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Apresentação
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda,
Sr. EDER DE MORAES DIAS
O Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado, no uso de suas atribuições
legais, tem a honra de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral do Estado, relativo ao
exercício financeiro de 2009, que nos termos do inciso X do artigo 66 da Constituição
Estadual, constitui a prestação de contas, a qual sua Excelência o Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso dará a conhecer à Assembléia Legislativa, no prazo de 60 (sessenta)
dias após dia 15 de fevereiro do ano subseqüente, conforme disposições da Lei
Complementar nº. 269, de 22/01/2007.
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que a composição do Balanço obedeceu
às normas contidas na Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, e Lei Complementar nº. 101 de
04/05/2000, observados os princípios contábeis geralmente aceitos.
Integram a prestação de contas, além dos anexos definidos na forma da Lei nº.
4.320/64, demonstrativos, gráficos e anexos complementares, referentes às Execuções
Orçamentária, Financeira e Patrimonial. A sua estruturação é composta de 05 (cinco)
volumes:
Volume I - Relatório Circunstanciado Sobre as Contas. Nele consta o resultado
comentado das metas e prioridades da área fiscal da administração pública estadual para o
exercício de 2009, os resultados contábeis convencionais, os resultados obtidos com os
incentivos fiscais, com a aplicação na educação e na saúde e as notas explicativas.
Volume II - Anexos da Lei 4.320/64. Os 17 anexos exigidos pela Lei são apresentados
em forma de relatório.
Volume III - Demonstrativos do TCE. Demonstrativos Analíticos da Execução
Orçamentária e Relatórios de Inscrições em Restos a Pagar, ambos por Unidade
Orçamentária, atendendo exigência do Tribunal de Contas de Mato Grosso.
Volume IV - Anexos Especiais. Nele é apresentada a movimentação dos saldos
existentes no Órgão - Tesouro do Estado.
Volume V - Relatório do Controle Interno.
Este Relatório (Volume I) apresenta os resultados obtidos em quatro capítulos:
 Capitulo I: Resultados relacionados com as metas fiscais do Estado.
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com as metas fiscais definidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, através do seu Anexo II.
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Capítulo II: Apresentação e análise dos resultados contábeis: Resultados
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.



Capítulo III: Apresentação e análise dos resultados nas áreas de Educação e Saúde.



Capítulo IV: Apresentação de informações sobre a realização de incentivos fiscais no
exercício.

Cuiabá, 05 de março de 2010.

Luiz Marcos de Lima
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado
Contador - CRC-MT 007836/0-1
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CAPÍTULO I

Resultados Relacionados com as Metas Fiscais do Estado
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Cap. I - Resultados Relacionados com as Metas Fiscais do Estado
1 - Das Metas Fiscais
As metas para o exercício de 2009 foram estabelecidas a partir dos objetivos e das
metas constantes no PPA (Plano Plurianual) do Estado de Mato Grosso, e constam em anexo
da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei 8.957 de 07/08/2008, conforme especifica o
parágrafo único do seu artigo primeiro:
“Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias do Estado de Mato Grosso para o
exercício financeiro de 2009, em cumprimento ao disposto no Art. 162, inciso II, § 2º, da
Constituição Estadual, e nas normas contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2000, compreendendo:
(...)
Parágrafo único. Integram, ainda, esta lei, o Anexo de Metas Fiscais (Anexo II) e o Anexo de
Riscos Fiscais (Anexo III), de conformidade ao que dispõem os §§ 1º, 2º e 3º, do Art. 4º, da Lei
Complementar Federal nº 101/ 2000.

A tabela 1 demonstra os valores das metas fiscais publicados no anexo II, em
conjunto com a LDO em 07/08/2008:

A dinâmica da aprovação da Lei Orçamentária, leis nº 9.077 de 29/12/2008 e nº 9.117
de 30/04/2009 (alteração), provoca alteração nos valores iniciais fixados no anexo II e, por
isso, são revistos e compatibilizados, passando a vigorar com os valores publicados no anexo
I da LOA. Neste exercício a compatibilização dos valores foi abordada no Art. 7º, que assim
dispõe:
“Art. 7º As Metas Fiscais, definidas na Lei nº 8.957, de 07 de agosto de 2008, em obediência a
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme
demonstrado no quadro integrante do Anexo I desta Lei.

Infelizmente temos que registrar a ocorrência de vários erros materiais na
composição da tabela que compõe e compatibiliza as metas fiscais, no anexo I da LOA. Por
algum motivo, os valores constantes na tabela 1, acima, foram alterados e o cálculo com os

Relatório Circunstanciado Sobre as Contas – Balanço Geral do Estado – Exercício 2009

Página 7/46

Governo do Estado de Mato Grosso

2009

valores da LOA aprovada contém erros. A tabela 2 reproduz os valores compatibilizados
publicados na anexo I da LOA:

Diante do impasse, a Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado –
SGEC/SATE/SEFAZ, no momento da publicação dos resultados, optou por divulgar as metas
compostas com os valores constantes na tabela 1, por serem os valores originais compostos
dentro das regras normatizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Contudo, aqui,
apresentamos o resultado realizado em comparação com as duas metas grafadas nas
referidas leis: LDO (valor original – dados da tabela 1) e LOA (dados da tabela 2).
É importante evidenciar que os valores realizados, aqui demonstrados não englobam
o montante de R$ 1.495.962,00 (Um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos
e sessenta e dois reais) destinados à estatal MT FOMENTO. Essa estatal não opera no
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso FIPLAN, que é o nosso sistema financeiro e contábil. Assim, o valor previsto de receita e
despesa constante na LOA que monta em R$ 7.773.408.693,00, fica ajustado para R$
7.771.912.731,00, que representa o montante de recursos operacionalizados no sistema
financeiro/contábil oficial do estado.

2 - Resultados das Metas Fiscais
2.1 – Resultados sob a ótica da LDO
A tabela 3 apresenta o valor realizado das metas fiscais fixada na LDO:

As Receitas Primárias/Não Financeiras correspondem às receitas fiscais líquidas,
resultantes do somatório das receitas correntes e de capital excluídas as receitas de
aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de
ativos. Em 31/12/2009 elas superam os valores projetados na LDO em R$ 1,28 bilhões
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(17,64%) e à projeção inicial da LOA em R$ 861.96 milhões (11,15%), como demonstra a
tabela 3.
A superação da meta é resultado do desempenho das receitas correntes, merecendo
destaques três fontes de receitas pela expressão do resultado, no conjunto: as receitas
tributárias e as transferências correntes e receitas de contribuições, respectivamente.
As despesas não-financeiras correspondem ao total da despesa orçamentária
deduzida 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. Elas apresentam um crescimento nominal de R$ 1,92 bilhões (29,35%) e 1,40
bilhões (19,84%) da previsão LDO e LOA respectivamente. Esse crescimento é explicado pela
abertura de créditos suplementares e especiais decorrentes de excesso de arrecadação,
superávit financeiro e operação de crédito.
O Resultado Primário é um indicador utilizado pelo governo brasileiro, seguindo
conceitos criados e regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para
demonstrar o valor “poupado” para honrar o pagamento dos juros da dívida pública. Seu
valor é resultante da diferença dos dois primeiros indicadores apresentados: receita
primária/não financeira e despesa primária/não financeira.
Na tabela 3 vemos um resultado inferior ao previsto da ordem de 84% (LDO) e 81,8%
(LOA). Esta diferença está longe de significar que o governo não cumpriu o seu dever
institucional. Como o resultado primário é apurado pela diferença entre receita e despesa, é
preciso efetuar ajustes nesta conta para obtermos o resultado real, uma vez que dois
fenômenos alteraram o seu valor: (1) abertura de crédito por superávit financeiro e (2)
execução de despesa de investimento com créditos abertos com base em receita de
operação de crédito.
A abertura de créditos suplementares, por superávit financeiro, no montante de R$
333.139.120,06 afetou o Resultado Primário por não estarmos diante de uma receita do
exercício. Este tipo de crédito está previsto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, que assim a
define:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para acorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1.º Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
(...)
§ 2.º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, conjulgando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de
crédito e eles vinculadas.

Apesar de não estarmos diante de uma receita do exercício, a execução orçamentária
ocorreu dentro da normalidade, pois o governo dispôs de recursos financeiros para garantir
a execução com os novos créditos abertos. O ajuste a ser efetuado é o de excluir do total da
despesa primária o montante do crédito aberto como “superávit financeiro”.
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Neste exercício de 2009 o governo contratou empréstimos no valor R$
359.316.000,00 dos quais consta como a receber R$ 263.750.000,00. Deste total R$
241.119.408,00 refere-se ao valor aplicado na aquisição de caminhões, máquinas e
equipamentos, devidamente licitados e empenhados. Não houve o registro da receita por
conta do modelo do contrato assinado, que prevê o pagamento, pelo financiador,
diretamente ao credor do governo. Mas em obediências as normas contábeis vigentes e em
especial à Resolução TCE nº 11/2009, efetuamos o registro do direito financeiro sobre o
financiador na conta Operações. Mas não é o registro da receita ou do direito que afeta o
resultado primário e sim a execução da despesa baseada na operação de crédito. Isto
porque, na apuração do Resultado Primário, a receita de operação de crédito é classificada
como receita financeira e a despesa executada é classificada com despesa primária ou não
financeira. Em situações como essa, não há outro recurso se não o da exclusão da despesa,
na composição do resultado deste indicador.
Efetuados os ajustes, o valor da despesa realizada, originalmente registrada no
montante de R$ 8,47 bilhões, passa a ser de R$ 7,89 bilhões, uma vez que o ajuste reduziu o
seu valor em R$ 574.258.528,06, sendo R$ 333.139.120,06 referentes às despesas
executadas com base nos créditos abertos por superávit financeiro e R$ 241.119.408,00 com
base em créditos abertos por operação de crédito. A tabela 4 demonstra o Resultado
Primário recomposto após ajuste na despesa primária/não financeira:

Mantendo o critério de análise sob o enfoque das duas previsões, vemos que o
Resultado Primário Ajustado ainda permanece menor que a projeção efetuada na LDO, mas
é superior em 5% ao valor projetado na LOA.
O Resultado Nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em
31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano
anterior; ou seja, é um indicador que nos permite verificar a evolução do estoque da nossa
dívida fiscal. A tabela 5 apresenta o resultado obtido no exercício: R$ -804,82 milhões:
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O resultado obtido é superior as metas fixadas tanto na LDO (-174,19 milhões),
quanto na LOA (-257,71 milhões).
A tabela 5 também nos permite avaliar o resultado da Dívida Pública Consolidada e
da Dívida Consolidada Líquida, ambas grafadas de vermelho para melhor localização na
tabela. Os dois indicadores representam o mesmo passivo – a dívida pública. A diferença
entre eles é meramente conceitual: o primeiro representa a dívida pública em valor de
“estoque”; o segundo é o mesmo valor deduzido do ativo disponível e dos haveres
financeiros – todos devidamente destacados na tabela.
Análise da tabela deixa claro que estoque da Dívida, em Mato Grosso, a cada ano tem
decrescido. Neste exercício previu-se que fecharíamos o exercício com um estoque de R$
5,14 bilhões em valores projetado na LDO, mas ao final do exercício o saldo apontado foi de
R$ 4,80 bilhões; R$ 336,27 milhões menor do que o projetado. Essa redução do estoque é
resultado dos pagamentos a maior da dívida, pois o critério de pagamento está vinculado ao
desempenho da receita corrente, que em nosso estado tem apresentado resultados
crescentes de realização.
O Montante da Dívida conceitualmente falando é sinônimo de Serviço da Dívida. É o
indicador financeiro que representa os valores a gastar ou gastos no pagamento dos juros e
encargos da dívida pública e com amortização do seu principal. Foi previsto desembolsar R$
677,02 milhões e gastou-se R$ 823,4 milhões; o desembolso foi maior em 22% (R$ 146,37
milhões), como pode ser analisado na tabela 6:

Como já exposto, os valores excedentes de pagamentos são justificados pelo
desempenho da receita total (orçamentária e intra-orçamentária), que neste exercício
apresentou um crescimento nominal médio de 11,7%.
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Capítulo II

Apresentação e Análise dos Resultados Contábeis
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Cap. II - Apresentação e Análise dos Resultados Contábeis
1 – Resultado Orçamentário
1.1 – Balanço Orçamentário
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O Balanço Orçamentário demonstra o resultado da execução orçamentária
confrontando a receita e a despesa prevista com a receita e a despesa realizada. A despesa
realizada é representada pelo montante empenhado no exercício. Esse confronto de
realização possibilita conhecer o resultado Orçamentário do Exercício, sob a forma de
Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme o disposto no artigo 102, da Lei nº. 4.320/64.
Os valores nele representado é conseqüência da execução da Lei nº 9.077 de
29/12/2008 - Lei Orçamentária de 2009 e sua alteração, promovida pela Lei nº 9.117 de
30/04/2009 que estimou a receita total e fixou a despesa total em valores iguais a R$
7.773.408.693,00 (sete bilhões, setecentos e setenta e três milhões, quatrocentos e oito mil,
seiscentos e noventa e três reais). Desse total, R$ 1.495.962,00 (um milhão, quatrocentos e
noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e dois reais) refere-se a orçamento de
investimento da estatal MT FOMENTO, que como já foi informado, não opera no sistema
FIPLAN. Os resultados aqui apresentados representam a execução dos orçamentos fiscal e
de seguridade, que somam R$ 7.771.912.730,00, tanto para receita prevista como para
despesa fixada.
O balanço orçamentário na forma em que está elaborado apresenta três resultados
simultâneos: (1) resultado orçamentário, (2) resultado intra-orçamentário e (3) resultado
consolidado. O resultado orçamentário representa o orçamento convencional, sem
duplicidade; o resultado intra-orçamentário representa as transações realizadas entre as
diversas entidades do próprio governo; e o resultado consolidado nos revela a soma das
duas facetas. A STN ao editar a portaria interministerial nº 688, de 14/10/2005, que altera o
Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, incluiu a modalidade
de aplicação 91 com o objetivo de evidenciar a “Aplicação Direta Decorrente de Operação
entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social”,
em outras palavras – as duplicidades de execução da receita e da despesa.
Essa medida permitiu separarmos as despesas de órgãos, fundos, autarquias,
fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento
fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços,
pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o
recebedor dos recursos também é órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal
dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera
de Governo.
O mesmo tratamento foi dado na previsão e realização da receita quando a STN
incluiu no Anexo I da 2ª edição do Manual de Procedimentos da Receita Pública, aprovado
pela Portaria STN nº 303, de 28 de abril de 2005, as naturezas de receita com as respectivas
funções em anexo, referentes às operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações
públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal
e da seguridade social.
Ainda com relação a sua forma de apresentação, vale destacar que a previsão e a
diferença são apresentadas em duas colunas cada: inicial e atualizada. Assim, passamos a
dispor de dados mais qualitativos para efetuarmos análise da execução, principalmente da
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despesa, que costumeiramente passa por processos de ajustes em função da criação de
novos créditos em decorrência de excesso de arrecadação e/ou reconhecimento de
superávit financeiro no exercício anterior. Para facilitar a leitura dos resultados
orçamentários, intra-orçamentários e consolidado, ao final de cada segmento evidenciamos
o seu total e apuramos o correspondente resultado (superávit ou déficit). Esta técnica
possibilitou visão conjuntural e segmentada ao mesmo tempo.
1.2 – Resultado Orçamentário Consolidado e Resultado Orçamentário sem duplicidades
As tabelas nºs 8 e 9 demonstram os resultados orçamentários: convencional ou
consolidado e o líquido, ou seja, sem duplicidades:

O Resultado Orçamentário, a exemplo do Resultado Primário, é apurado
confrontando a receita realizada com a despesa executada. A metodologia de apuração é a
mesma. A diferença está nos conceitos, já que ao Resultado Primário interessa apenas as
receitas e despesas não financeiras, enquanto que na composição do Resultado
Orçamentário consideram-se todas as receitas e despesas orçamentárias indistintamente.
Gerencialmente e economicamente falando, os resultados reais são outros:
superávit, no balanço consolidado de R$ 82,5 milhões e superávit no balanço sem
duplicidades de R$ 84,9 milhões. As anomalias apontadas na apresentação do Resultado
Primário, onde foi registrada a abertura de créditos por superávit financeiro no valor de R$
333.139.120,06 e a execução de despesa de investimento no montante R$ 241.119.408,00
com base em créditos abertos por operação de crédito, em que não houve o registro da
receita e sim o registro de um direito no ativo financeiro, igualmente causaram efeito neste
indicador. Juntos, eles somam R$ 574.258.528,06, que ajustados ao Resultado Orçamentário
resultam os superávits acima apontados.
1.3 – Resultado Intra-Orçamentário
A execução decorrente de aquisições de bens e serviços entre entidades do próprio
governo gerou um déficit no montante de R$ 2,49 milhões, como pode ser observado na
tabela 10:
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Dentre as operações intra-orçamentárias mais corriqueiras, quatro merecem
destaques: (1) recolhimento de contribuição patronal ao Fundo de Previdência do Estado –
FUNPREV, despesas decorrentes de (2) serviço de imprensa, (3) fornecimento de
combustível e (4) serviço de processamento de dados. Do total das despesas apresentadas,
R$ 11,7 milhões ficaram registrados em restos a pagar, sendo R$ 9,61 milhões em Restos a
Pagar Não Processados e R$ 2,09 milhões em Restos a Pagar Processados . Daí a justificativa
para o déficit apresentado. Se o pagamento tivesse ocorrido dentro do exercício, o resultado
teria sido um superávit R$ 9,21 milhões.
1.4 – Desempenho da Receita no exercício de 2009.
A receita pública prevista para o ano de 2009 foi de R$ 7,77 bilhões. Ao término do
exercício foi registrado o montante de R$ 9,30 bilhões. Esse valor resultou 11,7% superior a
meta, e, expresso em percentuais, ficou 9,2% acima da receita realizada no exercício de
2008.
A diferença positiva de 11,7% em 2009 decorreu principalmente do acréscimo de
9,5% registrado na realização das receitas correntes relativamente à projeção. O gráfico 1
nos permite avaliar a composição das Receitas Correntes:

Relatório Circunstanciado Sobre as Contas – Balanço Geral do Estado – Exercício 2009

Página 16/46

Governo do Estado de Mato Grosso

2009

As receitas tributárias, transferências correntes e de contribuição se destacam por
representarem juntas 91% do total das receitas correntes. Os demais grupos representaram
apenas 9% do valor alcançado.
Está contido no total da Receitas Correntes R$ 528,65 milhões de Receitas IntraOrçamentárias, das quais destacamos as receitas de contribuição (90%), representando
exclusivamente a receita previdenciária, e as receitas de serviços (17%). A composição total
pode ser observada no gráfico-2:

O gráfico-3 demonstra o desempenho da receita tributária, a mais significativa fonte
de recursos do Estado, responsável por 47% das receitas correntes.
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A arrecadação de R$ 3,98 bilhões do período ficou 1,1% superior a meta do
orçamento.
O Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço de Transporte – ICMS é o mais
importante tributo do estado e representa 89% das receitas tributárias. Neste exercício a
arrecadação desse imposto ficou R$ 130,99 milhões (3%) aquém da previsão inicial.
Comparado ao valor arrecadado no exercício de 2008, o ICMS apresenta um crescimento
nominal de 2,4%.
Esse resultado, na conjuntura econômica que vigeu em 2009, é considerado
excelente. Temia-se por um resultado pior. Contudo, o esforço despendido garantiu a
mesma performance do exercício de 2008.
O valor previsto para a arrecadação total do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA, em 2009, foi de R$ 181,90 milhões e realizou R$ 239,90 milhões, valor
superior ao previsto em 31,9%.
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doação de Bens e Direitos - ITCD
apresentou no ano de 2009 um crescimento de 157,7% em relação ao previsto na LOA, com
uma realização de 18,30 milhões, ante uma previsão de R$ 7,10 milhões. O valor é 14,3%
superior, em valores nominais, ao arrecado em 2008.
O Imposto de renda retido na fonte tem sido o segundo tributo em importância no
grupo. Apresentou um crescimento de 4,8% sobre os valores de 2008 e de 25,7% sobre o
valor de previsão constante na LOA.
Quanto às Taxas (Segurança Pública, Serviços Estaduais e Judiciários) estimou-se na
LOA um montante de R$ 44,29 milhões anual. A arrecadação totalizou R$ 74,46 milhões,
valor 68% superior ao esperado. A Taxa de Segurança Pública, a Taxa sobre Serviços e a Taxa
Judiciária tiveram realização a maior que o previsto em 5%, 20% e 74% respectivamente.
O gráfico 4 nos permite avaliar o desempenho das receitas de transferências
correntes, que destaca os principais subgrupos da fonte:
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Esta fonte de receita apresentou um resultado geral muito parecido com o do
exercício anterior. O crescimento registrado em comparação com o ano de 2008 foi de
apenas 2,8%. A expectativa geral era de um decréscimo da participação desses recursos,
visto que a previsão inicial constante na LOA (2.17 bilhões) é de um valor menor ao realizado
em 2008 (R$ 2,39 bilhões). De alguma maneira houve uma reação e o valor recebido foi
superior ao projetado em 13%.
A exceção da categoria “participação na receita da União”, que fechou o exercício
com uma realização 3,6% menor que a previsão inicial, os demais segmentos destacados
superaram a meta inicial em 32% (recursos do SUS), 6% (retorno do FUNDEB), 175%
(convênios) e 133% (demais transferências).
As receitas de contribuições, que neste exercício expressou 15% das receitas
correntes, concorreram positivamente para o resultado desta categoria econômica. Com o
total de R$ 1,24 bilhões arrecadado no período estabeleceu-se 24% acima da meta de R$
995,4 milhões, acréscimo explicado pelo produto da arrecadação tanto das contribuições
econômicas como das contribuições sociais.

O valor arrecadado sob o título de Contribuições Sociais representa as contribuições
ao regime próprio de previdência do Estado – FUNPREV e às previdências dos demais
Poderes. Os valores das contribuições dos servidores foram contabilizados em contas
orçamentárias e a contribuição patronal em contas intra-orçamentárias.
A receita de Contribuições Econômicas cujo principal componente é o FETHAB, foi
prevista em 309,33 milhões e teve uma realização de R$ 487,76 milhões, portanto, 58% a
maior.
As receitas de capital, detalhadas na tabela 12, somaram R$ 294 milhões, ficando
224% superior à previsão inicial que montava R$ 90,8 milhões. Seu desempenho também foi
superior ao registrado em 2008 (353,7%).
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Foi importante na composição desse resultado o registro de R$ 95,00 milhões de
receita de operação de crédito, que representa 33% do total realizado. A receita de
alienação de bens apresentou um crescimento, em relação ao valor previsto, de 535%. Do
montante registrado nesta fonte de receita, R$ 23,55 milhões decorrem de alienação de
bens móveis, cuja operação mais significativa foi a realizada com o Banco do Brasil, na venda
do direito de gerenciamento da conta única, em que o Estado recebeu R$ 22,00 milhões ao
celebrar um contrato cedendo exclusividade, àquela instituição financeira, no pagamento de
credores, do tipo pessoa jurídica, do estado.
O excesso de arrecadação de R$ 78,11 milhões registrado nas receitas de
transferências de capital é explicado pelo aumento dos convênios firmados entre órgãos da
administração direta com órgãos da União.
A composição das receitas intra-orçamentárias está demonstrada no gráfico-5:

Como já foi mencionado, a receita previdenciária é a detentora das atenções neste
segmento de receitas. Elas representam 80% do total do conjunto. Aí são contabilizadas as
receitas de contribuição patronal, normal e de cobertura de déficit, do FUNPREV e a receita
de contribuição patronal dos demais Poderes: Legislativo e Judiciário.
Outra receita de expressão neste agrupamento é a receita de serviços, cujo valor
representa 17% do total. Seus valores derivam dos serviços oferecidos, pela Secretaria de
Administração, na área de abastecimento de combustíveis.
1.5 – Desempenho da Despesa no exercício de 2009.
A despesa consolidada realizada, que montou em 9,3 bilhões, superou a previsão
inicial em 20%. A tabela 13 nos permite verificar que, sob o ponto de vista do tipo de crédito
orçamentário, 97% são dos tipos “orçamentários e suplementares” e 3% são “créditos
especiais”.
Todos eles estão sujeitos as subdivisões: orçamentário e intra-orçamentário. Os
créditos orçamentários são sempre superiores aos intra-orçamentários uma vez que estes
representam apenas as operações entre entidades do próprio governo.
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O gráfico 6 nos permite apreciar outro enfoque da despesa: sua organização por
grupo de despesa:

Em ordem de importância no conjunto, a despesa de pessoal aparece com a maior
aplicação, pois consumiu R$ 3,9 bilhões (42%) dos recursos do governo. Em segundo plano
“o destaque fica para a outra despesa corrente”, mais conhecida como “custeio”, que foi
responsável por 36% do gasto total. Vale lembrar que nos R$ 3,37 bilhões que totalizou, está
contido R$ 1,25 bilhões de transferência constitucional a municípios.
O terceiro grupo individual a consumir maior volume de recursos foi o
“investimento”, que consumiu recursos da ordem de R$ 1,17 bilhão, representando 13% das
aplicações. Os juros e Encargos da dívida e a Amortização da Dívida consumiram 5% e 4%
respectivamente. Como já vimos a soma desses dois grupos também é conhecido como
“serviço da dívida” e como tal tem grande relevância na gestão pública e é monitorada pelas
metas fiscais estabelecidas na LDO.
A mesma despesa consolidada, avaliada sob a ótica de qual Poder constituído fez a
aplicação dos recursos pode ser analisada pela tabela 14, abaixo demonstrada, que foi
estruturada com o objetivo de evidenciar o desdobramento interno em cada Poder.
Assim, percebe-se que, no Poder Legislativo, do total aplicado que montaram em R$
347,89 milhões, 65% das aplicações coube à Assembléia Legislativa e 35% ao tribunal de
Contas.
Relatório Circunstanciado Sobre as Contas – Balanço Geral do Estado – Exercício 2009

Página 21/46

Governo do Estado de Mato Grosso

2009

O Poder Judiciário desdobra seus créditos orçamentários em duas Unidades
Orçamentárias: o próprio TJ responsável pela aplicação de 84% dos recursos e o Fundo de
Apoio ao Judiciário.
Já aos valores aplicados pelo Poder Executivo, que montaram em R$ 8,4 bilhões, cabe
registrar a ressalva que contém R$ 1,25 bilhão referente à participação dos municípios na
receita do Estado. Ele não representa efetivamente uma aplicação de recursos na geração de
bens ou serviços à sociedade, por este Poder. Contabilizado sob a denominação
“Transferência constitucional a Municípios”, é relevante em seus valores, no contexto geral,
e sua execução ocorre no Poder Executivo por força das regras vigentes, afetando
significativamente os seus valores.
Efetuados os ajustes, o gráfico-7, abaixo, demonstra a real participação de cada
Poder na aplicação do gasto público:
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2 – Resultado Financeiro
2.1 – Balanço Financeiro
A tabela 15 reproduz os dados do Balanço Financeiro:
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O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos
em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte, conforme preceitua o artigo 103 da Lei nº. 4.320.
Para a análise desta demonstração contábil é importante saber que nem todas as contas
elencadas no conjunto de contas Receitas Extra-orçamentárias e Despesas Extraorçamentárias se enquadram no conceito de extra-orçamentário definido na Lei 4.320/64. As
contas: Receita Própria a Repassar e Receita Própria a Receber - são contas de ativo e passivo
financeiro que por conta de modelo operacional praticado pela Contabilidade Geral do Estado
são demonstradas no grupo de Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias por falta de melhor
opção de enquadramento no Balanço Financeiro.
As demais contas obedecem às regras convencionais de alocação da informação
contábil neste subgrupo de contas, pois as contas Depósitos de Diversas Origens e Depósitos
a Terceiros são realmente extra-orçamentárias, assim como as contas de Restos a Pagar
Processado e Não Processado e de Consignações em suas diversas variações.
2.2 – Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro é obtido através do Balanço Financeiro, e resulta de simples
operação aritmética, em que da soma das receitas subtraí-se a soma das despesas, ambas
compostas pelas dimensões orçamentárias e extra-orçamentárias. A tabela 16 evidencia a
apuração deste resultado:

O resultado financeiro deficitário no montante de R$ 15,48 milhões demonstra que a
receita orçamentária e os ingressos extra-orçamentários não foram suficientes, cada um em
seu segmento, para honrar os compromissos assumidos pelo governo.
Novamente se faz necessário repetir a explicação apresentada no tópico de avaliação
dos Resultados Primário e Orçamentário quanto ao reflexo gerado pela execução de despesa
de investimento no montante de R$ 241 milhões, em que o registro da receita de operação
de crédito foi substituído pelo registro de um direito a receber, nos termos estabelecidos
pela Resolução TCE nº 11/2009. O processamento da receita, no exercício de 2010, teria
revertido o resultado e ele se apresentaria como um superávit. Outras disponibilidades
compensaram a ausência da entrada dos recursos financeiros e o resultado foi deficitário em
valor bem aquém do que poderia ter sido.
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Esse resultado é confirmado quando se calcula a diferença entre as disponibilidades
recebidas do exercício de 2008 e a constante no balanço em 31/12/2009, conforme está
apurado na tabela 16b:

Tal qual ocorreu com o resultado orçamentário, o resultado financeiro também é
indicador que constitui prova do zelo com que a Equipe da área financeira do Estado tem
pela manutenção do equilíbrio fiscal nas contas públicas.
As aplicações dos recursos foram distribuídas, neste exercício, em 25 funções de
governo. Na tabela 17 elas foram classificadas em ordem decrescente de valor, com
destaque para a participação individual e acumulada:

Mantendo a tradição, lidera o ranking a função “Encargos Especiais”. Ela acumula os
desembolsos efetuados em programas/operações especiais, que conceitualmente são
classificadas como despesas que não geram contraprestação de serviço a sociedade. As
despesas mais representativas que integram essa função são as transferências
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constitucionais aos municípios (R$ 1,25 bilhões) e as despesas com o serviço da dívida (R$
0,82 bilhão).
Nove das vinte e cinco funções são responsáveis pela aplicação de 92,18% dos
recursos. Nesta faixa encontram-se os gastos com recursos vinculados (educação e saúde),
recursos do FETHAB, duodécimos dos demais Poderes e os recursos previdenciários.
2.3 – Restos a Pagar do Exercício
Neste exercício foram inscritos em restos a pagar o montante de R$ 877,75 milhões,
dos quais os processados montam em R$ 312,82 milhões, os não processados em R$ 493,20
milhões e as consignações do exercício em R$ 71,73 milhões. A distribuição do valor total
por grupo de despesa registra a seguinte participação: despesa de pessoal – 33%, custeio 19%
e investimento 48%. Esses dados estão detalhados na tabela 18:

Ressalte-se que, neste exercício, as regras para a inscrição deste tipo de obrigação
continuou sendo a mesma dos exercícios anteriores, ou seja, a de comprovação da existência
de disponibilidades financeira, ou de direito de curto prazo com alto grau de liquidez,
devidamente contabilizado no ativo financeiro, nos termos definidos pela Resolução TCE nº
11/2009.
A tabela 19 demonstra a composição das disponibilidades para inscrição dos Restos a
Pagar nos termos da legislação vigente:
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A tabela 20 detalha os restos a pagar do exercício em confronto com as
disponibilidades existentes em 31/12/2009:
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2.4 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Consta adicionado ao saldo dos restos a pagar demonstrado no balanço patrimonial o
montante de R$ 44,39 milhões. Trata-se dos valores inscritos até o exercício de 2008 e que
no decorrer do exercício de 2009 não foram pagos. Eles não constam no balanço financeiro,
por não representar movimentos deste exercício. Os valores detalhados podem ser
verificados na tabela 21:

O principal argumento apresentado pela maioria dos Órgãos que incorreram na
reinscrição dos restos a pagar do exercício de 2009 foi o da falta de cumprimento de
adimplemento por parte dos credores, que por motivos vários, não apresentaram, por
exemplo, a certidão de negativa de débitos com as fazendas pública estadual, federal ou
previdenciária.

3 – Resultado Patrimonial
3.1 – Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio do Estado, sob
aspectos quantitativos, compondo-se dos grupos de contas representadas na tabela 22
abaixo apresentada.
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”.
A análise deste instrumento de gestão e avaliação serve para evidenciar a situação
financeira e patrimonial do Estado e quando combinado com outras informações nos
permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas.
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A cada exercício temos buscado melhorar a sua estrutura e a forma de apresentação
das contas com o objetivo de torná-lo mais claro aos usuários. Neste exercício, por exemplo,
atendendo solicitação do Tribunal de Contas do Estado, apresentamos, em separado, o valor
da Dívida Ativa. Esta conta é um desdobramento da conta “Créditos da União, Estados e
Municípios a Longo Prazo”. No conjunto, ela representa 97,35% da conta de consolidação a
que pertence e considerando que é um ativo de interesse geral, nada mais justo que dar a
ela a evidenciação que merece.
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3.2 – Resumo do Balanço Patrimonial
Reconhecendo a sua complexidade e buscando facilitar o seu entendimento, por
parte de leitores menos treinados na análise deste tipo de demonstração contábil,
elaboramos um resumo da demonstração evidenciando as suas contas mais representativas,
para depois compor e comentar alguns quocientes gerenciais. As tabelas 28 e 28b
demonstram a composição do Patrimônio Líquido.
O Patrimônio Líquido do exercício é de R$ 4,04 bilhões. Apresentamos a seguir duas
técnicas de apuração deste resultado.
A tabela 23 demonstra a apuração do Patrimônio Líquido pela a diferença aritmética
entre o Ativo Real e do Passivo Real:

Esta técnica de apuração da situação patrimonial nos fornece informações
qualitativas sobre a composição do patrimônio do Estado, visto que ele se alicerça na
subclassificação do patrimônio em financeiro e não financeiro. Evidencia-se assim, que R$
4,04 bilhões são compostos em 90% por Patrimônio Não Financeiro (R$ 3,63 bilhões) e 10%
por Patrimônio Financeiro (R$ 415,52 milhões).
A tabela 23b demonstra outra técnica de apurar o Resultado Patrimonial que consiste
em adicionar ao valor do Patrimônio Líquido em 31/12/2008 o valor do Superávit do
Exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais:

Esta técnica de apuração de resultado nos permite conhece o valor adicionado ou
subtraído do patrimônio. Neste exercício o patrimônio do Estado foi aumentado em R$ 1,90
bilhão.
3.3 – Quocientes Gerenciais
Três são os 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”, na
tabela 24ª, em que se verifica equilíbrio entre os direitos e as obrigações de curto prazo,
representadas pelo ativo e passivo financeiro, conclui-se que o estado vem mantendo uma
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boa margem financeira para fazer face aos seus compromissos de curto prazo. Para cada R$
1,00 de obrigação assumida, existe R$ 1,26 de cobertura financeira.

Este resultado demonstra que as diretrizes de só assumir compromisso com recursos
em caixa continua sendo compromisso gestores públicos em exercício. Tem sido
preocupação constante o controle de obrigações fiscais e sociais, mantendo as obrigações
em dia e evitando desequilíbrio financeiro no caixa.
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? A
tabela 24b demonstra uma situação confortável para o governo, pois possuímos um
excedente de R$ 0,51 para cada R$ 1,00 de obrigação.

O quociente do Resultado Patrimonial é um indicador importante, porque nos
permite avaliar a nossa capacidade de solver nossas obrigações em geral

O índice obtido significada que, para cada R$ 1,00 de obrigação com terceiros,
possuímos R$ 1,47 em patrimônio (bens e direitos) para honrá-lo.
A conta “Resultado Acumulado” detalhada no grupo de contas do Patrimônio
representa o resultado das entidades da Administração Indireta sujeita a aplicação da Lei
4.604/76, apresenta saldo negativo para Resultado do Exercício – Financeiro no valor de R$
(388.379,45) e Resultado de Exercícios Anteriores – Não Financeiro no valor de R$
(270.291.169,68). Para melhor entendimento dos valores consolidados, apresentamos na
tabela 23c a composição destas duas contas:

Relatório Circunstanciado Sobre as Contas – Balanço Geral do Estado – Exercício 2009

Página 33/46

Governo do Estado de Mato Grosso

2009

3.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais
O Resultado Patrimonial do exercício de 2009 foi superavitário em R$ 1,91 milhões.
Conforme demonstra a tabela abaixo:

Relatório Circunstanciado Sobre as Contas – Balanço Geral do Estado – Exercício 2009

Página 34/46

Governo do Estado de Mato Grosso

2009

O resultado patrimonial de um exercício é obtido pela diferença entre as variações
ativas - crescimento do saldo das contas representativas dos bens e direitos; e das variações
passivas – crescimento das obrigações com terceiros.
A análise desta demonstração contábil deve enfocar pelo menos três grandes grupos
de variações: (1) resultantes da execução orçamentária, (2) mutações patrimoniais; e (3)
independente da execução orçamentária.
Como já foi comentado, na apresentação do balanço orçamentário, o resultado da
execução orçamentária foi deficitária em R$ 491,75 milhões. A contribuição à formação do
resultado final foi de -22%.
As mutações patrimoniais geraram um superávit de R$ 881,43 milhões, significando
46% do total. O resultado está distribuído em dois grupos: Administração Direta e
Administração Indireta, dos quais 73% representam resultados da administração direta. Três
fatos contribuíram significativamente na formação desse resultado: amortização da dívida
pública, representando 40% do total das mutações ativas e 54% do resultado da
administração direta; aquisição de bens de estoques, móveis e imóveis cujo resultado ao
total das mutações é de 31%, 17% e 15%.
Neste exercício foi contabilizado superávit nas operações independentes da execução
orçamentária. O superávit foi de R$ 1,52 bilhão, representando um acréscimo ao resultado
do exercício de 11. As inscrições e as atualizações da dívida pública montaram, em conjunto,
R$ 0,96 bilhão e representam 63% do total do superávit.
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3.5 – Notas Explicativas
O exercício de 2009 foi marcado por muitas inovações, cujos efeitos refletiram em diversos
campos da gestão financeira, das quais destacamos as principais para registro e
conhecimento:
I – Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
O Decreto Governamental nº 2082, publicado no Diário Oficial de 14/08/2009,
excluiu a estatal MT Fomento da obrigatoriedade do uso do Sistema FIPLAN.
Por problemas técnicos na implantação do sistema de controle da Dívida Ativa, só
foram efetuados os registros contábeis da inscrição da Dívida Ativa.
Foram alocadas, no exercício de 2009, nas Unidades Orçamentárias, as fontes de
recursos 108 e 208 para controle das alienações dos ativos.
A estatal METAMAT não finalizou os registros contábeis que viabilizam a
apuração de resultados nos termos da lei 6.404/76, no sistema FIPLAN,
apresentando, portanto, divergência das informações apresentadas no TCE com as
neste sistema.
b) Atos contábeis:
Foi instituído no sistema FIPLAN, no exercício de 2009, as fontes 108 e 208 com o
objetivo de facultar o controle da origem e aplicação de decorrentes de alienação
de ativos;
Em atendimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 131/2009, foram
implementadas as seguintes soluções:
o Criação do site: web.fiplan.mt.gov.br;
o Disponibilização de consulta de pagamentos por Credor;
o Disponibilização de consultas de receita e despesa, prevista e realizada,
por Unidade Orçamentária e Consolidado de Estado.
c) Atos Orçamentários / Financeiros:
Em cumprimento as Leis Complementares nº 199/2004 de 17/12/04 e 360 de
18/06/2009 foram revertidos os saldos dos Fundos e Autarquias mencionados na
citada lei, para o Tesouro Estadual;
Foram realizadas compensações entre obrigações tributárias de contribuintes e
cartas de crédito salarial emitidas pelo governo.
II – Reforma Administrativa.
A Lei nº 9.281 de 21/12/2009 extinguiu o Fundo Agrário do Estado de Mato
Grosso FAEMAT. O cumprimento desta lei, quanto a destinação dos direitos e
obrigações, dar-se-ão no exercício de 2010, tendo em vista a impossibilidade
temporal de proceder as medidas necessárias.
A Lei Complementar nº 365 de 25/09/2009 criou a Autarquia Agência Estadual e
Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal – AGECOPA.
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Capítulo III

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS NAS ÁREAS DE
EDUCAÇÃO E SAÚDE.
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Cap. III – Aplicação na Educação e na Saúde
No exercício de 2002, a Secretaria do Tesouro Nacional criou, no conjunto de
relatórios bimestrais de publicação obrigatória da Lei de Responsabilidade Fiscal, os anexos X
e XVI, com o objetivo de facilitar a publicidade dos valores destinados à Educação e à Saúde.
Dado o start inicial, anualmente, ela vem implementando melhorias nestas demonstrações.
Os resultados aqui apresentados, resultam da aplicação da técnica de elaboração
especificada no Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, Volume II – Relatório Resumido
da Execução Orçamentária instituído pela Portaria STN nº 577, de 2008, cuja aplicação é
obrigatória para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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1.1 – Aplicação na Saúde:

Em 13 de setembro de 2000 houve a promulgação da Emenda Constitucional nº 29,
que assegurou recursos mínimos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o
financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Do total das receitas arrecadadas de
impostos e transferências, atendendo ao disposto estabelecido pelos incisos do art. 77 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição da República, que
preceitua uma aplicação igual ou superior a 12,00%.
Governo de Mato Grosso cumpriu com suas obrigações constitucionais, ao aplicar
14,51%, sob o enfoque das despesas liquidadas conforme demonstra os anexos XVI da Lei de
Responsabilidade Fiscal, representado pela tabela 26 acima:
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1.2 – Aplicação na Educação
As despesas realizadas na área da educação, quando confrontadas com a receita
resultante de impostos transferidos à Secretaria de Educação demonstram que o Governo
do Estado cumpriu com as determinações constitucionais ao obter o índice de aplicação de
27,02%, conforme pode ser verificado na tabela 27.
A apuração da exigência de aplicação mínima de 60% dos recursos com MDE e de
60% com remuneração do magistério do FUNDEB, neste exercício, não puderam ser
apurados no sistema contábil, pois a elaboração do orçamento da Secretaria de Educação
não observou a alocação de recursos nas sub-funções Ensino Fundamental e Ensino Médio,
já que foram alocados na sub-função - Administração Geral. A justificativa apresentadas por
técnicos da SEDUC é que já não se aplica mais essas duas sub-funções e a SOF/MP ainda não
criou a sub-função Ensino Básico.
Diante da estruturação apresentada, optamos por inserir a sub-função Administração
Geral no demonstrativo e apresentar o resultado consolidado, que foi de 99,45%.
Acreditamos que através de outros controles internos da SEDUC o valor individualizado pode
ser apurado.
A tabela 27, abaixo, apresenta, de forma resumida, a apuração da aplicação na
educação:
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Capítulo IV

APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS NO EXERCÍCIO.
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Cap. IV Apresentação de informações sobre a realização de incentivos fiscais no exercício.
Buscando atender aos arts. 83 e 85 da Lei 4.320/1964 e ao art. 14 da Lei
Complementar 101/2000 – LRF, e em particular, à Instrução Normativa 002/2004 do TCE/MT
que trata dos atos de concessão e prestação de contas dos incentivos e benefícios fiscais, a
Secretaria Adjunta da Receita Pública desenvolveu uma aplicação para controle dos
incentivos fiscais concedidos. As informações apresentadas podem precisar de ajustes, pois
continua existindo uma lacuna na legislação tributária, quanto à garantia da correção, pelos
contribuintes, de anomalias detectadas em suas informações. Por falta de definição de
prazos específicos para a correção, o ciclo de validação da informação tem se estendido,
acima do considerado aceitável, comprometendo, em algumas situações, a leitura
tempestiva da realização do benefício.
O incentivo fiscal é instrumento que dispõe o Estado do Mato Grosso para minimizar
as desigualdades sociais e regional, além de fortalecer o comércio local e regional, atuando
como um fator de aumento da competitividade e de desenvolvimento acelerado do
processo de industrialização do Estado de Mato Grosso. Contudo, o seu conceito não é de
fácil entendimento. Assim, apresentamos abaixo os principais conceitos com o objetivo de
propiciar clareza na análise dos dados apresentados.
Renúncia Fiscal.
A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LFR) – esclarece
que a renúncia fiscal compreende “anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão
de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo
que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado”. Renúncia fiscal, portanto, é a abdicação do poder
de tributar, é abrir mão de receita existente de impostos, com direcionamento social ou
econômico, de forma que privilegiem e beneficiem individualmente certo contribuinte.
Benefícios Fiscais.
São desonerações concedidas com objetivo específico no qual o Estado não exige
contrapartida ou contraprestação por parte do beneficiário. Temos como exemplo a isenção
de ICMS sobre os produtos da cesta básica de origem mato-grossense, bem como benefícios
normatizados no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, uma vez que têm caráter
geral, bastando, portanto, que o contribuinte realize a operação / prestação ali descrita para
ter direito à fruição.
Incentivos Fiscais
O objetivo é impulsionar ou atrair empresas (investimentos) para fomentar o
desenvolvimento econômico e social do Estado, de forma que este abdica de parte de sua
receita em impostos para gerar renda e emprego futuros para a sociedade.
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Manifestam-se de várias formas, a exemplo das isenções, alíquotas reduzidas,
suspensão de impostos, manutenção de créditos fiscais, créditos presumidos. Os incentivos
são ofertados mediante contrapartida (ônus) do sujeito passivo da obrigação tributária,
como forma de retribuição à sociedade o favor fiscal concedido pelo Estado.
Nos termos da Lei Complementar nº 24/75, foi constituído um órgão colegiado - o
Conselho Nacional de Política Fazendária - conhecido como CONFAZ, integrado por
representantes (Secretários de Fazenda) de cada Estado e do Distrito Federal, órgão
presidido por um representante do Governo Federal (Ministro da Economia), através do qual
os Convênios relativos a isenções, créditos presumidos, redução de base de cálculo, entre
outros incentivos fiscais, serão celebrados e posteriormente ratificados pelos Governadores
de cada Estado.
Os Convênios podem ser:
a) autorizativos – quando autorizam os Estados a implementar o benefício,
observando-se que neste tipo de Convênio não basta aos Estados apenas ratificá-lo, sendo
necessário que o Estado, por Decreto, insira a isenção no seu Regulamento. Dessa forma,
embora exista autorização, o Estado pode implementar ou não o benefício.
b) impositivos ou imperativos – neste caso, o benefício pode ser utilizado após a
ratificação Nacional do Convênio, mesmo que o Estado não o inclua na sua legislação. São
aqueles que concedem diretamente a isenção, crédito presumido ou redução de base de
cálculo, sem a necessidade da Unidade da Federação envolvida alterar expressamente a sua
legislação, bastando à ratificação do Convênio.
A tabela 28 demonstra o resultado da execução dos incentivos fiscais, apresentandoos em dois grandes grupos: (1) Incentivos Decorrentes de Programas Fiscais e (2) Incentivos
Não decorrentes de Programas. Cabe esclarecer a distinção básica dos dois grupos:
Os Incentivos Decorrentes de Programas são aqueles em que há necessidade do
beneficiário comprovar que se enquadra no perfil do programa, de acordo com a
regulamentação da lei que autoriza a concessão do benefício. A avaliação e a
concessão desse tipo de benefício são realizadas por Secretaria Finalistica que gere o
programa que se deseja usufruir.
Os Incentivos que Não Decorrem de Programas são os autorizados por convênio do
CONFAZ e/ou pelo Regulamento do ICMS. Nestes casos, é o tipo da atividade
econômica que enquadra a fruição do benefício.
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Analisando a realização dos incentivos, verificamos que 55% pertencem ao grupo dos
incentivos decorrentes de programas e 45% ocorrem por força de regulamentação de
normas do CONFAZ e/ou do Regulamento do ICMS - RCMS.
Os incentivos decorrentes de programas mais expressivos na realização de benefícios
foram o PRODEIC, com a expressiva participação de 84% do total deste grupo de incentivos e
o PROALMAT Agricultura, responsável por 11% dos incentivos decorrentes de programas. No
PRODEIC merecem destaque os subprogramas pela participação total no programa: soja –
16%, bebidas – 15%, pecuária – 12% e atacado – 12%, somando juntos 55%.
Dos incentivos realizados por força de regulamentação, a modalidade “redução de
tributação para alíquota líquida de 3% foi a mais expressiva, acumulando 53% do total do
grupo. Também têm participação expressiva os Programas – IPVA – 14%, incentivos de
crédito presumido do RICMS – 12% e Cesta Básica – 8%.
Esses são os resultados apurados e as considerações que tínhamos a fazer.

LUIZ MARCOS DE LIMA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado
Contador CRC Nº MT 007836/0-1
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