ocorrido, que serão alinhadas no exercício seguinte.

MELHORIAS NO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO,
CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FIPLAN

Projeto de antecipação da LOA - Irá permitir o início da execução Orçamentária
mesmo que a LOA ainda não tenha sido aprovada.
Projeto de adequação da funcionalidade de Inscrição de Resto a pagar - Adequação a
legislação, melhoria no processo de inscrição e transparência do processo.
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Projeto de Pagamento de faturas - Atualmente os pagamentos de faturas são feitos
sem a necessidade de encaminhar a fatura ao Banco do Brasil.
Conciliação eletrônica - Permitir a conciliação da conta única de forma eletrônica.
Projeto de extinção de UO's - Agilizar o procedimento de extinção de unidades
orçamentárias.
Projeto de Abertura/Fechamento da Receita e Despesa Possibilitar uma Prestação de
contas consistente e fidedigna com os dados do FIPLAN, cujo objetivo é aperfeiçoar e agilizar
controle tanto para o contador da Unidade Orçamentária quanto para o contador Geral. Com
o uso sistêmico deste controle pelos contadores das Unidades Orçamentárias, reduziremos os
apontamentos por parte dos órgãos de controle.

PENDÊNCIAS DA CONTA ÚNICA
Com a posse da nova gestão foi encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda SEFAZ, a recomendação técnica da controladoria Geral do Estado - CGE RT 023/2015
contendo todas anomalias detectadas na conta única, alertando sobre as falhas detectadas nos
procedimentos de conciliação, bem como a necessidade de maior efetividade na regularização
das pendências apresentadas.
Para atender as orientações e recomendações expedidas pela Controladoria Geral do
Estado – GCE, Ministério Público do Estado – MPE e Tribunal de Contas do Estado – TCE
foi instituída, Comissão, por meio da Secretaria de Fazenda do Estado através Portaria nº
115, de 03 de junho de 2015.
No relatório final da comissão foi recomendado que, dentre outras ações, fosse
instituído um grupo de trabalho para trabalhar as pendências de 2013 e exercícios anteriores.
Esse grupo foi instituído pela Portaria Conjunta SEFAZ/CGE n° 001/2015.
Apesar do muito que o grupo de trabalho fez, reduzindo as pendência do período de
2010 a 2013 de R$ 41.814.581,16 (Quarenta e um milhões, oitocentos e quatorze mil,
quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) para 21.307.352,18 (vinte e um milhões,
trezentos e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), o tempo
inicialmente determinado de até 6 meses não foi suficiente, sendo necessária a prorrogação
por mais 12 meses.
No fechamento do exercício de 2015 a conta única fechou com o montante de R$
114.833.505,80 (Cento e quatorze milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e cinco
reais e oitenta centavos) de pendências, composto da seguinte forma:
21.307.352,18 pendências de 2010 a 2013 - Grupo de trabalho;
93.526.153,62 pendências de 2014 e 2015 - Maior parte pendências em trânsito.
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Anexo das Notas Explicativas
O imobilizado no montante de R$ 45 bilhões é composto de R$ 1 bilhão de bens
móveis e 44 bilhões de bens imóveis.
Dentro do grupo de bens imóveis verifica-se que os bens dominicais representam R$
39 bilhões e os bens de uso comum do povo R$ 4 bilhões. Importante também destacar o
montante de R$ 220 milhões em obras em processo de apuração e registro.
A depreciação acumulada no período de 2015 foi de R$ 1.4 milhões, enquanto que o
montante de depreciação até 2014 foi R$ 1.3 milhões, tendo apresentado um aumento de 2014
para 2015 de R$ 121 milhões.
Já no passivo merece destaque o grupo de obrigações trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencial de curto prazo no montante de R$ 60 bilhões que é composto basicamente pelas
contas Pessoal a Pagar no valor de R$ 59.8 milhões.
O grupo de provisões de curto prazo no montante de R$ 405 milhões é quase
integralmente composto de provisões para pagamento/compensações de cartas de crédito
(certidão de crédito).
Já nas provisões de longo prazo de 15 milhões verifica-se que a parte mais expressiva
é referente às provisões matemáticas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do
Estado de Mato Grosso.
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É o que temos a relatar.
Atenciosamente,

Anésia Cristina Batista
Contador CRC Nº MT 007032/O-9
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado
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