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1 - INTRODUÇÃO
A Controladoria Geral do Estado - CGE/MT, órgão superior de controle interno do Poder
Executivo, no cumprimento da competência prevista no § 2º do artigo 52, da Constituição
Estadual e em atendimento ao inciso XVIII, artigo 6º, da Lei Complementar - LC - nº
295/2007, apresenta Parecer Técnico Conclusivo em relação às contas anuais prestadas
pelo Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2017.
O Parecer Técnico Conclusivo faz parte da relação de documentos que deverão ser
encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT juntamente
com as Contas do Governador, assim como os Balanços Gerais, conforme determinação
do § 2º, do artigo 25, da LC 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT).
Os objetivos que norteiam este trabalho consistem na análise do Planejamento
Governamental; Avaliação da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, assim
como dos resultados dos Programas Governamentais; verificação do cumprimento dos
limites constitucionais e legais; apontamento dos resultados das medidas de
recuperação de créditos e incremento da receita; pontuar os principais avanços
relacionados ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e às ações de
Transparência; apresentação do grau de cumprimento das determinações e
recomendações de auditoria.
A análise balizou-se nas informações extraídas dos diversos Sistemas de informação do
Poder Executivo, das informações encaminhadas pelas respectivas Unidades
Orçamentárias, assim como nos trabalhos de Auditoria, Corregedoria, Controle
Preventivo e Ouvidoria, desenvolvidos no decorrer do exercício de 2017 pela CGE/MT.
1.1 - RESPONSÁVEIS
ESTADO DE MATO GROSSO - Poder Executivo
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES - Governador do Estado
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CIRO RODOLPHO P. A. S. GONÇALVES - Secretário-Controlador Geral do Estado
CRISTIANE LAURA DE SOUZA - Secretária-Adjunta de Corregedoria Geral
JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO - Secretário-Adjunto de Controle Preventivo
KRISTIANNE MARQUES DIAS - Secretária-Adjunta de Auditoria
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LELIANE FERREIRA SILVA SANTANA - Secretária-Adjunto de Ouvidoria Geral e
Inteligência
EQUIPE TÉCNICA:
SÉRGIO MOURA DUARTE - Auditor do Estado
FÁBIO MARCELO MATOS DE LIMA - Auditor do Estado
SILVANO BOTELHO LÚCIDOS - Auditor do Estado
ITALO CASTRO DE SOUZA - Auditor do Estado
1.2 - PERFIL DO PODER EXECUTIVO DE MATO GROSSO
A Administração Pública do Poder Executivo Estadual está estruturada e organizada
pela Lei Complementar nº 566/2015 e suas alterações posteriores, sendo composta pela
Administração Direta (Governadoria, Secretarias de Estado e demais órgãos e
instituições) e pela Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista vinculadas a órgãos da Administração Direta).
No exercício de 2017, o Poder Executivo encontra-se estruturado conforme o Art. 7º, da
LC 566/2015, conforme detalhamento abaixo:
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1. Governadoria:
1.1. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;
1.2. Controladoria Geral do Estado, (Art. 1º da LC 550/2014);
1.3. Conselho de Governo;
1.4. Casa Civil;
1.5. Casa Militar;
1.6. Gabinete da Articulação e Desenvolvimento Regional;
1.7. Gabinete de Comunicação;
1.8. Gabinete de Governo;
1.9 Gabinete de Assuntos Estratégicos;
1.10 Gabinete de Transparência e Combate a Corrupção;
1.11 Gabinete da Vice-Governadoria
2. Órgãos Institucionais:
2.1. Procuradoria Geral do Estado;
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3. Secretarias de Estado:
3.1. Secretaria de Estado de Gestão - SEGES;
3.2. Secretaria de Estado das Cidades - SECID;
3.3. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;
3.4. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC;
3.5. Secretaria de Estado de Cultura - SEC;
3.6. Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF;
3.7. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA;
3.8. Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
3.9. Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ;
3.10.Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH;
3.11. Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA;
3.12. Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN;
3.13. Secretaria de Estado de Saúde - SES;
3.14. Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP;
3.15. Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS.
4. Órgãos Desconcentrados:
4.1. Vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP:
4.1.1. Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - PJC/MT;
4.1.2. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT;
4.1.3. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso – CBMMT;
4.1.4. Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC.
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
1. Autarquias:
1.1. Vinculado à Secretaria de Estado de Gestão – SEGES:
1.1.1. Inst. de Assist. à Saúde dos Servidores do Estado – MATO GROSSO
SAÚDE;
1.1.2. Mato Grosso Previdência – MTPREV.
1.2. Vinculados à Casa Civil:
1.2.1. Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT.
1.2.2 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados – AGER
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1.2.3 Agência de D. Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá - AGEM/VRC
1.3. Vinculados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC:
1.3.1. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
1.3.2. Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT.
1.3.3. Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT.
1.4. Vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP:
1.4.1. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.
2. Fundações:
2.1. Vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC:
2.1.1. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT;
2.1.2. Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.
2.2. Vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH:
2.2.1. Fundação Nova Chance – FUNAC
3. Sociedade de Economia Mista:
3.1. Vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC:
3.1.1. Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT;
3.1.2. Companhia Mato-grossense de Gás – MT Gás;
3.1.3 Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S. A – DESENVOLVE MT.
3.2. Vinculada à Secretaria de Estado das Cidades – SECID:
3.2.1. Cia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, em liquidação.
3.3. Vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN:
3.3.1. MT Parcerias S.A. - MT PAR
3.4. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e A. Fundiários - SEAF:
3.4.1 Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT.
4. Empresa Pública:
4.1. Vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN:
4.1.1. Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI;
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4.2. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e A. Fundiários - SEAF
4.2.1. Empresa Mato-Grossense de Pesq., Assistência e Ext. Rural S.A. –
EMPAER.
A estrutura atual do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso está disposta na LC
566/2015, considerando as alterações posteriores que reestruturou a Administração dos
órgãos e entidades.
Em comparação com o exercício anterior, no exercício de 2017, do total de (quarenta e
seis) órgãos e entidades todos se encontram implantadas as suas unidades de
administração sistêmica.
A grande maioria dessas Unidades Orçamentárias possui estruturas e regimentos
internos atualizados.
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2 - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
O Plano Plurianual (PPA), aprovado pela Lei 10.340, de 19 de novembro de 2015, para o
período 2016-2019 se constitui em um instrumento de planejamento de médio prazo, em
sintonia com o planejamento estratégico do Estado, no qual são alocados recursos no
montante de aproximadamente R$ 76 bilhões, distribuídos entre os 5 (cinco) eixos
fundamentais que pautam a agenda estratégica do Governo de Mato Grosso em busca
da eficiência, atração de investimentos, competitividade, desenvolvimento humano e
social da população. Tais eixos são os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Viver bem;
Educar para transformar e emancipar o cidadão;
Cidades para viver bem: municípios sustentáveis;
Estado parceiro e empreendedor;
Gestão eficiente, transparente e integrada.

A seguir uma breve apreciação de cada uma das peças que compõe o Planejamento
Governamental.
2.1 - PLANO PLURIANUAL - PPA
O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2016-2019 foi aprovado por meio da Lei
Estadual nº 10.340, de 19 de novembro de 2015 e alterado pela Lei nº 10.503, publicada
em 17 de janeiro de 2017.
O PPA apresenta as diretrizes, objetivos e metas da administração Pública Estadual
para as despesas de capital e outras delas decorrentes, em cumprimento às
disposições contidas no Art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, e no Art. 162,
§ 1º da Constituição Estadual de 1989.
Verifica-se que o Planejamento Governamental levou em consideração os cenários
fiscais: local, nacional e internacional, como se verifica no Anexo I – METAS FISCAIS
que compõe as peças de Planejamento.
O PPA 2016-2019 foi elaborado considerando a dimensão estratégica que compreende
os seguintes elementos:
I - eixo estratégico: elemento agregador das políticas públicas
desenvolvidas pelo Estado que tem como função nortear a organização e
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priorização de programas e ações governamentais, em razão de
resultados estratégicos comuns;
II - diretriz: representa os objetivos constantes da orientação estratégica
de Governo, expressando os resultados estratégicos perseguidos em
cada eixo e orientando a elaboração dos programas;
III - resultado estratégico: expressa as diretrizes em termos numéricos,
mensurando, por intermédio de indicadores, os resultados a serem
alcançados pelo Governo nos diversos eixos de atuação;
IV - órgãos participantes do resultado: identifica as unidades cuja atuação
reflete no alcance dos resultados estratégicos definidos em cada eixo,
diante da responsabilidade sobre os programas;
V - programa: organiza as ações de Governo, articulando-as com a
finalidade de concretizar os objetivos pretendidos, mediante o
enfrentamento de problemas ou o aproveitamento de oportunidades.
Importante destacar ainda que o PPA de 2016-2019 passou por alterações, conforme os
termos da LC 10.503, Art. 2º a 7º, inserções abaixo:
[...]
Art. 2º Estado Parceiro e Empreendedor, o Programa 418 - Organização
do Sistema de Abastecimento de Hortifrutigranjeiros, conforme detalhado
no Anexo I da presente Lei.
Art. 3º Ficam excluídas do Anexo II do Plano Plurianual 2016-2019 as
ações relacionadas no Anexo II da presente Lei.
Art. 4º Ficam incluídas no Anexo II Plano Plurianual 2016-2019 as ações
detalhadas no Anexo III da presente Lei.
Art. 5º Ficam alterados os atributos dos programas do Anexo II do Plano
Plurianual 2016-2019, conforme o Anexo IV da presente Lei.
Art. 6º Ficam alterados os atributos das ações do Anexo II do Plano
Plurianual 2016-2019, conforme o Anexo V da presente Lei.
Art. 7º As presentes inclusões, exclusões e alterações, e as ocorridas
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nos termos do parágrafo único do art. 13 e do art. 14, ambos da Lei nº
10.340, de 19 de novembro de 2015, serão disponibilizadas de forma
consolidada no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de
Planejamento a partir da publicação desta Lei.
[...]
O Plano Plurianual se constitui em um instrumento de planejamento de médio prazo, em
sintonia com o planejamento estratégico do Estado, no qual são alocados recursos no
montante de aproximadamente R$ 76 bilhões, distribuídos entre os 5 (cinco) eixos
programas que compõe (EIXO ESTRUTURADOR, DIRETRIZ E PROGRAMA), conforme
demonstrado no quadro a seguir:

Assim, o PPA 2016-2019 organiza a atuação governamental em eixos estruturadores,
diretrizes e programas, priorizando estratégias para cada um dos programas instituídos e
executados no âmbito do Executivo.
Nesse sentido, insere para demonstrar o seguinte:
DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
De acordo com as disposições da Lei nº 10.340 (PPA) os programas desenvolvidos
estão classificados quanto ao beneficiário da entrega de bens e serviços e quanto à
contribuição para o alcance das orientações estratégicas de Governo.
De tal forma que os programas são classificados, segundo as peças do planejamento:
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Quanto ao beneficiário da entrega de bens e serviços o programa pode
ser finalístico quando resulta em bens e serviços ofertados diretamente à
sociedade; ou de gestão, quando se referir à manutenção e serviços ao
Estado, ou seja, é aquele em que o beneficiário é o próprio Estado. Concentra
ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação
governamental, bem como àquelas não tratadas nos programas finalísticos.
Quanto à contribuição ao alcance das orientações estratégicas de
Governo: o programa é estruturador quando gera alto impacto, haja vista
estar diretamente ligado às diretrizes estratégicas de Governo. Formando a
sua base prioritária.
Por exemplo, a SEPLAN informa sobre o eixo de políticas públicas denominado “Viver
Bem” , o seguinte:
O que se pretende, sobretudo, é que o Estado possa servir à valorização da
vida das pessoas que nele experienciam o seu cotidiano, provendo maior
qualidade e conforto a essa experiência.
Na organização da ação governamental, esse objetivo primordial está
declarado no eixo de políticas públicas denominado Viver Bem. Sob esse eixo
se orientam as ações das áreas de Segurança, Trânsito, Saúde, Trabalho e
Assistência Social, Justiça e Direitos Humanos, Cultura, Esporte e Lazer.
Então, continuando com as verificações observa-se que sobre à contribuição e alcance o
programa pode ser especial quando se tratar daquele que não possui identificação direta
com a área estratégica, mas que é essencial para o funcionamento da administração
estadual.
De modo que os programas do Plano Plurianual 2016-2019 apresentam os valores
globais para sua implementação, especificados para o primeiro ano do plano (2016), e
agregados metas a serem cumpridas nos demais exercícios (2017-2019).
Conforme denota das publicações relacionadas aos programas de governo observa-se
que estão especificados no PPA 2016-2019, segundo os anexos I a V da Lei
10.340/2015.
Compõe a Lei nº 10.340 /2015 que regulamenta o PPA 2016-2019 os seguintes anexos:
O Anexo I, da Lei 10340/2015 PPA 2016-2019 demonstra a RELAÇÃO DOS
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PROGRAMAS POR EIXO ESTRUTURADOR E DIRETRIZ;
O Anexo II, da Lei 10340/2015 PPA 2016-2019 detalha os PROGRAMAS E
AÇÕES FINALISTICAS DE GOVERNO;
O Anexo III, da Lei 10340/2015 PPA 2016-2019 detalha os Programas e
Ações Padronizados;
O Anexo IV, da Lei 10340/2015 PPA 2016-2019 detalha as Metas e
Prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício de 2016;
O Anexo V, da Lei 10340/2015 PPA 2016-2019 detalha as Regiões de
Planejamento do Estado de Mato Grosso.
Considerando todos os aspectos do PPA 2016-2019 percebe-se que o Plano se
encontra estabelecido com valores orçamentários e não-orçamentários.
As metas financeiras das ações estão detalhadas apenas no nível gerencial do Plano –
Sistema FIPLAN. E as ações orçamentárias que compõem os programas padronizados
estão apresentadas no PPA de forma agregada e com valores globais, sem
detalhamento especifico da programação.
De tal forma que os valores financeiros dos programas e as metas físicas das ações são
estabelecidos no Plano como referenciais, não se constituindo em limites à programação
das despesas. Os valores das metas financeiras são expressos nas leis orçamentárias
anuais e em seus créditos adicionais.
DA TRANSPARÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DO PPA 2016-2019
Observa que o Poder Executivo divulga, pela internet (Portal Transparência),
anualmente, em função de alterações ocorridas no PPA 2016-2019 o seguinte:
I - a legislação que venha alterar a Lei do Plano Plurianual;
II - o descritivo das modificações realizadas pelo Poder Executivo, em razão
do disposto no Art. 13, parágrafo único, desta lei;
III - o comparativo entre a programação constante da Lei do Plano Plurianual
e das Leis Orçamentárias Anuais, do quadriênio 2016 a 2019, em razão do
disposto no Art. 14 desta lei.
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Concluídas as análises do PPA 2016-2019, passa-se a verificação da LDO e na
sequencia a LOA/2017.
2.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
A LDO, que compreende as metas e prioridades da administração pública estadual,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, que orienta a
elaboração da lei orçamentária anual, assim como, dispõe sobre as alterações na
legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento; para o exercício de 2017 foi estabelecida por meio da Lei Estadual nº
10.490, de 29 de dezembro de 2016, em cumprimento ao disposto no art. 162, inciso II,
§ 2º, da Constituição Estadual, e nas normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF).
Compõe a LDO/2017 o Anexo de Metas Fiscais (Anexo I) e o Anexo de Riscos Fiscais
(Anexo II), em conformidade com o que dispõem os §§ 1º, 2º e 3º do Art. 4º da LRF.
As Prioridades e Metas para a Administração Pública Estadual para o exercício de 2017,
delineadas pela LDO, a serem contempladas no Orçamento Geral do Estado, são as
discriminadas na tabela abaixo:

A LDO em seu Art. 4º, Parágrafo Único dispõe que as metas fiscais previstas poderiam
ser ajustadas na LOA se fossem verificadas alterações dos parâmetros
macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas e do comportamento
da execução orçamentária do exercício em curso.
Em muitos programas isso ocorreu conforme as informações das Unidades
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Orçamentárias cujos impactos nas metas físicas estão lançadas no capítulo que trata da
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO.
Em anexo integrante à Lei nº 10.490/2016 está discriminado a estimativa de Renúncia
Fiscal para o período 2017 a 2019, conforme quadro a seguir:

Passam-se as verificações relativas à LOA/2017, inclusive quanto à execução
orçamentária.
2.3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
A LOA para o exercício de 2017 (LOA/2017), que compreende o Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social, em consonância com o Plano Plurianual e contendo os Programas
priorizados na LDO, atendendo ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput
do artigo 5º da LRF, foi aprovada por meio da Lei Estadual nº 10.515, de 26 de janeiro
de 2017.
A Receita total estimada e a Despesa fixada na LOA/2017 totalizaram R$
18.429.222.936,00 (dezoito bilhões, quatrocentos e vinte e nove milhões, duzentos e
vinte e dois mil, novecentos e trinta e seis reais), incluindo nesse montante os recursos
próprios das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista.
Do montante da Receita citado acima, o valor de R$ 2.329.122.255,00 (dois bilhões,
trezentos e vinte e nove milhões, cento e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco

15 de 143

reais), é definido como Receitas Intra-orçamentárias, por se tratar de operações entre
órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras
entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, não compondo, dessa
forma, a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao
Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral de Justiça e à Defensoria Pública.
A Receita prevista foi desdobrada conforme detalhamento abaixo:

Despesa total desdobra-se conforme representado no quadro:

A despesa fixada foi desdobrada em categoria econômica, conforme abaixo:

Destaca-se na LOA/2017, a autorização para abertura de créditos suplementares até o
limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada, bem como autorização para
abertura de créditos adicionais até o limite da dotação consignada com Reserva de
Contingência.

16 de 143

3 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
3.1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Definido pela Lei nº 4.320/1964, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e
despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo estruturado nos termos do
Anexo 12 da referida Lei.
No encerramento do exercício de 2017 o Balanço Orçamentário Consolidado do Estado,
apresentou receitas realizadas no valor de R$ 16.554.751.329,15 (Dezesseis bilhões,
quinhentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, trezentos e
vinte e nove reais e quinze centavos). De outro lado o valor das despesas executadas
totalizou R$ 18.187.363.270,09 (Dezoito bilhões, cento e oitenta e sete milhões,
trezentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e nove centavos) situação que
evidenciou um déficit de execução orçamentária no valor R$ 1.632.611.940,94 (Um
bilhão, seiscentos e trinta e dois milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e quarenta
reais e noventa e quatro centavos).
Objetivando evidenciar o comportamento da gestão orçamentária e financeira do Estado
no últimos cinco e exercícios (2013 a 2017) foram elaborados quadros comparativos
entre as receitas e despesas previstas nas respectivas LOAs, com as receitas
efetivamente realizadas e as despesas efetivamente executadas no mesmo período,
conforme a seguir:
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Os quadros acima serão utilizados como parâmetro para a elaboração dos gráficos que
evidenciam o comportamento da gestão orçamentária e financeira do Poder Executivo
Estadual no período referenciado.
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Receitas Públicas
De acordo com MCASP 7ª Edição, receitas orçamentarias são disponibilidades de
recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo
financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das
políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo
Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades
públicas e demandas da sociedade.
Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder Público e, via
de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na LOA.
Analisando o desempenho das Receitas Correntes no período 2013 a 2017 verifica-se
que as Receitas Tributárias que vinham apresentando performance crescente, no
exercício de 2017 registrou déficit de R$ 229.015.070,44 (duzentos e vinte e nove
milhões, quinze mil, setenta reais e quarenta e quatro centavos). Nesse déficit destacam
se a não efetivação de receitas na ordem de R$ 138.298.462,15 (cento e trinta e oito
milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quinze
centavos) e R$ 59.677.338,91 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e setenta e sete
mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) referentes aos impostos
IRRF e ICMS, respectivamente.
No exercício em referência a arrecadação relacionada à Transferências Correntes
também apresentou déficit significativo de R$ 188.696.399,84 (cento e oitenta e oito
milhões, seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e
quatro centavos). Mesmo assim, a previsão para as Receitas Correntes se concretizou,
em face, principalmente, do bom desempenho da arrecadação de Outras Receitas
Correntes (superávit de R$ 484.474.246,87) e de Receitas de Contribuições (superávit
de R$ 255.946.363,32).
No período 2013 a 2017 as receitas públicas apresentaram o seguinte desempenho com
relação à Previsão x Realização:
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A diferença significativa entre a Receita Intra-Orçamentária prevista e a realizada no
exercício de 2017, evidenciada no gráfico a seguir, decorre da mudança da forma de
contabilização do déficit previdenciário do RPPS, recomendada pela CGE no Relatório
de Auditoria 46/2017.
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Com vistas a identificar a procedência, a origem das receitas no momento em que
ingressam nos cofres públicos elas são classificadas nas Categorias Econômicas
“Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”.
Receitas Correntes
Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro,
aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para
financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a
satisfazer finalidades públicas.
Classificam-se como correntes as receitas provenientes de tributos; de contribuições; da
exploração do patrimônio estatal (Patrimonial); da exploração de atividades econômicas
(Agropecuária, Industrial e de Serviços); de recursos financeiros recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas Correntes (Transferências Correntes); por fim, demais
receitas que não se enquadram nos itens anteriores, nem no conceito de receita de
capital (Outras Receitas Correntes).
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O substancial incremento das Receitas de Contribuições se deve, em grande parte, ao
aumento das contribuições ao FETHAB, que saltaram de R$ 791.184.394,60 em 2015
para R$ 1.356.289.857,06 em 2017, o que representa um incremento de 71,43 % no
período.
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A liberação de recursos do FEX de exercícios anteriores impulsionou, de forma positiva,
o resultado das Transferências Correntes no exercício de 2016. Para o FEX, havia uma
previsão orçamentária de R$ 293.822.393,00, e foram efetivadas receitas no valor de R$
610.556.017,50.

Receitas de Capital
Receitas Orçamentárias de Capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro,
aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de
financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as
finalidades públicas. Porém, de forma diversa das receitas correntes, as receitas de
capital em geral não provocam efeito sobre o patrimônio líquido.
Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização de recursos financeiros
oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos,
quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e
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destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. São classificadas
em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos,
transferências de capital e outras receitas de capital.

Após análise dos gráficos apresentados é possível constatar que as Receitas Correntes,
que são aquelas derivadas do poder de tributar ou resultantes da venda de produtos ou
serviços colocados à disposição dos usuários, para aplicação em despesas
correspondentes visando o alcance dos objetivos constantes dos programas e ações de
governo, têm, ao longo do período 2013 a 2017, em todos os exercícios, sem exceção,
superado a previsão de arrecadação estabelecida na LOA.
No citado período, as Receitas Correntes realizadas superaram em R$ 5.109.714.484,50
(cinco bilhões, cento e nove milhões, setecentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e
quatro reais e cinquenta centavos) as Receitas Correntes previstas na LOA.
Já com relação às Receitas de Capital o desempenho foi o inverso. Em nenhum dos
últimos cinco exercícios a previsão se concretizou. Em 2017 a diferença entre o
montante previsto e o realizado foi de R$ 1.124.021.952,93 (um bilhão, cento e vinte e
quatro milhões, vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três
centavos). No período de 2013 a 2017 deixaram de ser efetivadas, em valores nominais,
Receitas de Capital, no valor R$ 5.238.341.741,32 (Cinco bilhões, duzentos e trinta e
oito milhões, trezentos e quarenta e mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois
centavos).
Despesas Públicas
Despesas Públicas representam o conjunto de dispêndios do Estado, ou de outra
pessoa de Direito Público, com a finalidade de funcionamento dos serviços públicos e de
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atendimento às necessidades coletivas aplicando certa quantia dentro de uma
autorização legislativa, buscando a manutenção das atividades do ente estatal ou para a
conservação ou construção de bens públicos.
A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes
públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à
sociedade.
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A despesa orçamentária, assim como a receita orçamentária, é classificada em
categorias econômicas.
Despesas Correntes
São aquelas resultantes da manutenção das atividades próprias do Estado, tais como
custeio da estrutura administrativa o que não gera o aumento do patrimônio do Estado;
contribuindo apenas para sua continuidade. No momento da sua realização, ocasionam
uma redução do patrimônio do ente, constituindo fatos contábeis modificativos
diminutivos.
Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente,
para a formação ou aquisição de um bem de capital. Com relação ao grupo de natureza
da despesa elas são classificadas em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da
Dívida e Outras Despesas Correntes. Referidas despesas apresentram desempenho
conforme gráficos a seguir:
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Despesas de Capital
São aquelas que, no momento da sua realização, não ocasionam uma redução do
patrimônio do ente, pois constituem fatos contábeis permutativos que se conectam ao
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conceito de investimento do setor público, pois esses gastos irão ser utilizados para
aquisição ou constituição de bens de capital, criando, assim, a produção de novos bens
e serviços.
Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a
formação ou aquisição de um bem de capital. Com relação ao grupo de natureza da
despesas elas são classificadas em: Investimentos; Inversões Financeiras; Amortização
da Dívida.
Investimentos são, de modo geral, as despesas destinadas ao planejamento e à
execução de obras. As inversões financeiras destinam-se à aquisição de imóveis ou
bens de capital já em utilização, à aquisição de títulos de empresas ou entidades, já
constituídas, desde que não importe aumento do capital, e à constituição ou aumento do
capital de entidades ou empresas. Transferências de capital, por fim, são investimentos
ou inversões financeiras que devam se realizar independentemente de contraprestação
direta em bens ou serviços.
Desempenho das Despesas de Capital nos últimos cinco exercícios:
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RECEITAS PÚBLICAS X DESPESAS PÚBLICAS
O controle da execução orçamentária compreende a verificação da correta gestão na
realização da Receita e na execução da Despesa que deve estar em conformidade com
o estabelecido na LOA, e, em consonância com as estratégias, programas e ações de
Governo. Os gráficos a seguir mostram a performance da execução orçamentária por
categoria econômica e grupo de natureza de despesa nos últimos cinco exercícios.
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3.2 - CRÉDITOS ADICIONAIS
Os créditos adicionais constituem autorização de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas na LOAl. Os dispositivos legais que estabelecem as fontes de
abertura desses créditos são a Lei 4.320/1964 e o Decreto Lei 200/1967.
A LOA/2017, que estimou a receita e fixou a despesa para o exercício, autorizou a
abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da
despesa total fixada para o exercício.
Embora o limite autorizado para a abertura de créditos adicionais no exercício fosse de
20% (vinte por cento), a LOA/2017 seguiu a tendência dos anos anteriores, dispondo
que não onerarão esse limite os seguintes créditos:
I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias,
relativas à despesa de pessoal, até o limite de 10% (dez por
cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei;
II - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias,
relativas à despesa de débitos constantes de precatórios judiciais,
serviços da dívida pública e despesas à conta de recursos
vinculados constitucionalmente, até o limite de 10% (dez por
cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei;
III - provenientes de incorporações por Superávit Financeiro
apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e
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incorporações de recursos provenientes de convênios celebrados
na esfera intergovernamental, até o limite de 10% (dez por cento)
do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei.
O orçamento anual da despesa pública para o exercício de 2017 foi fixado em R$
18.429.222.936 (dezoito bilhões, quatrocentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e
dois mil, novecentos e trinta e seis reais). Assim, a autorização para a abertura de
créditos adicionais referentes ao exercício, poderia chegar ao montante de 51% da
despesa total consignada, conforme quadro abaixo:

Destaca-se que o respaldo na LOA, para volume vultoso de créditos adicionais
suplementares, foi objeto de manifestação pelo Ministério Público de Contas (MPC-MT)
por meio do Parecer n° 3.152/2015, manifestando o seguinte:
“ Salienta-se, ainda, que a LOA 2014 (artigo 6º), concedeu ao
Chefe do Executivo uma espécie de cheque em branco,
permitindo a abertura de créditos suplementares quase que
ilimitados, considerando que um terço do orçamento foi aberto em
créditos suplementares por decreto (aproximadamente 5 bilhões
de reais), o que, em efeitos práticos, representa ausência de
planejamento e autorização para que o Executivo realize
despesas à revelia do Poder Legislativo e das regras de processo
orçamentário.
No gráfico abaixo, demonstra-se a proporção de créditos adicionais suplementares
abertos no exercício de 2017, em comparação com o total da despesa fixada na
LOA/2017, podendo ser constatado que os créditos suplementares realizados no ano
consumiram mais que 1/3 (um terço) do orçamento aprovado pelo Poder Legislativo:
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A seguir é apresentada a evolução do volume de créditos adicionais suplementares
abertos ao longo do tempo, bem como o seu percentual sobre o Orçamento Anual,
tomando como ponto de partida o exercício de 2010.
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O gráfico abaixo demonstra que a abertura dos referidos créditos apresenta queda
gradual entre os anos de 2012 a 2014, entrando em ascensão contínua em 2014, 2015,
2016 e 2017.
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Nos quadros seguintes temos a evolução do total de recursos abertos por Créditos
Adicionais Suplementares (CAS) aos Poderes (Legislativo e Judiciário) e aos Órgãos
Independentes (Tribunal de Contas e Ministério Público) e o percentual equivalente
desses créditos sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) a partir do exercício de 2010.
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Os dados apresentados nos gráficos anteriores demonstram que, no exercício de 2017,
houve queda no volume orçamentário de créditos suplementares abertos aos Poderes
Legislativo e Judiciário e também ao Ministério Público do Estado.
Embora tenha ocorrido o declínio da abertura desses créditos para o TJ, AL e MP,
verifica-se que a curva do volume total de créditos abertos tem mantido em ascensão. O
gráfico a seguir demonstra que o responsável pelo aumento gradual do volume de
créditos suplementares, quando comparados todos os Poderes e Órgãos
Independentes, é o Poder Executivo, abarcando a parcela de 92% (noventa e dois por
cento) do total de CAS (R$ 6.48 BI) abertos no exercício de 2017.
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Na sequência, apresenta-se a distribuição do total de créditos adicionais suplementares
abertos no exercício de 2017, por tipo de crédito, cujo total soma R$ 6.484.358.909,68
(seis bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil,
novecentos e nove reais e sessenta e oito centavos):
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Da análise realizada, verifica-se que, ano após ano, a abertura de créditos adicionais
suplementares tem se mantido em ascensão e, no exercício de 2017, foram realizados
R$ 6.484.358.909,68 (seis bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e
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cinquenta e oito mil, novecentos e nove reais e sessenta e oito centavos) em créditos
adicionais suplementares.
Embora autorizado na LOA, acredita-se que o grande volume de créditos suplementares
abertos esteja ligado diretamente à ausência de planejamento e critérios técnicos para
alocação das despesas públicas na LOA, uma vez que esses créditos correspondem a
mais de 1/3 (um terço) do orçamento do Estado.
Isso implica na inobservância do sistema Checks and Balances (Freios e Contrapesos),
como pressuposto de validade para o Estado Democrático, uma vez que o Poder
Executivo está autorizado a realizar despesas às margens da aprovação do Poder
Legislativo, contrariando a essência das regras de processo orçamentário norteadas
pela Constituição Federal.
3.3 - GESTÃO FINANCEIRA
Conforme a Lei nº 4.320/64, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa
orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza
extraorçamentaria, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício
anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.
O Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas
Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e
Dispêndios (Despesa
Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do
saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie
para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
Nos quadros abaixo são demonstrados o quociente orçamentário e extraorçamentário do
Resultado Financeiro, que é o produto da relação entre o Resultado Orçamentário e
Extraorçamentário e o Resultado Financeiro (variação do saldo em espécie):
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Pelo exame dos quadros verifica-se que ocorreu déficit de execução orçamentária no
valor de R$ 1.632.611.940,94 (Um bilhão, seiscentos e trinta e dois milhões, seiscentos
e onze mil, novecentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos). Já o Resultado
Extraorçamentário apresentou superávit de execução extraorçamentária de R$
2.123.970.085,16 (dois bilhões, cento e vinte e três milhões, novecentos e setenta mil,
oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).
Como resultado financeiro verifica-se uma variação negativa no saldo de disponibilidade
do exercício 2017 para o de 2018 no valor de R$ 294.231.957,89 (Duzentos e noventa e
quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta
e nove centavos).
Dívida Consolidada
Conforme o MCASP 7ª Edição considera-se dívida pública consolidada como o montante
total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de
emissão de títulos, do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos,
convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em
prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de
maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido
incluídos, e das operações de crédito, que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses,
tenham constado como receitas no orçamento.
Tendo como referência, o Anexo 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea “b”, do Relatório de
Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre, referente ao período 2013 a 2017, publicados no site
da SEFAZ-MT, elaborou-se os gráficos a seguir que evidenciam a evolução da posição
da Dívida Consolidada do Estado nos últimos cinco exercícios:
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3.4 - RESTOS A PAGAR
Os Restos a Pagar constituem despesas empenhadas, mas não pagas até o término do
exercício financeiro. Essa é a definição dada pela Lei 4.320/1964 que, em virtude da
continuidade dos serviços públicos e obediência ao princípio orçamentário da anualidade
e da competência, autoriza a Administração Pública a efetuar a inscrição em RESTOS A
PAGAR das despesas que se encontram entre o empenho e o pagamento em 31/12.
O gráfico abaixo demonstra o volume de restos a pagar inscritos no Poder Executivo do
Estado a partir do exercício de 2012:
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De acordo com as normas gerais de Direito Financeiro estatuídas pela Lei 4.320/1964,
os Restos a Pagar são classificados em PROCESSADOS e NÃO PROCESSADOS.
Os Restos a Pagar Processados são definidos como despesas reconhecidas e
contabilizadas no exercício financeiro em que foi emitido o empenho, ou seja, aquelas
despesas que já foram devidamente liquidadas.
A figura abaixo demonstra o montante de Restos a Pagar Processados inscritos no
Poder Executivo Estadual a partir do exercício de 2012:
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Já os Restos a Pagar Não Processados são aquelas despesas empenhadas e não
liquidadas em 31/12 e que passam para o exercício seguinte. Por exigência legal, a
obrigação patrimonial deve ser contabilizada em 31/12, mesmo pendente de implemento
de condição (liquidação).
Nesse caso, a liquidação efetiva só será realizada quando verificado o direito adquirido
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito. (art. 63, Lei 4.320/1964)
A seguir é demonstrada a variação decorrente da inscrição de Restos a Pagar Não
Processados no Poder Executivo Estadual:
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Compara-se abaixo o volume de Restos a Pagar Processados e Não Processados entre
nos exercícios de 2012 a 2017:
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Uma vez apresentada a evolução da inscrição de restos a pagar ao longo dos últimos
exercícios, ilustra-se no gráfico a seguir a parcela desses restos sobre a Receita
Corrente Líquida.
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Nota-se que o crescimento contínuo dos restos a pagar inscritos ao longo dos últimos 4
(quatro) anos não mantém proporção com o aumento de recursos disponíveis para o
financiamento das políticas públicas do Estado de Mato Grosso.
Além disso, no exercício de 2017, as informações constantes no Balanço Financeiro do
Poder Executivo apontam para a inexistência de saldo financeiro transferido para o
exercício seguinte capaz de quitar os restos a pagar, conforme o quadro:
(A) Saldo Financeiro
Transferido
R$
1.499.539.409,12

(B) Restos a Pagar (C) Restos a Pagar Não
Processados
Processados
R$
1.750.851.699,98

R$
1.075.024.607,82

A–B-C
R$
-1.326.336.898,68

Este cenário pode vir a interferir na execução das ações do governo no exercício atual,
bem como causar um problema crônico de desequilíbrio nas finanças do Estado.
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3.5 - GESTÃO PATRIMONIAL
A evidenciação do PATRIMÔNIO do Estado de Mato Grosso, em registros específicos,
deve atender as normas contábeis voltadas para o reconhecimento e a mensuração dos
ativos e passivos e de suas variações patrimoniais segundo a legislação vigente e as
Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
A Lei 4.230, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e do
Distrito Federal, dispõe:
“ Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, O
CONHECIMENTO DA COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL , a
determinação dos custos dos serviços industriais, o
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação
dos resultados econômicos e financeiros ” (Grifo Nosso)
As normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, publicadas pela Secretaria do
Tesouro Nacional, como órgão central do Sistema de Contabilidade Federal e
responsável por editar diretrizes e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da
Federação corroboram com a Lei 4.320/1964 no que tange a correta evidenciação do
Patrimônio Público e de suas variações.
O reconhecimento e a mensuração do ATIVO IMOBILIZADO do Estado de Mato Grosso
foram objeto de análise por equipe técnica da Secretaria de Estado de Gestão,
apresentados na Informação Técnica Nº 01/2017, cujo trabalho foi denominado
“PROJETO IMÓVEIS MT” e que culminou no Parecer de Auditoria 0073/2018 da
Controladoria Geral do Estado.
A seguir, apresenta-se o resultado dos trabalhos oriundos do PROJETO IMÓVEIS MT.
BENS IMÓVEIS
No intuito de reavaliar os bens do Estado de Mato Grosso, para identificação do valor de
seu Ativo Imobiliário, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público e os Princípios norteadores da Administração, de forma que
fossem apresentados nos demonstrativos contábeis os valores reais de mercado dos
seus Imóveis, a Secretaria de Estado de Administração publicou a Portaria nº
059/2011/SAD.
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A Portaria nº 059/2011/SAD, de 29 de novembro de 2011, da Secretaria de Estado de
Administração (hoje Secretaria de Estado de Gestão) foi responsável por fixar prazo
para estipular o preço provisório do terreno e da terra nua de propriedade do Estado de
Mato Grosso, sendo que a Superintendência de Patrimônio e Serviços incumbiria a
avaliação definitiva dos terrenos e suas respectivas benfeitorias e das terras nuas de
propriedade do Estado.
No mês seguinte foi publicada a Portaria nº 062/2011/SAD, de 16 de dezembro de 2011,
estipulando o valor provisório dos imóveis de propriedade do Estado.
No entanto, os Bens Imóveis do Estado de Mato Grosso trazidos pelas Portarias
supracitadas não foram objeto de estimativa técnica, apresentando diversas
inconsistências quanto a TITULARIDADE, A ÁREA e A PRÓPRIA EXISTÊNCIA
DOCUMENTAL dos referidos imóveis. Assim, o registro desses bens gerou a falsa ideia
de que o estado dispusesse de mais de 20 bilhões em ativos imobiliários que poderiam
ser alienados e aplicados em políticas públicas.
O gráfico a seguir apresenta a evolução do Ativo Imobilizado e o consequente aumento
do valor total do ativo registrado no Balanço Patrimonial do Estado de Mato Grosso em
função do acréscimo dos Bens Imóveis oriundos das avaliações de bens contidos nas
Portarias nº 059/2011/SAD e nº 062/2011/SAD.
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No exercício de 2013, por meio do Decreto nº 1.817/2013, que destinou bens ao Fundo
de Previdência do Estado de Mato Grosso (FUNPREV-MT), verificou-se por meio de
análise documental que dos 364 (trezentos e sessenta e quatro) imóveis transferidos ao
FUNPREV-MT, 343 (trezentos e quarenta e três) continham inconsistências quanto a
matrículas canceladas, encerradas ou em duplicidade, possuírem destinação específica
ou pertencerem às Entidades da Administração Indireta.
Outro agravante no processo de destinação de bens ao Fundo de Previdência e que
impactou significativamente no valor do ativo constante no Balanço Patrimonial foi a
duplicidade dos registros dos Imóveis transferidos pela SAD ao FUNPREV, no exercício
de 2013, na ordem de 15 bilhões, cujo acréscimo se verifica no gráfico abaixo.

A integralização de capital da Empresa MT Parcerias S.A., no exercício de 2015, foi
constituída por bens sob posse da Secretaria de Estado de Gestão. Das matrículas de
imóveis destinados à integralização de capital, 14 de um total de 19 estavam presentes
no rol da Portaria nº 062/2011/SAD, cujas inconsistências geraram reflexos diretos no
total do ativo registrado no Balanço Patrimonial do Estado.
Os gráficos abaixo evidenciam a evolução do Patrimônio das Unidades Orçamentárias
que incorporaram os Bens Imóveis decorrentes da valoração inconclusiva originada
pelas Portarias nº 059/2011/SAD e nº 062/2011/SAD, e os reflexos no Balanço
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Consolidado do Estado de Mato Grosso:
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A partir das ponderações efetuadas na Informação Técnica nº 001/2017 por equipe
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lotada na Secretaria de Estado de Gestão e no Parecer de Auditoria 0073/2018 da
Controladoria Geral do Estado, conclui-se que as variações patrimoniais decorrentes da
destinação de imóveis ocorridas a partir do exercício de 2011 comprometem diretamente
o resultado dos indicadores patrimoniais do Balanço Geral do Estado, conforme
evidenciado a seguir:

A queda no valor do imobilizado do Estado em 2017 é atribuída ao fato do Mato Grosso
Previdência (MT-PREV) ter realizado a baixa dos imóveis em atendimento às
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Recomendações do Tribunal de Contas do Estado e do Parecer de Auditoria 0073/2018
da Controladoria Geral do Estado.
O atendimento às recomendações minimizou em aproximadamente 14 BI (quatorze
bilhões) as inconsistências no valor registrado de Bens Imóveis do Estado, em virtude de
registros em duplicidade constantes no Balanço Patrimonial da Secretaria de Estado de
Gestão (SEGES-MT) e do Mato Grosso Previdência (MT-PREV).
Espera-se, contudo, que a SEGES-MT promova os ajustes patrimoniais recomendados
no Parecer de Auditoria 0073/2018, por meio da revisão e anulação das Portarias n°
059/2011 e 062/2011 com efeitos retroativos às suas publicações, e realização do
estorno dos registros contábeis oriundos desses atos, por serem revestidos de nulidade
pela Administração.
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4 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EVOLUÇÃO DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL INATIVO EGRESSO DAS
CATEGORIAS DE SERVIDORES FINANCEIRAMENTE MAIS REPRESENTATIVAS.
As despesas brutas do Estado com inativos egressos das categorias de servidores
encontram-se na tabela a seguir, com a respectiva variação no período de 2009 a 2017:

Na tabela a seguir, encontra-se o quantitativo de inativos egressos das categorias de
servidores, com a respectiva variação do período de 2009 a 2017:

Na tabela a seguir, encontra-se a participação percentual da despesa bruta com inativos
egressos das categorias de servidores mais representativas em relação ao total da
despesa bruta com inativos de todas as categorias, com a respectiva variação do
período de 2009 a 2017:

De referidas tabelas, decorrem os gráficos a seguir apresentados, que indicam a
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composição dos inativos egressos das categorias de servidores com maior participação
percentual na despesa bruta total com inativos, em 2009 e em 2017:

Referidas tabelas e gráficos acerca da despesa bruta com pessoal inativo combinam
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valores relativos e absolutos, permitindo o estabelecimento, dentre outras, de
conclusões em relação às seguintes áreas de governo:
EDUCAÇÃO
- o quantitativo de inativos egressos da categoria de profissionais da educação básica
teve ampliação pelo percentual de 103,95% no decorrer de 2009 a 2017, bem como teve
sua participação em relação à despesa bruta total com pessoal inativo do Estado
egresso de referida categoria ampliada em aproximadamente 19,08% (passando de
29,88% a participação em 2009 para 35,58% em 2017), com aumento da despesa bruta
com inativos egressos de referida categoria em 434,43%, em referido período;
SAÚDE
- o quantitativo de inativos egressos da categoria de profissionais da saúde teve
ampliação pelo percentual de 105,08% no decorrer de 2009 a 2017, bem como teve sua
participação em relação à despesa bruta total com pessoal inativo do Estado egresso de
referida categoria ampliada em aproximadamente 70,01% (passando de 4,00% a
participação em 2009 para 6,80% em 2017), com aumento da despesa bruta com
inativos egressos de referida categoria em 663,01%;
SEGURANÇA PÚBLICA
- o quantitativo de inativos egressos da carreira militar teve ampliação pelo percentual de
51,20% no decorrer de 2009 a 2017, bem como teve sua participação em relação à
despesa bruta total com pessoal inativo do Estado egresso de referida categoria
reduzida em aproximadamente 1,81% (passando de 19,59% a participação em 2009
para 19,23% em 2017), com aumento da despesa bruta com inativos egressos de
referida categoria em 340,71%;
- o quantitativo de inativos egressos dos profissionais da polícia civil teve ampliação pelo
percentual de 94,35% no decorrer de 2009 a 2017, bem como teve sua participação em
relação à despesa bruta total com pessoal inativo do Estado egresso de referida
categoria ampliada em aproximadamente 43,30% (passando de 7,70% a participação
em 2009 para 11,03% em 2017), com aumento da despesa bruta com inativos egressos
de referida categoria em 543,14%;
FISCALIZAÇÃO
- o quantitativo de inativos egressos dos profissionais do GRUPO TAF teve ampliação
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pelo percentual de 17,15% no decorrer de 2009 a 2017, bem como teve sua participação
em relação à despesa bruta total com pessoal inativo do Estado egresso de referida
categoria reduzida em aproximadamente 41,53% (passando de 16,33% a participação
em 2009 para 9,55% em 2017), com aumento da despesa bruta com inativos egressos
de referida categoria em 162,42%;
DEMAIS CATEGORIAS
- as demais categorias (categoria com menor volume de participação no total da
despesa com pessoal inativo) representaram uma ampliação percentual em seu
quantitativo de servidores em 9,29%, entre 2009 e 2017, tendo as mesmas reduzido sua
participação percentual ainda mais em relação à despesa total com pessoal em 22,58%
(passando de 9,51% a participação em 2009 para 7,36% em 2017), mesmo tendo a
despesa bruta com referidas categorias ampliada em 247,48%.

DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
A gestão do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Mato Grosso
tem sido desempenhada pelo MT PREV, entidade criada pela Lei Complementar
Estadual nº 560/2014, nos seguintes termos:
Art. 1º À Mato Grosso Previdência – MTPREV compete à gestão única
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso,
para os servidores civis e militares, ativos e inativos abrangendo todos
os Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos
Encontram-se disponibilizados no site do MT PREV dois documentos intitulados
“Avaliação Atuarial 2017 – Regime Próprio do Estado de Mato Grosso (ano base 2016)”,
um relativo aos servidores civis e outro relativo aos militares, cujo pareceres opinam no
seguinte sentido:
CIVIS :
A reavaliação atuarial do RPPS do Estado de Mato Grosso-MT, em
relação aos servidores civis, revelou a existência de um déficit atuarial,
evidenciando a insuficiência do custeio atual em relação às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido plano, registrando-se um déficit
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atuarial de R$ 35.950.594.991,02, cujo valor é igual à diferença entre as
reservas matemáticas (R$ 35.996.090.590,56) e o patrimônio existente
na data desta reavaliação (R$ 45.495.599,54).
MILITARES:
A reavaliação atuarial do RPPS do Estado de Mato Grosso-MT, em
relação aos militares, revelou a existência de um déficit atuarial,
evidenciando a insuficiência do custeio atual em relação às obrigações
previdenciárias assumidas pelo referido plano, registrando-se um déficit
atuarial de R$ 6.397.601.922,04, cujo valor é igual às reservas
matemáticas, uma vez que inexiste patrimônio no RPPS.
Em síntese, os pareceres atuariais indicam a existência de déficits atuariais, havendo
recorrentes aportes do Estado de Mato Grosso dadas as insuficiências financeiras do
regime próprio de previdência, aportes estes devidamente previstos e autorizados pela
Lei Ordinária Nacional n.º 9.717/1998, nos seguintes termos:
Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios
de previdência social a que estejam vinculados seus servidores não
poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem
superior ao dobro desta contribuição.
(Redação dada pela Lei nº
10.887, de 2004)
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são
responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do
respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios
previdenciários. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)
As opiniões contidas em referidas avaliações atuariais propõem ainda um aumento de
alíquotas das contribuições previdenciárias, a fim de se viabilizar a sustentabilidade do
regime próprio dos servidores do Estado de Mato Grosso.
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5 - AVALIAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS
Na Administração Pública, busca-se o atendimento dos anseios e interesses da
sociedade, necessitando-se, para isso, de uma estrutura administrativa capaz de
satisfazer as necessidades dos cidadãos que a compõem, estrutura essa
operacionalizada por profissionais capacitados e dotados de um conjunto de atribuições
aptas a viabilizar o interesse público.
A normatização e a execução dos procedimentos de Gestão de Pessoas do Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso competem à Secretaria de Estado de Gestão SEGES, nos termos dos incisos I, II, III do art. 29 da Lei Complementar Estadual nº
566/2015.
Acerca da gestão, vale destacar o conceito trazido na obra "Avaliação de políticas
públicas : guia prático de análise ex ante, volume 1 / Casa Civil da Presidência da
República, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. – Brasília : Ipea, 2018, p. 124",
in verbis :
A gestão diz respeito à maneira como os atores determinam e operam os insumos e processos que
geram produtos, de forma a alcançar resultados positivos, crescentes, em maior escala, com um grau
mais elevado de satisfação da sociedade para com os serviços públicos (maior efetividade) e, sempre
que possível, a um menor custo (maior eficiência).

Neste sentido, encontram-se nos subitens a seguir o estudo acerca da evolução da
despesa bruta com pessoal nos últimos anos (2009 a 2017), bem como as áreas de
atuação da administração pública estadual onde se encontra alocada a maioria dos
servidores públicos, tendo por base os dados registrados no Sistema Estadual de
Administração de Pessoas - SEAP, obtidos pela Superintendência de Inteligência
(SI/CGE/MT) e disponibilizados em 07/03/2018 à Superintendência de Controle em
Gestão de Pessoas e Previdência (SCGPP/CGE/MT).
EVOLUÇÃO DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL ATIVO DAS CATEGORIAS DE
SERVIDORES FINANCEIRAMENTE MAIS REPRESENTATIVAS.
As despesas brutas do Estado com as categorias de servidores encontram-se na tabela
a seguir, com a respectiva variação no período de 2009 a 2017:
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Na tabela a seguir, encontra-se o quantitativo de servidores ativos, por categoria, com a
respectiva variação do período de 2009 a 2017:

Na tabela a seguir, encontra-se a participação percentual da despesa bruta com as
categorias de servidores mais representativas em relação ao total da despesa bruta com
todas as categorias, com a respectiva variação do período de 2009 a 2017:
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De referidas tabelas, decorrem os gráficos a seguir apresentados, que indicam as
categorias de servidores com maior participação percentual na despesa bruta total, em
2009 e em 2017:
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Referidas tabelas e gráficos acerca da despesa bruta com pessoal ativo combinam
valores relativos e absolutos, permitindo o estabelecimento, dentre outras, de
conclusões em relação às seguintes áreas de governo:
EDUCAÇÃO
- o quantitativo de profissionais da educação básica teve ampliação pelo percentual de
3,87% no decorrer de 2009 a 2017, bem como teve sua participação em relação à
despesa bruta total com pessoal ativo do Estado com referida categoria reduzida em
aproximadamente 14,12% (passando de 35,02% a participação em 2009 para 30,07%
em 2017), mesmo tendo a despesa bruta com referida categoria sido ampliada em
153,20% em referido período;
SAÚDE
- o quantitativo de profissionais da saúde teve redução de aproximadamente 30% no
decorrer de 2009 a 2017, bem como teve sua participação em relação à despesa bruta
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total com pessoal ativo do Estado com referida categoria reduzida em 22,99% (passando
de 12,89% a participação em 2009 para 9,93% em 2017), mesmo tendo a despesa bruta
com referida categoria sido ampliada em 127,06% em referido período;
SEGURANÇA PÚBLICA
- o quantitativo de profissionais da carreira militar teve ampliação de 28,40% no decorrer
de 2009 a 2017, bem como teve sua participação em relação à despesa bruta total com
pessoal ativo do Estado com referida categoria ampliada em aproximadamente 23,89%
(passando de 14,93% a participação em 2009 para 18,50% em 2017), com aumento da
despesa bruta da categoria em 265,27%;
- o quantitativo de profissionais da polícia civil teve ampliação de 19,54% no decorrer de
2009 a 2017, bem como teve sua participação em relação à despesa bruta total com
pessoal ativo do Estado com referida categoria ampliada em aproximadamente 20,09%
(passando de 7,03% a participação em 2009 para 8,44% em 2017), com aumento da
despesa bruta da categoria em 254,06% no período analisado;
FISCALIZAÇÃO
- o quantitativo de profissionais do Grupo TAF teve redução de 21,51% no decorrer de
2009 a 2017, bem como teve sua participação em relação à despesa bruta total com
pessoal ativo reduzida em 30,64% no período analisado (passando de 5,69% a
participação em 2009 para 3,95% em 2017), mesmo tendo a despesa bruta com a
categoria sido ampliada em 104,48%;
COMISSIONADOS
- entre o período de 2009 a 2017, os comissionados representaram uma redução
percentual em seu quantitativo de servidores em 16,31% (especialmente entre 2015 e
2017), tendo referida categoria reduzido sua participação percentual ainda mais em
relação à despesa total com pessoal ativo em 54,07% (passando de 2,95% a
participação em 2009 para 1,36% em 2017), mesmo tendo a despesa bruta com referida
categoria ampliada em 35,40% no período analisado (com ampliação relevante entre
2009 a 2014);
DEMAIS CATEGORIAS
- as demais categorias (categoria com menor volume de participação no total da
despesa com pessoal) representaram uma redução percentual em seu quantitativo de
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servidores em 24,05%, entre 2009 e 2017, tendo as mesmas reduzido sua participação
percentual ainda mais em relação à despesa total com pessoal ativo em 33,74%
(passando de 10,61% a participação em 2009 para 7,03% em 2017), mesmo tendo a
despesa bruta com referidas categorias ampliada em 95,35%.
CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DA GESTÃO DE PESSOAS.
Os servidores do Estado de Mato Grosso encontram-se distribuídos, em sua maioria (em
média mais de 70% da despesa bruta com pessoal), nas áreas de saúde, educação e
segurança pública.
No entanto, nos últimos anos, revelou-se que o quantitativo de servidores aposentados
de referidas áreas praticamente dobrou em 2017, em relação ao quantitativo de
aposentados existentes em 2009; apesar disso, no mesmo período, a quantidade de
servidores ativos das áreas de saúde, educação e segurança pública, variaram em
3,87% (educação), -30,23% (saúde) e 26,09% (variação média das categorias da
segurança pública: carreira militar + polícia civil).
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6 - AVALIAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
O respeito aos limites constitucionais aplicáveis nas atividades do Estado e aos limites
preceituados na Constituição Federal e Estadual bem como pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, é parte essencial do processo de verificação do desempenho e
da regularidade das contas públicas.
É objetivo da responsabilidade na gestão fiscal a ação planejada e transparente em que
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas.
Para a análise do cumprimento das obrigações relacionadas a execução financeira do
Estado, serão avaliados os Resultados Nominal e Primário, a relação entre a Dívida
Pública e a Receita Corrente Líquida, Operações de Crédito, os gastos incorridos com
pessoal e a efetiva aplicação de recursos na Saúde, Educação e Educação Superior.
Destaca-se que inicialmente a análise dos limites constitucionais e legais foram
extraídos do Relatório de Gestão Fiscal republicado no DOE de 12/03/2018 por meio da
Portaria nº 037/GSF/SEFAZ/2017, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
republicado no DOE de 12/03/2018 por meio da Portaria nº 036/GSF/SEFAZ/2017 e dos
relatórios extraídos do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do
Estado de Mato Grosso – FIPLAN.
6.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da Receita
Líquida de Impostos e de Receitas Vinculadas ao Ensino; as Despesas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Vinculação de Receita; as Perdas ou
Ganhos nas Transferências do FUNDEB; o Cumprimento dos Limites Constitucionais e
as Despesas com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino, por subfunção.
O art. 212 da Constituição Federal/88 estabelece as fontes de financiamento da
Educação e a aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) que os Estados e
Distrito Federal devem destinar à execução de programas relacionados à manutenção e
desenvolvimento do ensino.
O art. 68 da Lei nº 9.394/1996 [Lei de diretrizes e bases da educação] dispõe que os
recursos públicos destinados à educação serão originados das:
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I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
II - receita de transferências constitucionais e outras transferências;
III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais;
IV - receita de incentivos fiscais;
V - outros recursos previstos em lei.
No quadro a seguir, com base nas informações contidas no relatório Fiplan/FIP729 e FIP
215-A, demonstrativo das receitas de impostos próprios do Estado e das transferências
da União, deduzindo as restituições, conversões e renuncias de receitas, do exercício de
2017:

No quadro a seguir, as deduções referente às transferências de impostos repassados ao
municípios e o resultado líquido de impostos de transferências constitucionais e legais, a
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base de cálculo para a verificação do percentual mínimo de aplicação à MDE: :

Foi apurado o valor líquido das receitas de impostos e transferências de R$
10.541.404.699,28 que será utilizado como base de cálculo para a verificação da
aplicação mínima dos gastos em saúde. Constata-se uma divergência do valor publicado
no RREO Anexo 8 - 6º bimestre de 2017.
A Emenda Constitucional nº 76/2015 à Constituição do Estado de Mato Grosso/89
estabelece que para atingir o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) a partir do
limite estabelecido pelo art. 212 da CF/88, o Estado acrescentará anualmente um
mínimo de 0,5% nos exercícios financeiros de 2016 até 2035.
Assim, o Estado deverá aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino nos
exercícios financeiros de 2015 à 2017, o percentual mínimo de 25%, 25,5% e 26%,
respectivamente.
O quadro abaixo, demonstra as despesas típicas com educação e as deduções, e
constata-se que foi cumprido o percentual mínimo legal para o exercício de 2017,
entretanto, constata-se uma divergência entre o valor apurado da receita e o valor
publicado na RREO - Anexo 8 - 6º bimestre de 2017:

70 de 143

O quadro e o gráfico abaixo demonstra a evolução das receitas e as despesas com a
manutenção e desenvolvimento do ensino no período de 2013 à 2017, e constata-se um
incremento, em valores nominais, nas receitas em 45,58% e nas despesas de 68,69%.
Elevando o percentual de aplicação em 15,88%, no mesmo período:
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6.2 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB é um fundo de natureza contábil, instituído pela
Emenda Constitucional nº 3, de 19 de dezembro de 2006, e regulamentado pela Medida
Provisória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20
de junho de 2007.
Sua implantação iniciou em 1º de janeiro de 2007, de forma gradual, alcançando a
plenitude em 2009, quando o Fundo passou a funcionar com todo o universo de alunos
da educação básica pública presencial, e os percentuais de receitas que o compõem
alcançaram o patamar de 20% de contribuição.
O FUNDEB substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, que financiava apenas o
ensino fundamental.
Um dos objetivos do FUNDEB é universalizar o atendimento à educação básica, a partir
da redistribuição equitativa de recursos entre o estado e seus municípios. O Fundo
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estabelece um valor mínimo por aluno, com valores diferenciados por etapa e
modalidade de ensino da educação básica de todo o País.
Para cumprir a sua finalidade, o FUNDEB conta com recursos provenientes dos
impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à
educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal/88, bem como de
complementação financeira de responsabilidade da União.
Os Estados contribuem para a composição do Fundeb no montante equivalente ao
percentual de 20% das receitas dos seguintes impostos e transferências constitucionais
e legais:
1. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS;
2. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA;
3. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD;
4. Fundo de Participação dos Estados – FPE;
5. Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações– IPI
Exportação;
6. Desoneração das Exportações (Lei Complementar nº 87/1996);
7. Receita da dívida ativa tributária, juros e multas relativas aos impostos acima
relacionados.
Com base nas informações contidas nos relatório emitidos pelo Fiplan [FIP729 e
FIP215-A], no quadro abaixo é demonstrado o montante das receitas transferidas e
recebidas ao FUNDEB no exercício de 2017 e o resultante líquido negativo das
transferências ao FUNDEB, constata-se divergência no valor publicado no RREO Anexo 8 - 6º bimestre de 2017:
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Na utilização dos recursos do FUNDEB, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos
recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, e a
parcela restante (de no máximo 40%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e
desenvolvimento, também da educação básica pública.
No exercício de 2017 foi empenhado para pagamento dos profissionais do magistério o
valor de R$ 1.160.202.819,11 que corresponde ao percentual de 78,07% de utilização
dos recursos do FUNDEB, assim, constata-se o cumprimento do percentual mínimo
legal.
No quadro a seguir, evolução da utilização dos recursos do Fundeb, com base nas
informações contidas do RREO - Anexo 8 - 6º bimestre, indicando o cumprimento dos
limites legais de aplicação do FUNDEB, nos exercícios de 2013-2017:
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6.3 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
O art. 246 da Constituição Estadual/89, alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2013,
o Estado de Mato Grosso aplicará, anualmente, os seguintes percentuais, da Receita
Corrente Líquida-RCL, na manutenção e desenvolvimento da Universidade do Estado de
Mato Grosso - UNEMAT, assim fracionados:
I - no mínimo 2,0% da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2013;
II - no mínimo 2,1% da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2014;
III - no mínimo 2,2% da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2015;
IV - no mínimo 2,3% da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2016;
V - no mínimo 2,4% da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2017;
VI - no mínimo 2,5% da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2018 e
posteriores.
A tabela a seguir demonstra, com base nas informações contidas do RREO-Anexo 3-6º
bimestre [Receita Corrente Líquida] e o Relatório Fiplan [FIP613] da função
12-Educação, a evolução da aplicação dos recursos, por subfunção, para manutenção e
desenvolvimento da UNEMAT, exercícios de 2013 a 2017, e constata-se que foram
cumpridas os percentuais previstos na Constituição Estadual:

6.4 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
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A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art.
198 da Constituição Federal/1988 para dispor sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e
serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas 03 (três) esferas de governo.
Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos na Lei
Complementar nº 141/2012, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços
públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde
que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei no 8.080, de
19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:
I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal,
igualitário e gratuito;
II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde
de cada ente da Federação; e
III - sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a
despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes
sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população.
Além de atender aos critérios estabelecidos acima, as despesas com ações e serviços
públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos
respectivos fundos de saúde.
O Estado de Mato Grosso deverá aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o
art. 155 [ ITCD, ICMS, IPVA ] e dos recursos de que tratam o art. 157 [ IRRF ], a alínea
“a” do inciso I [ Cota-Parte FPE ] e o inciso II do caput do art. 159 [ Cota-Parte IPI
Exportação ], todos da Constituição Federal/1988, deduzidas as parcelas que forem
transferidas aos Municípios.
As receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de saúde serão
apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como em demonstrativo
próprio [Anexo 12] que acompanhará o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
– RREO [ Art. 165, § 3º, da Constituição Federal ].
O quadro demonstrativo abaixo demonstra, com base nas informações contidas no
Relatório Fiplan/FIP 729 e FIP 215-A, as receitas de impostos e transferências
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constitucionais e legais vinculadas à saúde:

E deste total, é deduzido as Transferências Constitucionais e Legais aos Municípios para
a apuração da Receita Líquida da aplicação mínima de 12% estabelecido na Emenda
Constitucional nº 29/2000:
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Foi apurado o valor de R$ 10.538.629.879,37 que será utilizado como base no cálculo
da aplicação mínima nas ações e serviços públicos de saúde. Constata-se divergência
do valor total da receita líquida publicado em 29/01/2018 no RREO-Anexo 12-6º
bimestre.
Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente em ações e
serviços públicos de saúde serão consideradas as despesas [ Lei Complementar nº 141,
de 13 de janeiro de 2012, art. 24, incisos I e II, § único ]:
I – empenhadas e pagas no exercício de referência;
II – empenhadas, liquidadas e não pagas, inscritas em Restos a Pagar processados no
exercício de referência; e
III - empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite da
disponibilidade de caixa do exercício de referência.
As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) deverão entrar no cômputo da aplicação
mínima em ações e serviços públicos de saúde no exercício em que foram efetivamente
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empenhadas, desde que não tenham sido consideradas em exercícios anteriores e
desde que atendam, simultaneamente, aos critérios estabelecidos nos artigos 2º e 3º da
Lei Complementar nº 141/2012.
A disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para
cumprimento do percentual mínimo e posteriormente cancelados ou prescritos, deve ser
necessariamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde. Essa aplicação
deverá acontecer até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da
prescrição, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do
percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente.
O quadro, a seguir, demostra a execução das despesas em ações e serviços públicos de
saúde na Unidade Orçamentaria 21601 - Fundo Estadual de Saúde vinculada à
Secretaria de Estado de Saúde na função 10 - Saúde, com base nas informações
contidas nos relatório do FIPLAN FIP 613 e FIP 729, foi apurado o valor empenhado de
R$ 1.605.001.899,42 e deduzido despesas não computadas para fins de apuração
(despesas empenhadas nas fontes: 112, 312, 240, 161 e 361) no valor de R$
287.181.700,83 e totalizando as despesas com saúde em R$ 1.317.820.198,59 que
corresponde ao percentual de 12,50%, cumprindo a aplicação mínima legal:

6.5 - DESPESAS COM PESSOAL
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O art. 169 da Constituição Federal estabelece que “a despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar”.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no seu art. 19, fixa o limite da despesa total
com pessoal, em percentuais da Receita Corrente Líquida – RCL, sendo que para os
Estados o limite global é de 60%.
O art. 20 determina a repartição desse limite global, dos Poderes e órgãos, cujos valores
na esfera estadual são: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Estado; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por
cento) para o Executivo; d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados.
No seu art. 22, estabelece que o limite prudencial correspondente a 95% dos limites
anteriores. E no art. 59, § 1º, II, dispõe que os Tribunais de Contas alertarão os Poderes
e órgãos quando constatar que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou
90% (noventa por cento) dos limites anteriores.
Na tabela a seguir, com base nas informações contidas no Anexo I do RGF - Relatório
de Gestão Fiscal, demonstrativo das despesas de pessoal do Poder Executivo, do
exercício de 2017, constata-se que o percentual de despesa de pessoal apurado de
47,69% está acima do limite prudencial e do limite de alerta, entretanto, abaixo do limite
máximo de 49%.
Observa-se que o total das despesas de pessoal do Poder Executivo foram excluídos os
gastos com pessoal da Defensoria Pública [Resolução de Consulta nº 28/2016 - TP TCE/MT] e o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, incidente sobre a folha de
pagamento de pessoal, e da composição da Receita Corrente Líquida – RCL [Resolução
de Consulta nº 29/2016 - TP - TCE/MT].
Assim, foram excluídos o valor de R$ 1.012.512.123,92 referente ao Imposto de Renda
Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho do total das despesas de pessoal
e da composição da Receita Corrente Líquida, e o valor de R$ 88.353.350,81 referente
ao gasto com pessoal da Defensoria Pública da despesa total de pessoal do Poder
Executivo.
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Na tabela e gráfico abaixo demonstra a evolução da despesa total de pessoal do Poder
Executivo em relação à Receita Corrente Líquida, no período de 2012 a 2017.
Constata-se que no exercício de 2015 o percentual de despesas de pessoal ficou acima
do limite máximo de 49% permitido na LRF e de 2016 acima do limite de alerta de
44,10%:

81 de 143

A seguir, gráfico e tabela demonstrando as despesas com pessoal do Poder Executivo e
o total das Receitas Correntes Líquidas de acordo com a metodologia de cálculo da
LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal e no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais 7ª
edição (pág. 174) no qual dispõe que o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
deverá ser incluído pelo ente que efetuou a retenção na fonte, não se admitindo
deduções a qualquer título para efeito de cômputo da RCL . Assim, com base no
relatório FIP729 foi incluído o valor de R$ 1.015.413.061,61 referente ao IRRF e o valor
de R$ 88.353.350,81 referente aos gastos com pessoal da Defensoria Pública de Mato
Grosso, apurado conforme FIP613, sem os efeitos da Resolução de Consulta nº 28 e
29/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:
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Observa-se que nos exercícios de 2015, 2016 e 2017 as despesas com pessoal do
Poder Executivo ultrapassarm o limite máximo de 49,00% previsto na LRF - Lei de
Responsabilidade Fiscal.
6.6 - RESULTADO NOMINAL
A apuração do Resultado Nominal tem por objetivo medir a evolução da Dívida Fiscal
Líquida. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da Dívida Consolidada
Líquida – DCL, somado às receitas de privatizações, deduzidos os passivos
reconhecidos, decorrentes de déficits ocorridos em exercícios anteriores. A Dívida
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Consolidada Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada, deduzidas as
disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais ativos financeiros.
A meta do Resultado Nominal indica a variação possível da Dívida Consolidada Líquida.
Observa-se que o valor positivo do resultado nominal indica o crescimento da dívida
enquanto que o valor negativo representa redução na dívida.
A Lei nº 10.490/2016 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias [LDO] para o
exercício de 2017, estabeleceu, inicialmente, no seu Anexo II (Metas Fiscais) um
Resultado Nominal positivo de R$ 92.747.735,98, indicando um aumento da dívida neste
montante.
A Tabela abaixo, demostra a apuração do Resultado Nominal de 2015 a 2017.
Observa-se resultado nominal positivo de R$ 357.302.862,67 em 2017, representando
incremento da dívida, acima do previsto na LDO.

6.7 - RESULTADO PRIMÁRIO
O Resultado Primário apura a diferença entre as receitas fiscais ou receitas
não-financeiras (receitas operacionais do ente) e as despesas fiscais ou não-financeiras
(excluindo, entre outras, o serviço da dívida), ou seja, mede como as ações correntes do
setor público afetam a trajetória de seu endividamento líquido. O principal objetivo desse
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cálculo é avaliar a sustentabilidade da política fiscal em um dado exercício financeiro,
tendo em vista o patamar atual da dívida consolidada e a capacidade de pagamento da
mesma pelo setor público no longo prazo. O Resultado Primário também aponta a
necessidade ou não de contingenciamento de despesas.
Os superávits primários, que são direcionados para o pagamento de serviço da dívida,
contribuem para reduzir o estoque total da dívida líquida. Por sua vez, os déficits
primários indicam a parcela do crescimento da dívida decorrente do financiamento de
gastos não financeiros que excedem as receitas não financeiras.
A Tabela, a seguir, demostra os valores de Resultado Primário previsto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e o realizado. Observa-se que no exercício de 2017
apresenta déficit primário de R$ 945.004.372,69, sendo que a previsão na LDO era de
superávit de R$ 850.564.951,79.

6.8 - DÍVIDA PÚBLICA - LIMITE DE ENDIVIDAMENTO
A contratação de operações de crédito, ou o endividamento, é um instrumento por meio
do qual o setor público antecipa receitas, ampliando a sua capacidade de realizar os
investimentos necessários ao desenvolvimento econômico-social.
Entretanto, tendo em vista a sua sustentabilidade, o processo de endividamento deve
observar limites legais quanto a determinados indicadores, definidos com a finalidade de
garantir o equilíbrio das finanças públicas no longo prazo.
Um dos mais importantes indicadores referentes ao endividamento dos Estados é a
relação entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a Receita Corrente Líquida (RCL),
uma medida de capacidade de endividamento cujo limite máximo está definido na
Resolução do Senado Federal nº 40, de 20 de dezembro de 2001. Conforme este
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dispositivo legal, a Dívida Consolidada Líquida, obtida a partir da Dívida Consolidada
Bruta por meio da dedução das disponibilidades de caixa, das aplicações financeiras e
de demais haveres, não deve ser superior a 200% (duzentos por cento) da Receita
Corrente Líquida.
O art. 59, § 1º, III, da Lei Complementar nº 101/2000 dispõe que os Tribunais de Contas
deverão alertar os poderes e órgãos quando os montantes das dívidas consolidada e
mobiliária se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites, ou
seja, não deve ser superior à 180% (cento e oitenta por cento) da Receita Corrente
Líquida.
Com base nas informações contidas no RGF (Anexo 2 – 3º quadrimestre, publicado em
12/03/2018), em dezembro de 2017 a DCL foi de R$ 5.905.804.006,92 e a RCL foi de R$
13.389.766.593,46 o que resultou em uma relação DCL/RCL igual a 44,11%,
cumprindo-se dessa forma o estabelecido na legislação.
No quadro a seguir, demonstra os componentes da relação, e observa-se, na
comparação com o exercício de 2016, decréscimo de 3,1% na DCL e crescimento de
7,2% na RCL. Entretanto, comparando a evolução de 2012-2017 observa-se um
acréscimo de 44,9% na Dívida Consolidada (DC), acréscimo de 117,8% na Dívida
Consolidada Líquida (DCL) e um acréscimo de 50,4% na Receita Corrente Líquida
(RCL) e resultando um acréscimo na relação DCL/RCL, no mesmo período, de 44,7%.

6.9 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
O Demonstrativo das Operações de Crédito compõe apenas o Relatório de Gestão
Fiscal – RGF do Poder Executivo e abrange as operações de crédito internas e externas,
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inclusive por antecipação da receita. Em regra, as operações de crédito são avaliadas
pelo seu fluxo.
O Demonstrativo contém informações sobre as Operações de Crédito (detalhadas em
Mobiliárias e Contratuais e Internas e Externas), percentual do total em relação à receita
corrente líquida (RCL), operações vedadas, antecipação de receitas orçamentárias
(ARO) e os limites máximo e de alerta estabelecidos conforme a legislação.
Para assegurar a transparência da gestão fiscal e a prevenção de riscos preconizados
na LRF, são ainda evidenciadas, outras operações que não são computadas para
apuração dos limites de Operações de Crédito, mas que integram a Dívida Consolidada,
tais como os parcelamentos de dívidas e operações de reestruturação e recomposição
do principal de dívidas. São abrangidas neste demonstrativo todas as operações de
crédito realizadas, independentemente de envolverem ou não o ingresso de receitas
orçamentárias nos cofres públicos.
Nesse sentido, não se confunde com o Demonstrativo das Receitas de Operações de
Crédito e Despesas de Capital, que engloba apenas as operações de crédito com o
registro de receita orçamentária no exercício a que se refere à lei orçamentária.
Um indicador para controle é definido no inciso I do Art. 7º da Resolução do Senado
Federal nº 43, de 21 de dezembro de 2001, segundo a qual o montante global das
operações de crédito realizadas num exercício financeiro, não poderá exceder a 16,0%
(dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL). Já com relação às operações
de crédito por antecipação de receita orçamentária, o mesmo instrumento legal, no seu
art. 10, determina um comprometimento de, no máximo, 7,0% da RCL. O art. 59, § 1º, III,
da Lei Complementar nº 101/2000 dispõe que os Tribunais de Contas deverão alertar os
poderes e órgãos quando os montantes das operações de crédito se encontram acima
de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites.
Conforme a tabela abaixo, em 2017 a receita da contratação de Operações de Crédito
foi no montante de R$ 164.177.665,61 e a RCL no montante de R$ 13.389.766.593,46.
Estes valores indicam um comprometimento de 1,23% desta última, atendendo-se, como
nos três exercícios anteriores (2014-2016), ao disposto na legislação. Com relação às
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, em 2017, assim como
nos exercícios anteriores, o Estado de Mato Grosso não utilizou essa modalidade de
operação de crédito.
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REGRA DE OURO
O Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
apresenta as receitas de operações de crédito comparadas com as despesas de capital
líquidas. São consideradas apenas as operações de crédito que motivaram registros de
receita orçamentária no exercício a que se refere a lei orçamentária.
A finalidade do Anexo é demonstrar o cumprimento da Regra de Ouro , ou seja, a
vedação constitucional da realização de receitas das operações de crédito excedentes
ao montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo
por maioria absoluta [CF, art. 167, inciso III]. Os recursos de operações de crédito serão
considerados pelo total ingressado no exercício financeiro.
Ao impedir que o montante das operações de crédito em um exercício financeiro exceda
o montante das despesas de capital, evita-se que sejam realizados empréstimos para
financiar despesas correntes como pagamento de funcionários, despesas
administrativas e, principalmente, juros. Consequentemente, para que não sejam
realizadas operações de crédito para pagar juros, é preciso gerar resultado primário
capaz de pagar o montante de juros da dívida a cada período. É precisamente por essa
razão que a regra é conhecida na literatura internacional como “regra de ouro”, pois
apenas isto já bastaria para controlar o endividamento.
A regra estabelece uma comparação entre os montantes de “operações de crédito” e
“despesas de capital” e, não, um vínculo direto entre despesas e fontes de recursos,
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caso a caso . Isto é, nada impede que uma determinada operação de crédito seja
realizada para financiar determinada despesa corrente, desde que os respectivos
montantes não sejam excedidos ao final do exercício financeiro. Mais que isso, o
descumprimento da regra só pode ser verificado no término do exercício
financeiro .
Para fins de verificação do cumprimento da Regra de Ouro, o art. 32, § 3º, I e II, da LRF
estabelece que no cálculo da despesa de capital deverão ser deduzidos os seguintes
incentivos fiscais a contribuinte:
1. empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo
fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a
diminuição, direta ou indireta, do ônus deste;
2. empréstimo ou financiamento a contribuinte concedido por instituição financeira
controlada pelo ente da Federação.
Tabela abaixo demonstra no exercício de 2017 o cumprimento da Regra de Ouro, com
base nas informações contidas no FIP729 na conta 2.1.0.0.00.00.00 o valor das
Receitas de Operações de Crédito realizadas no valor de R$ 164.177.665,61 é inferior a
Despesa de Capital Líquida no valor de R$ 2.107.221.091,43 [Despesa de Capital 4.0.00.00.00.0 no valor de R$ 2.113.345.493,44 deduzido os Emprestimos Concedidos a
Receber - 4.5.90.66.00.0 no valor de R$ 6.124.402,01]:
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7 - AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
A avaliação de programas governamentais pode ser definida como uma análise
sistemática de aspectos importantes de um programa e seu valor, visando fornecer
resultados confiáveis e utilizáveis.
O inciso I do art. 74 da Constituição Federal de 1988 institui como finalidade do Sistema
de Controle Interno avaliar a execução dos programas governamentais.
Usualmente são cinco os critérios adotados nas avaliações de políticas e programas
governamentais:
Eficácia – a capacidade de produzir os resultados esperados/desejados.
Eficiência – a capacidade de produzir os resultados desejados com o menor
dispêndio de recursos (humanos, materiais e financeiros).
Efetividade – a capacidade de produzir resultados permanentes, diretos e indiretos,
usualmente definidos como impactos, ou seja, as conseqüências maiores de um
resultado; e de produzir o número possível de efeitos colaterais ou externalidades
negativas.
Equidade – a capacidade de contribuir para a redução das desigualdades e da
exclusão social.
Sustentabilidade –a capacidade de desencadear mudanças sociais permanentes,
que alteram o perfil da própria demanda por políticas/programas sociais e que
retroalimentam o sistema de políticas sociais.
Inicialmente o desempenho dos programas e ações governamentais será demonstrado
considerando os critérios de eficácia e eficiência. O demais critérios deverão ser
avaliados oportunamente, na medida em que novas metodologias e indicadores forem
desenvolvidos e se mostrarem exequíveis aos trabalhos de avaliação.
A apuração da eficácia é efetuada dividindo-se o somatório das metas realizadas pelo
somatório das metas previstas, em termos percentuais.

Para avaliação do desempenho de eficácia dos programas será utilizado a tabela abaixo:
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Para a apuração da eficiência é efetuada dividindo-se o Indicador de Eficácia do
programa pelo percentual de despesas empenhadas em relação aos valores autorizados
(após créditos adicionais):

Para avaliação do desempenho de eficiência dos programas será utilizado a tabela
abaixo:

Erro na fase de elaboração da proposta orçamentária ou de execução da ação
compromete a precisão do indicador. Por exemplo, a incompatibilidade entre as metas
previstas nas ações que compõe o programa e o respectivo orçamento autorizado
acarreta distorções na aferição da eficácia e eficiência.
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E se a inconsistência recair sobre a execução da ação que compõe o programa,
especialmente no que se refere à contabilização de despesa em dotação incorreta,
haverá problemas no índice de eficiência. Resultados em torno de 100% (cem por cento)
para eficácia e 1,0 (um) para eficiência é o que se espera ao comparar o programado
com o realizado. Variações desses valores tanto para cima como para baixo são
admitidas dadas as peculiaridades de cada caso.
Entretanto, elevados índices de eficácia e eficiência, apesar de serem classificados
como altos desempenhos de acordo com a metodologia adotada, podem estar
sinalizando a existência de disfunções como as relatadas acima. Assim, reduzir ao
máximo a influência de índices extremos que possam causar distorções no desempenho
do programa governamental.
METODOLOGIA VALORES DEFLACIONADOS
O IGP foi concebido no final dos anos de 1940 para ser uma medida abrangente do
movimento de preços. Entendia-se por abrangente um índice que englobasse não
apenas diferentes atividades como também etapas distintas do processo produtivo.
Construído dessa forma, o IGP poderia ser usado como deflator do índice de evolução
dos negócios, daí resultando um indicador mensal do nível de atividade econômica.
O IGP é a média aritmética ponderada de três outros índices de preços. São eles:
Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA),
Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).
Os pesos de cada um dos índices componentes correspondem a parcelas da despesa
interna bruta, calculadas com base nas Contas Nacionais – resultando na seguinte
distribuição:
60% para o IPA,
30% para o IPC,
10% para o INCC.
O IGP desempenha três funções. Primeiramente, é um indicador macroeconômico que
representa a evolução do nível de preços. Uma segunda função é a de deflator de
valores nominais de abrangência compatível com sua composição, como a receita
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tributária ou o consumo intermediário no âmbito das contas nacionais. Em terceiro lugar,
é usado como referência para a correção de preços e valores contratuais. O IGP-DI é o
indexador das dívidas dos Estados com a União e o IGP-M corrige, juntamente com
outros parâmetros, contratos de fornecimento de energia elétrica.
Fórmula básica para o deflacionamento

7.1 - PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Toda ação governamental está estruturada em programas orientados para a consecução
dos objetivos estratégicos definidos para o período quadrienal do Plano Plurianual.
Conforme estabelecido no artigo 3º da Portaria MOG nº 42/1999, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, em atos próprios, suas estruturas de
programas, códigos e identificação, respeitados os conceitos e determinações nela
contidos. Ou seja, todos os entes devem ter seus trabalhos organizados por programas,
mas cada um estabelecerá sua estrutura própria de acordo com a referida Portaria.
A organização das ações governamentais sob a forma de programas visa proporcionar
maior racionalidade e eficiência à Administração Pública de modo a ampliar o alcance
dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como dar maior visibilidade
à aplicação dos recursos públicos.
A tipologia dos programas governamentais é conceituada como:
Programa Finalístico: aquele que resulta em bens e serviços ofertados
diretamente à sociedade.
Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele em que o
beneficiário é o próprio Estado, concentrando ações destinadas ao apoio, à gestão
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e à manutenção da atuação governamental, bem como aquelas não tratadas nos
Programas Finalísticos. Compreende as ações de gestão de políticas públicas e as
ações de apoio administrativo; e a contento, ampara as ações que não se
adequavam na classificação anterior. Também pode contemplar ações dos outros
Poderes e Ministério Público.
Programa de Operações Especiais: representa o detalhamento da função
“Encargos Especiais”, enquadrando-se as despesas relativas a proventos de
inativos, pagamento de sentenças judiciais, precatórios, PIS/PASEP, amortização,
juros e encargos das dívidas públicas internas e externas, reserva de contingência,
e outros.
Com dados extraídos do Fiplan por meio do relatório do FIP 613 - Demonstrativo de
Despesa Orçamentária (emitido em 16/03/2018), observa-se que o total autorizado (com
os ajustes) foi fixado em R$ 16.738.230.318,71 e o total empenhado em R$
15.889.894.005,75. Deste total os Programas Finalísticos, de Gestão, Manutenção e
Serviços ao Estado e Operações Especiais representam, respectivamente, do valor
autorizado, 23,9%; 48,1%; 28,0%:

O quadro a seguir demonstra a evolução da participação relativa dos Programas
Governamentais (Finalísticos, Gestão e Operações Especiais):
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Observa-se a participação relativa dos Programas Finalísticos em 2014 foi de 32,07%,
consequência dos investimentos para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014,
entretanto, no exerício de 2015 verifica-se um decréscimo acentuado nos Programas
Finalísticos e um acréscimo acentuado nos Programas de Gestão, Manutenção e
Serviços ao Estado. Nos exercícios posteriores verifica-se um crescimento nos
Programas Finalísticos.
No quadro a seguir verifica-se com decréscimo da aplicação em Programas Finalísticos
em 13,60%, em valores nominais no período de 2014-2017, entretanto, no período de
2015-2017 houve um acréscimo de 38,64% na aplicação dos Programas Finalíticos.

Entretanto, quando os valores empenhados são deflacionados com base no IGP-DI da
Fundação Getúlio Vargas, observa-se um acréscimo na aplicação em Programas
Finalíticos em torno de 2,80% no período 2014-2017 e um acréscimo de 47,98% no
período 2015-2017. Quadro a seguir:
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7.2 - AS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
A Lei nº 10.490/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2017, estabelece que as prioridades da Administração Pública Estadual
para o exercício de 2017 terão precedência na alocação dos recursos no projeto de Lei
Orçamentária, atendidas as despesas com obrigação constitucional e legal e as
essenciais para a manutenção e o funcionamento dos órgãos e entidades.
E que as metas físicas constantes do Anexo I da Lei nº 10.490/2016 não constituem
limite à programação da despesa no Orçamento Estadual, podendo ser ajustadas no
projeto de Lei Orçamentária.
Abaixo, os quadros demonstram a execução dos projetos/atividades de programas
definidos como prioritários dos Eixos: Viver Bem; Educar para Transformar e Emancipar
o Cidadão; Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis; Estado Parceiro e
Empreendedor, entretanto, observa-se baixa execução (abaixo de 50%) de pelo menos
3 (três) projetos:
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7.3 - AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Dos programas governamentais destaca-se os Programas Prioritários, que resultam em
bens e serviços ofertados diretamente à sociedade, cujo impacto social é relevante. No
quadro a seguir, com dados extraidos por meio do Relatório FIP613, a execução dos
programas finalísticos, considerando o valor autorizado (valor inicial atualizado acrescido
com os créditos adicionais) e o valor empenhado, e observa-se que há programas com
baixa execução (abaixo de 50%):
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Para avaliar quanto à eficiência e eficácia dos programas finalísticos, foi selecionado os
que representam cerca de 82,2% do total do valor autorizado e 84,3% do valor total
empenhado.
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Assim, foram selecionados os Programas:
338-Mato Grosso Pró-Estradas executado pela 25101-Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística;
76-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS e
77-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em
Saúde executados pelo 21601-Fundo Estadual de Saúde;
398-Educar Para Transformar executado pela 14101-Secretaria de Estado de
Educação, Esportes e Lazer;
410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício
da Reinserção Social executado em conjunto pela 18101-Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos e 18201-Fundação Nova Chance;
390-Cidades Urbanizadas executado em conjunto pela 28101-Secretaria de
Estado das Cidades e 25101-Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística;
406-Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro executado pela 19101-Secretaria de
Estado de Segurança Pública;
185-Descubra Mato Grosso executado pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico.
A seguir tabelas que demonstram a eficácia e eficiência dos programas selecionados:
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Os dados sobre a execução física foram fornecidos pela Secretaria de Estado de
Planejamento, por meio da Superintendência de Formulação, Monitamento e Avaliação.
Observa-se que os Programas 076-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa
do SUS e 077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância
em Saúde executados pelo 21601-Fundo Estadual de Saúde foram classificados como
Baixo Desempenho tanto em eficácia como em eficiência.
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8 - AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
A CGE/MT constitui-se como órgão superior de controle interno do Poder Executivo
Estadual, em concordância com o previsto no artigo 52 da Constituição Estadual, e com
a LC 550/2014.
A CGE/MT é a responsável pelas competências relativas às atividades de Ouvidoria,
Corregedoria, Auditoria e Controle Preventivo no âmbito do Poder Executivo.
Cabe ainda à CGE/MT exercer no âmbito do Poder Executivo Estadual as competências
e atribuições previstas na LC 198/2004, alterada pela LC 550/2014, assim como aquelas
previstas pela LC 295/2007 e no art. 59 da LRF.
Ainda, como partes integrantes do Sistema de Integrado de Controle Interno, no âmbito
do Poder Executivo Estadual têm-se as Unidades Setoriais de Controle Interno-UNISECI
que atuam como apoio às atividades de Auditoria e Controle. Essas setoriais têm como
principal atribuição apoiar a CGE/MT no cumprimento de sua missão institucional,
especialmente aquelas relacionadas à verificação da estrutura, funcionamento e
segurança dos controles internos relativos às atividades sistêmicas.
Para atender as suas competências, a CGE/MT desempenha atividades pertinentes a
cada uma das macrofunções de Controladoria: Ouvidoria, Auditoria, Controle e
Corregedoria, cujos resultados de sua atuação são partes integrantes desse relatório.
Assim, considerando os trabalhos desenvolvidos pela a CGE/MT desempenha desde o
advento da LC 413/2010, na forma de Controladoria o que se consolidou pela LC
550/2014.
A seguir passa se a apresentar o resultado da atuação da CGE/MT no exercício de
2017.
8.1 - ATIVIDADES DE AUDITORIA
A atividade de Auditoria Governamental, no âmbito do Poder Executivo Estadual,
incluindo as Administrações Diretas e Indiretas, é competência privativa da Controladoria
Geral do Estado - CGE/MT.
A CGE/MT no desempenho das suas funções institucionais, decorrentes da Lei
Complementar nº 550 de 27 de novembro de 2014, é responsável pelas as atividades de
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auditoria governamental, entre outras no âmbito da administração pública do Poder
Executivo. Atua como forma de garantir a regular aplicação dos recursos públicos e
contribuir para melhoria dos serviços prestados ao cidadão, por meio do
aperfeiçoamento dos sistemas de controle.
A seguir resumo das atividades desenvolvidas pela CGE na atividade Auditoria, por
meio, da Secretaria Adjunta de Auditoria e suas unidades de execução programática:
Balanço das Auditorias realizadas no exercício de 2017:
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Balanço das Auditorias realizadas no exercício de 2017:

109 de 143

110 de 143

111 de 143

8.2 - ATIVIDADES DE CONTROLE PREVENTIVO
A atividade de Controle Preventivo, no âmbito do Poder Executivo Estadual, incluindo as
Administrações Diretas e Indiretas, é competência privativa da CGE/MT.
A CGE/MT no desempenho das suas funções institucionais, decorrentes da Lei
Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, no que consistem as atividades de
controle preventivo, entre outras no âmbito da administração pública, atua como forma
de garantir a regular aplicação dos recursos públicos e contribuir para melhoria do
Sistema de Controle Interno.
A seguir resumo das atividades desenvolvidas pela CGE na atividade Controle
Preventivo, por meio, da Secretaria Adjunta de Controle Preventivo e suas unidades de
execução programática:
Produtos emitidos por unidade no exercício de 2017

Orientações Técnicas emitidas no exercício de 2017
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Planos de Providências elaborados no exercício de 2017:

Questões enviadas por meio do sistema "Pergunte à CGE" no exercício de 2017:
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Capacitações promovidas no exercício de 2017:
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Avaliação do Controle Interno no exercício de 2017:
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8.3 - ATIVIDADES DE CORREGEDORIA
Em 2017 foi sedimentado o sistema de correição do Poder Executivo, ficando constituído
com 10 Unidades Setoriais de Correição com 110 servidores lotados e 16 Comissões
Permanentes de Processos Administrativos com 69 servidores lotados, e os órgãos
menores com Comissões Provisórias para exercer a função correcional em todos os
órgãos e entidades. As estruturas obedecem ao que preceitua a Lei Complementar n°
550/2014. Ainda é importante ressaltar que a implantação da gratificação impulsionou a
sedimentação do sistema, que reteve e estimulou servidores a atuarem na função de
correição.
A seguir resumo das atividades desenvolvidas pela CGE na atividade Corregedoria, por
meio, da Secretaria Adjunta de Corregedoria e suas unidades de execução
programática:
Procedimentos administrativos contra servidores no exercício de 2017:

118 de 143

Procedimento administrativo concluído por penalidade no exercício de 2017:

Procedimentos administrativos contra fornecedores no exercício de 2017:

Ressarcimento ao erário:

119 de 143

No período, foi intensificada a responsabilização de pessoa jurídica, após a
regulamentação da Lei n° 12.846/2013, impulsionando os devidos processamentos de
pessoas jurídicas que supostamente cometam atos de corrupção ou que deixam de
atender as exigências contratuais, resultando na aplicação de R$ 679.436,36 em multas
e ressarcimento ao erário público de R$ 333.000.000,00 proveniente de ação articulada
com o Ministério Público Estadual. E ainda estão em andamento cerca de 81 processos
administrativos e processos de responsabilização de pessoa jurídica, envolvendo cerca
de 121 pessoas jurídicas processadas. E já constam registradas no Cadastro de
Empresas Inidôneas ou Suspensas cerca de 148 pessoas condenadas por meio de
processos administrativos ou processos judiciais e que se encontram impedidas de
contratar com a Administração Pública.
Capacitações promovidas no exercício de 2017:

Eventos realizados no exercício de 2017:
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8.4 - ATIVIDADES DE OUVIDORIA
É direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXIII
que todo o cidadão receba dos órgãos públicos informações de interesse particular,
coletivo ou geral. Tal direito, em consonância com parágrafo 3º, do art. 37 da carta
magna, garante que para consecução dessa garantia devem contar com serviços de
atendimento ao usuário, com avaliação periódica de qualidade.
Tal instrumento garantido pela Lei Maior da República Federativa do Brasil tem o intuito
de garantir, em conjunto com outras normas, a participação do cidadão na gestão
pública, tanto pela possibilidade de acesso às informações públicas quanto pela
contínua avaliação da qualidade dos serviços.
Diante dessas condições, a Ouvidoria Pública tem se consolidado como instrumento que
representa esse direito fundamental, aproximando o cidadão da Administração Pública.
Porém, além de representar um canal de diálogo com a sociedade, a Ouvidoria Pública,
ligada à própria administração, tem se mostrado um instrumento que possibilita a
melhoria dos serviços públicos, através da contínua avaliação de qualidade e também
pela utilização de ferramentas modernas, como sistemas de bancos de dados e
tecnologia da informação.
A evolução também ocorre na esfera política e constitucional, visto que a Ouvidoria
pública, de cunho institucional, já é reconhecida como uma função primordial do Controle
Interno, atividade essencial e autônoma prevista na Constituição Estadual,
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desempenhada pela Controladoria Geral do Estado.
Em consonância à Constituição Estadual, o Governo do Estado de Mato Grosso, através
da Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, regulamentou essa inovação,
incluindo como instrumento próprio da entidade maior de Controle Interno a função de
coordenação das Ouvidorias institucionais do Poder Executivo, como forma de unificar e
garantir essencialidade e efetividade no diálogo com o cidadão, sobretudo quanto à
ampliação e a melhoria contínua de qualidade dos serviços públicos.
A seguir resumo das atividades desenvolvidas pela CGE na atividade Ouvidoria, por
meio, da Secretaria Adjunta de Ouvidoria e Inteligência e suas unidades de execução
programática, dados até 31/10/2017:
Registros da participação do Cidadão no Sistema “Fale Cidadão” por ano:

Registros da participação do Cidadão no Sistema “Fale Cidadão” por canal, no
exercício de 2017:

Registros da participação do Cidadão no Sistema “Fale Cidadão” por natureza da
demanda, no exercício de 2017:
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Número de Pedidos de Informações por ano:

Orientações Técnicas editadas no exercício de 2017:
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Pareceres de Ouvidoria editados no exercício de 2017:

Relatórios de Ouvidoria editados no exercício de 2017:
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Capacitações promovidas no exercício de 2017:

Eventos realizados no exercício de 2017:
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8.5 - TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO RELATIVO ÀS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR DO
ESTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Considerando às determinações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do
Estado – TCE nº 02/2017/TCE-MT, a Controladoria Geral do Estado – CGE/MT por meio
da Superintendência de Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle – SDC elaborou
o Relatório nº 056/2017 à Egrégia Corte de Contas encaminhando os Planos de
Providências do Controle Interno – PPCIs elaborados pelos órgãos do Poder Executivo
Estadual, visando sanear as irregularidades apontadas conforme as determinações e
recomendações do TCE.
Ressalta-se que, o Tribunal de Contas do Estado determinou ao Chefe do Poder
Executivo Estadual a adoção de medidas saneadoras visando melhorar a gestão pública
e, assim, evitar a ocorrência de novas falhas ou a reincidência das já existentes,
concedendo Parecer Favorável à aprovação das contas mediante a tomada de
providências.
A CGE, por meio da SDC, conduziu o processo de análise do supramencionado Parecer
e concomitantemente às ações de elaboração dos Planos de Providências, também
monitorou os PPCIs em implementação.
Neste sentido, cumpre destacar que a Instrução Normativa CGE nº 03/2017 determina
que é de responsabilidade do gestor garantir a execução das providências por ele
assumidas, bem como manter atualizados os registros pertinentes, à medida que adotar
as respectivas providências.
As recomendações e determinações devem ser atendidas nos termos acordados no
plano de providências, independentemente do gestor que esteja no cargo ou dos
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servidores envolvidos nas atividades correlatas.
Quando a Unidade Executora implementar as providências, deverá encaminhar
comunicação formal à UNISECI-Unidade Setorial de Controle Interno informando a
conclusão da ação, acompanhada de documentação comprobatória.
O órgão, ao finalizar a implementação das ações, deverá informar a conclusão à
CGE-Controladoria Geral do Estado, registrando e juntando evidências que revelem que
as recomendações e/ou determinações foram implementadas.
Compila-se abaixo as ações administrativas, com os seus respectivos prazos, propostas
pela Unidade Orçamentaria responsável, objetivando atender às determinações do
TCE-Tribunal de Contas do Estado apresentadas no Parecer Prévio nº 02/2017.
DETERMINAÇÕES DO TCE NO PARECER PRÉVIO Nº 02/2017
Compila-se abaixo as ações administrativas, com os seus respectivos prazos, propostas
pela Unidade Orçamentaria (U.O.) responsável, objetivando atender às determinações
do TCE apresentadas no Parecer Prévio 02/2017.
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PLANOS DE PROVIDÊNCIAS
Os procedimentos de elaboração e monitoramento dos PPCIs, formulados em resposta
às recomendações e determinações emitidas pelos Órgãos de Controle Interno e
Externo, observarão o disposto na IN CGE 03/2017.
Segundo a IN CGE 03/2017, o Plano de Providências é o instrumento de planejamento
institucional dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual que evidencia datas,
providências, responsáveis e setores envolvidos na implementação de ações
administrativas objetivando atender às recomendações e determinações apresentadas
nos produtos de auditoria sobre as respectivas unidades.
A elaboração do Plano Providências, conforme a IN CGE 03/2017, será norteada para o
alcance dos seguintes objetivos, dentre outros:
Comunicar e demonstrar aos clientes internos e externos quais as ações
institucionais que foram, estão e/ou serão adotadas pelo Órgão/Entidade para o
cumprimento das determinações e recomendações exaradas nos produtos de
auditoria emitidos pelos órgãos de controle interno e externo;
Subsidiar a fase de planejamento institucional para o pleno e tempestivo
atendimento das recomendações e determinações;
Apoiar o Gestor/Executor na condução das atividades administrativas, procurando
corrigir as causas das falhas ou minimizá-las;
Promover a excelência do Sistema de Controle Interno quanto ao
acompanhamento, sistematização, padronização, celeridade e tempestividade no
Monitoramento e Avaliação das recomendações/situações de melhoria indicados
pela CGE ou outros Órgãos de Controle, bem como subsidiar a avaliação do status
de atendimento e do grau de efetividade de implementação por parte dos
Órgãos/Entidades do Poder Executivo;
Estabelecer/manter uma via permanente de interlocução com a CGE.
Neste contexto, e recebida a ordem de serviço, a equipe designada agilizou os trabalhos
para concretizar a elaboração dos PPCIs. Os trabalhos tomaram por base as
irregularidades apontadas nos documentos de auditoria do TCE que subsidiou o
julgamento das Contas do Governo do Estado, relativo ao exercício de 2016.
Ressalta-se que a metodologia de trabalho adotada e executada pela CGE tem foco na
orientação, supervisão e coordenação da elaboração dos PPCIs e abrangem
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procedimentos internos e externos. Vejamos:
Identificar as Secretarias e os responsáveis pelas impropriedades apontadas nos
documentos de auditoria: relatório técnico, relatório técnico de defesa, parecer do
Ministério Público de Contas, Parecer Prévio nº 02/2017 e o voto referente ao
julgamento das contas anuais de 2016;
Agrupar por área e órgão tomando por base as determinações do TCE;
Emitir ofícios aos gestores para adoção das medidas efetivas com intuito de
atendimento às determinações do TCE, indicando o que deve ser demonstrado nos
PPCIs elaborados por esses responsáveis do órgão;
Monitorar a implementação das ações propostas nos PPCIs;
Realizar reuniões com os responsáveis como forma de fornecer as orientações
quanto a elaboração dos PPCIs, lembrando que tais reuniões só ocorrem quando
solicitada, haja vista que a maioria dos responsáveis já se encontram capacitados
para elaborarem esses PPCIs;
Permanecer durante o período da ordem de serviço a disposição dos órgãos,
orientando os responsáveis que devem estabelecerem as ações necessárias para
resolverem os problemas ou impropriedades constantes dos documentos que
compõem o julgamento das contas anuais de governo;
Prestar informações presenciais aos responsáveis pela elaboração do PPCI;
Esclarecer aos responsáveis, que eles devem estabelecer o prazo necessário para
concretizar as ações propostas no PPCI, uma vez que aquele que realiza a ação é
o mais indicado para estimar o prazo necessário;
Informar aos responsáveis que concluídos os PPCIs esses devem ser
encaminhados à CGE para monitoramento da sua implementação, informando ao
TCE todos esses tramites; e
Elaborar relatório de auditoria, a ser enviado ao TCE, que tem a finalidade de
informar as providências adotadas pela CGE para acompanhar a elaboração dos
PPCIs.
Tendo em vista as determinações do Parecer Prévio 02/2017, Processos TCE nº
12.041-3/2016, 28.017-8/2015, 28.153-0/2015 e 426-0/2016, a equipe designada para
acompanhar e organizar a elaboração dos PPCIs, realizou reuniões com as áreas
envolvidas, elencadas no quadro abaixo, a fim de prestar esclarecimentos e orientações
sobre à elaboração dos Planos de Providências:
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Nessas reuniões, a CGE reforçou a importância da elaboração, e da efetividade, dos
planos de providências, prestando orientações sobre a sua confecção. Os PPCIs
elaborados pelos órgãos estão elencados abaixo:
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Além dos planos elaborados para atender às determinações de 2016, também foram
atualizadas as ações dos planos de providências em relação aos exercícios anteriores.
Insta salientar que no Relatório Técnico TCE/MT nº 23396/2015, a equipe de auditores
mencionou sobre a importância do cumprimento das ações propostas nos planos de
providências, como forma de não incorrer na reincidência, acarretando novamente em
determinação ou sanções aos gestores.
Essa situação foi informada aos responsáveis como forma de repercutir na atualização
dos planos de providências em implementação nos órgãos do Poder Executivo.
O monitoramento quanto à implementação das ações propostas nos planos de
providências dos exercícios anteriores, se ateve à cobrança das atualizações dos PPCIs
“Em Implementação” e não à verificação da efetividade das ações propostas. Ademais
foi solicitado que fosse avaliada a necessidade de continuação das ações propostas em
exercícios anteriores ou apenas a sua reformulação ou ampliação conforme cada caso.
Dessa forma, a CGE solicitou ao órgão, que, com o apoio da UNISECI, fosse checada a
atualização dos Planos de Providências dos exercícios anteriores, informando quais as
ações já foram implementadas e o estágio das que ainda estão em implementação.

140 de 143

141 de 143

9 - CONCLUSÃO

O presente Relatório Técnico Conclusivo das Contas de Governo relativo ao exercício de
2017 foi elaborado em conformidade com as normas vigentes na Administração Pública,
em especial à legislação estadual.
Nesse trabalho buscou contemplar as análises dos macro processos constitucionais que
envolve as finanças públicas que integram a prestação de contas de Governo, cujos os
resultados estão demonstrado nesse trabalho.
Assim, submetemos este produto de auditoria à Corte de Contas Estadual em
cumprimento à determinação do § 2º, do artigo 25, da LC 269/2007 - Lei Orgânica do
TCE/MT.
À apreciação superior.
Cuiabá, 20 de Março de 2018

_______________________________
Fabio Marcelo Matos de Lima
Auditor do Estado

_______________________________
Ítalo Castro de Souza
Auditor do Estado

_______________________________
Sérgio Moura Duarte
Auditor do Estado
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_______________________________
Silvano Botelho Lucidos
Auditor do Estado
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