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1 INTRODUÇÃO
1. 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 Relatório Técnico Conclusivo em relação às contas anuais prestadas
pelo Chefe do Poder Executivo referentes ao exercício de 2020.
2. O Relatório Técnico Conclusivo faz parte do rol de documentos que devem 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 Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT).
3. 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.
4. 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 2020 pela CGE/MT.
1.1 RESPONSÁVEIS
5. Rol de responsáveis durante o exercício de 2020:
Pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
MAURO MENDES FERREIRA - Governador do Estado
Pelo Controle Interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
EMERSON HIDEKI HAYASHIDA - Secretário-Controlador Geral do Estado
1.2 EQUIPE TÉCNICA
6. Equipe técnica responsável, designada por meio da Portaria nº 0009/2020/CGE/MT, para
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elaboração do Relatório Técnico Conclusivo relativo às Contas do Governo de Mato
Grosso referente ao exercício de 2020, publicado no Diário Oficial , do Estado de
20/01/2019 e Ordem de Serviço nº 0013/2020:
SÉRGIO MOURA DUARTE - Auditor do Estado
ITALO CASTRO DE SOUZA - Auditor do Estado
RENAN JOSÉ DUARTE BATISTA - Auditor do Estado

1.3 PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
7. A Administração Pública do Poder Executivo Estadual está estruturada e organizada pela
Lei Complementar nº 612/2019 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).
8. No exercício de 2020, o Poder Executivo encontrava-se estruturado conforme o Capítulo II
e III da Lei Complementar nº 612/2019, conforme detalhamento abaixo:
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1. Governadoria:
1.1. Gabinete do Governador;
1.2. Gabinete do Vice-Governador;
1.3. Gabinete Militar;
1.4. Gabinete de Gestão Estratégica de Governo;
1.5. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social CONDES;
1.6. Conselho de Governo.
2. Secretarias de Estado:
2.1. Casa Civil;
2.2. Secretaria de Estado de Agricultura Familiar SEAF;
2.3. Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania SETASC;
2.4. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação SECITECI;
2.5. Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer SECEL;
2.6. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico SEDEC;
2.7. Secretaria de Estado de Educação SEDUC;
2.8. Secretaria de Estado de Fazenda SEFAZ;
2.9. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA;
2.10. Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA;
2.11. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SEPLAG;
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2.12. Secretaria de Estado de Saúde SES;
2.13. Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP.
3. Órgão de Representação Judicial e Consultoria Jurídica do Estado:
3.1. Procuradoria Geral do Estado
4. Órgão de Auditoria e Controle Interno do Poder Executivo
4.1. Controladoria Geral do Estado
5. Órgãos Desconcentrados:
5.1. Vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP:
5.1.1. Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - PJC/MT;
5.1.2. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso PMMT;
5.1.3. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso CBMMT;
5.1.4. Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC.
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
1. Autarquias:
1.1. Vinculados à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG:
1.1.1. Inst. de Assist. à Saúde dos Servidores do Estado - MATO GROSSO SAÚDE;
1.1.2. Mato Grosso Previdência - MTPREV.
1.2. Vinculados à Casa Civil:
1.2.1. Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso INTERMAT;
1.2.2. Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados -AGER
1.3. 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 Segurança Pública - SESP:
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.
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3.2. Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA:
3.2.1. Cia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT, em liquidação.
3.3. Vinculada à Casa Civil:
3.3.1. MT Parcerias S.A. - MT PAR.
3.4. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - 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 e Gestão - SEPLAG:
4.1.1. Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação MTI.
4.2. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF
4.2.1. Empresa Mato-Grossense de Pesq. Assistência e Ext. Rural S.A. -EMPAER.
2 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
9. O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e detalha os planos capazes de
alcançá-los. Nesse sentido, constitui-se em um dos mais importantes mecanismos de
gestão, pois indica os caminhos do desenvolvimento econômico e a transparência da
aplicação dos recursos públicos.
10. O planejamento da ação governamental no Estado de Mato Grosso envolve os seguintes
instrumentos: PPA (Plano Plurianual); LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias; LOA (Lei
Orçamentária Anual)
11. A seguir uma breve apreciação de cada uma das peças que compõe o Planejamento
Governamental.
2.1 PLANO PLURIANUAL - PPA
12. O Plano Plurianual (PPA), aprovado pela Lei nº 11.071/2019, para o período 2020-2023
se constitui em um instrumento de planejamento de médio prazo, em sintonia com o
planejamento estratégico do Estado, no qual serão alocados recursos no período o montante
de R$ 89.734.875.295,97 (oitenta e nove bilhões, setecentos e trinta e quatro milhões,
oitocentos e setenta e cinco mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e sete
centavos), 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.
13. Tais eixos são os seguintes:
1. Qualidade de vida para os mato-grossenses;
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2. Mato Grosso desenvolvido e sustentável;
3. Gestão Pública moderna e eficiente;
4. Atuação dos demais Poderes e Órgãos Autônomos;
5. Programas e ações padronizados.
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
14. De acordo com as disposições da Lei nº 11.071/2019 os programas desenvolvidos estão
classificados quanto ao beneficiário da entrega de bens e serviços e os programas
constituem o elo entre a dimensão estratégica e tática do Plano.
15. De tal forma que os programas são classificados, segundo as peças do planejamento:
I - programa finalístico: aquele que resulta em bens e serviços ofertados diretamente à
sociedade;
II - programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado: aquele em que o
beneficiário é o próprio Estado, concentrando ações destinadas ao apoio, à gestão e à
manutenção da atuação governamental, bem como àquelas não tratadas nos
programas finalísticos.
16. Considerando todos os aspectos do PPA 2020-2023 percebe-se que o Plano se encontra
estabelecido com ações orçamentários e não-orçamentários.
I - ações orçamentárias são as que demandam a alocação direta de recursos
orçamentários para sua execução, devendo ser observadas nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas leis que as modifiquem;
II - ações não orçamentárias são as que não demandam a alocação direta de recursos
orçamentários, apresentando apenas custos indiretos (recursos gerenciais,
tecnológicos, humanos, materiais e outros), devendo ser observadas apenas nos
instrumentos gerenciais de planejamento.
17. Os programas do Plano Plurianual 2020-2023 apresentarão os valores globais para sua
implementação. As ações que compõem o programa apresentarão os valores, produtos e as
respectivas metas físicas para o quadriênio 2020-2023.
18. As ações orçamentárias que compõem os programas padronizados serão apresentadas
no Plano Plurianual 2020-2023 de forma agregada e com valores globais, sem detalhamento
específico da programação.
19. Os valores financeiros dos programas e das ações e as metas físicas das ações são
estabelecidos no Plano Plurianual 2020-2023 como referenciais, não constituindo limites à
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programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos
adicionais.
DA GESTÃO DO PLANO
20. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência e eficácia,
compreendendo implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas e ações.
21. O Poder Executivo manterá sistemas informatizados de planejamento e monitoramento
para apoio à gestão do Plano Plurianual 2020-2023. Cabendo à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG estabelecer as normas e procedimentos, orientar e
coordenar a gestão do Plano Plurianual 2020-2023, e coordenar o monitoramento e da
avaliação do PPA definindo as diretrizes e orientações técnicas para o funcionamento do
Plano.
22. E a alteração dos atributos estruturantes será realizada por projeto de lei de revisão ou
específico de alteração da Lei do PPA 2020-2023.
2.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
23. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreende as metas e prioridades da
administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente e 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 2019 foi estabelecida por meio da Lei nº
10.986, de 5 de novembro de 2019, em cumprimento ao disposto no art. 162, inciso II, § 2º,
da Constituição Estadual, e nas normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
24. Compõe a LDO/2020 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.
25. Passam-se as verificações relativas à LOA/2020, e quanto à execução orçamentária,
será analisado no Capítulo 3 e quanto ao cumprimento das metas fiscais, será analisado no
Capítulo 4.
2.3 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
26. A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 (LOA 2020), que compreende o
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em consonância com o Plano Plurianual e
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contendo os Programas priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), atendendo ao
artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao do artigo 5º da Lei caput de Responsabilidade
Fiscal, foi aprovada por meio da Lei Estadual nº 11.086, de 31 de janeiro de 2020.
27. A Receita total foi estimada em R$ 20.099.792.392,00 (vinte bilhões, noventa e nove
milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e dois reais), incluindo nesse
montante os recursos próprios das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista.
28. Do montante da Receita citado acima, o valor de valor de R$ 2.287.649.180,00 (dois
bilhões, duzentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta
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.
29. A despesa total é fixada em R$ 20.949.850.653,00 (vinte bilhões, novecentos e
quarenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais),
desdobrando-se da seguinte forma: no Orçamento Fiscal, no valor de R$
14.090.422.805,15 (catorze bilhões, noventa milhões, quatrocentos e vinte e dois mil,
oitocentos e cinco reais e quinze centavos); e no Orçamento da Seguridade Social, no
valor de 6.859.427.847,85 (seis bilhões, oitocentos e cinquenta e nove milhões,
quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco
centavos).
30. Destaca-se na LOA 2020 (art. 4º), a autorização para abertura de créditos suplementares
até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada.
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
3.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
31. 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.
32. No encerramento do exercício de 2020 o Balanço Orçamentário Consolidado do Estado
apresentou receitas realizadas (receitas correntes e de capital) no valor de R$
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23.819.629.294,47 e receitas intra-orçamentárias de R$ 1.957.731.827,41, totalizando R$
25.777.361.122,88. Já o valor das despesas empenhadas (despesas correntes e de capital)
totalizou R$ 19.912.960.920,47 e as despesas intra-orçamentárias corresponderam a R$
1.775.180.166,69, totalizando R$ 21.688.141.087,00.
33. Objetivando evidenciar a gestão orçamentária e financeira do Estado no exercício de
2020, apresenta-se as tabelas a seguir demonstrando o comportamento das receitas e
despesas previstas na Lei nº 11.086/2020 (LOA/2020), em relação às receitas realizadas e
as despesas executadas no decorrer do exercício.
34. Na LOA 2020 foi previsto inicialmente a arrecadação (Receitas Correntes e Receita de
Capital) no valor de R$ 20.099.792.392,00 e cuja previsão foi atualizada para R$
23.041.856.034,84 e no final do exercício registrou-se o valor total de R$ 23.819.629.294,47,
verificando-se uma diferença positiva de arrecadação no valor de R$ 777.773.259,63.

35. Na LOA 2020 foi previsto a dotação inicial de despesas (Despesas Correntes e
Despesas de Capital) o valor de R$ 20.949.850.653,00 e no decorrer do exercício a dotação
foi atualizada para R$ 22.736.631.816,47 e no final do exercício foi registrado como Despesa
Empenhada o valor de R$ 19.912.960.920,47 verificando-se economia orçamentária de
12,41%.

RECEITAS PÚBLICAS
36. De acordo com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, receitas
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orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o
exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual
seviabiliza 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.
37. 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 Lei
Orçamentária Anual LOA.
38. 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
39. 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.
40. 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
seenquadram nos itens anteriores, nem no conceito de receita de capital (Outras Receitas
Correntes).
41. Na LOA/2020, as Receitas Correntes totais (incluindo as receitas correntes
intra-orçamentárias) foram inicialmente previstas em R$ 19.790.153.327,96 e no decorrer do
exercício a previsão foi atualizada no valor de R$ 22.779.286.926,90 e a realização das
receitas correntes de R$ 23.686.118.884,76 resultando em excesso de arrecadação em
cerca de 4,00%.
42. Performance das principais Receitas Correntes no exercício:
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43. Analisando os gráficos e tabelas acima é possível verificar que a arrecadação de receitas
correntes no exercício de 2020 foi satisfatória, tendo como execções apenas as receitas
oriudas das Receitas Industriais e Receitas de Serviços que ficaram abaixo do previsto
inicialmente. Merecem destaque as Receitas Tributárias, Receitas de Contribuições e
Transferencias correntes que, juntas, totalizaram R$ 21.833.817.721,31, ou seja, 92% do
total de Receitas Correntes arrecadadas no exercício.
Receitas de Capital
45. Receitas Orçamentárias de Capital são arrecadadas dentro do exercício
financeiro,aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de
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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.
46. 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 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.
47. Na LOA/2020, as Receitas de Capital foram estimadas em R$ 262.569.107,94 e no
decorrer do exercício foram realizadas receitas no valor de R$ 133.510.409,71, resultando
em frustração de Receitas de Capital no valor de R$ 129.058.698,23.

DESPESAS PÚBLICAS
48. 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
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.
49. A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes
públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.
50. A despesa orçamentária, assim como a receita orçamentária, é classificada nas
categorias econômicas Despesas Correntes e Despesas de Capital.
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Despesa Correntes
51. 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.
52. 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.

53. Na tabela acima, a dotação atualizada das Despesas Correntes foi de R$
20.329.680.002,27 e no decorrer do exercício foram executadas despesas no valor de R$
18.204.473.578,20 (despesas empenhadas), resultando em economia orçamentária de R$
2.125.206.424,07.
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54. Analisando o gráfico acima é possível verificar que 76,52% das despesas correntes
foram empenhadas para cobrir as despesas com Pessoal e Encargos Sociais,
correspondendo ao total de R$ 13.930.366.588,93.
Despesas de Capital
55. São aquelas que, no momento da sua realização, não ocasionam uma redução do
patrimônio do ente, pois constituem fatos contábeis permutativos que se conectam
aoconceito 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.
56. 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 de
despesas elas são classificadas em: Investimentos; Inversões Financeiras; Amortização da
Dívida.
57. Na LOA/2020, a dotação atualizada de Despesas de Capital foi de R$ 2.406.681.814,20
e no decorrer do exercício foram empenhadas despesas no valor de R$ 1.708.487.342,27
resultando em economia orçamentária no valor de R$ 698.194.471,93.

Receitas Públicas X Despesas Públicas
58. O controle da execução orçamentária compreende a verificação da correta gestão na
realização da Receita e na execução da Despesa (despesas empenhadas e liquidadas) 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.
59. O gráfico a seguir demonstra o desempenho das receitas realizadas e das despesas
empenhadas e liquidadas, onde pode ser observada a boa performance orçamentária e
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financeira em comparação com os exercícios anteriores. Observa-se, também, que no
exercício de 2020, apesar do momento de recessão da economia da maioria dos Estados
em função da pandemia, as receitas realizadas ficaram acima das despesas:

60. O gráfico a seguir demonstra o desempenho das receitas correntes realizadas e as
despesas correntes liquidadas:
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61. O gráfico a seguir demonstra o desempenho das receitas de capital realizadas e as
despesas de capital liquidadas, observando-se queda acentuada no exercício de 2020 das
receitas e despesas de capital:
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3.2 GESTÃO FINANCEIRA
62. Conforme a Lei 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa
orçamentária, bem como os rendimentos e os pagamentos de natureza
extraorçamentária,conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior
e os que setransferem para o exercício seguinte.
63. O Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas
Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesas
Orçamentáriase 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.
64. No quadro 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):

65. Pelo exame das informações acima verifica-se que no exercício de 2020 houve resultado
Orçamentário positivo de R$ 3.906.668.374,00. Já o resultado Extraorçamentário apresentou
déficit de de R$ 843.627.045,52 indicando que a receita extra-orçamentária só cobriu cerca
de 95% da despesa extra-orçamentária, de forma que parte do resultado orçamentário foi
utilizado para pagar despesa extra-orçamentária.
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66. Como resultado financeiro verifica-se uma variação positiva no saldo de disponibilidade
do exercício 2020 para o de 2021 no valor de R$ 3.063.041.328,48.
3.3 RESTOS A PAGAR
67. 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.
68. O gráfico abaixo demonstra o volume acumulado de restos a pagar inscritos no Poder
Executivo do Estado a partir do exercício de 2016, podendo ser observado que, a partir do
exercício de 2018, a queda tem sido constante no estoque de restos a pagar (processados e
não processados):

69. 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.
70. 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.
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71. 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).
72. 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)80. Compara-se abaixo o volume de Restos a Pagar
Processados e Não Processados e o total de Restos a Pagar entre nos exercícios de 2016 a
2020:
73. Compara-se abaixo o volume de Restos a Pagar Processados e Não Processados e o
total de Restos a Pagar entre nos exercícios de 2016 a 2020:

74. 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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75. Observa-se que, no exercício de 2020, a queda no volume de Restos a Pagar inscritos
se acentuou ainda mais em comparação com os anos anteriores. Em relação ao exercício de
2019, a diferença foi de R$ 1.575.689.105,00 ou seja, uma redução de 75%.
3.4 GESTÃO PATRIMONIAL
ANÁLISE DOS QUOCIENTES DA GESTÃO PATRIMONIAL
76. A seguir, serão apresentados os quocientes de Liquidez, Endividamento e de Resultados
com base nos dados apresentados no Balanço Patrimonial do Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso e nas informações contidas no Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro
referente ao exercício de 2020.
77. A análise por quocientes, para os exercícios de 2018 a 2020, possibilita ter parâmetros
comparativos com o intuito de oferecer transparência e compreensão.
LIQUIDEZ CORRENTE: ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE
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78. O quociente de liquidez corrente maior do que 1 para o exercício de 2020, significa que
existe R$ 1,97 para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo a pagar (Empréstimos,
Financiamentos, Fornecedores e Demais Obrigações) dos recursos disponíveis ou
realizáveis a curto prazo (Caixa, Equivalentes de Caixa, Créditos a Curto Prazo, Demais
Créditos a Curto Prazo e outros).
79. Para os anos de 2019 a 2020, apresenta quocientes de liquidez corrente com valores de
R$ 1,15 e R$ 1,97 respectivamente, evidenciando um incremento na disponibilidade
imediata para atender as obrigações de curto prazo a pagar.
LIQUIDEZ GERAL: ATIVO (CIRCULANTE + REALIZAVEL A L/P) / PASSIVO
(CIRCULANTE + NAO CIRCULANTE)

80. O quociente de liquidez geral, obtido em 2020, demonstra a existência de R$ 0,46 de
bens e direitos totais (ativo circulante e realizável a longo prazo) para cada R$ 1,00 de
dívidas totais (passivo circulante e não circulante).
81. De acordo com as notas explicativas ao Balanço Patrimonial, esse índice sofreu
influência significativa devido ao decréscimo de 35,34% no passivo não circulante,
totalizando uma redução de R$ 25,6 bilhões, impulsionadas pela redução das provisões
matemáticas de Longo Prazo em R$ 25,5 bilhões. O realizável a longo prazo apresentou
crescimento, em relação a 2019, de 3,65%, correspondendo a R$ 337 milhões, esse
aumento foi em decorrência do reconhecimento da dívida ativa tributária e não tributária
líquida, no valor de R$ 218 milhões e do item demais créditos e valores a Longo prazo, no
valor R$ 119 milhões.
ENDIVIDAMENTO GERAL: PASSIVO (CIRCULANTE+NAO CIRCULANTE) / ATIVO
(CIRCULANTE+NAO CIRCULANTE)
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82. O quociente do endividamento geral, evidencia que o volume total da dívida representa
R$ 1,52 para cada R$ 1,00 dos recursos de curto e longo prazos existentes no exercício de
2020. Observa-se a queda do índice de 2019 em relação à 2020. Vale destacar que esse
índice é influenciado pelo valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias e
reconhecimento da dívida ativa tributária e não tributária líquida, como demonstrado na
observação da Liquidez Geral.
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA: ATIVO FINANCEIRO / PASSIVO FINANCEIRO

83. O quociente da situação financeira para o exercício de 2020 de R$ 1,53 é superior ao
apurado em 2019 de R$ 1,01. Essa diferença financeira positiva, Ativo Financeiro menos
Passivo Financeiro, representa o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial. Nas
notas explicitavas do Balanço Patrimonial, destaca-se o item disponível em caixa e
equivalente de caixa que apresentou, em relação à 2019, um crescimento de 103,76%,
representando R$ 6,5 bilhões, destacando o aumento na conta especial do Banco do Brasil
e na conta única, nos montantes e R$ 755 milhões e R$ 2,3 bilhões, respectivamente.
4 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
4.1 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
84. O sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso que será custeado com o produto
da arrecadação das contribuições previdenciárias do Estado do Mato Grosso e de seus
servidores civis e militares ativos, inativos e pensionistas dos Poderes do Estado, do
Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, foi instituído por meio da Lei
Complementar nº 202/2004, e alterações posteriores.
85. Por meio da Lei Complementar nº 560/2014 foi criada a Mato Grosso Previdência
-MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de
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Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira
e patrimonial.
86. No gráfico a seguir, tem como base o Demonstrativo das Receitas e Despesas
Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social Anexo 4 da RREO 6º bimestre do
período de 2016 a 2020:

87. Observa-se que na compração entre 2016 e 2020 houve uma variação positiva de
186,3% nas Receitas Previdênciarias e 81,4% nas Despesas Previdênciárias, resultando no
exercício de 2020 o resultado positivo de R$ 389.828.668,72 (trezentos e oitenta e nove
milhões, oitocentos e vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e dois
centavos).
88. Em relação ao montante, considerando a origem dos recursos, verifica-se que as
Contribuições Patronais realizadas pelo estado para o Fundo Previdenciário representa
cerca de 40,61% do total, ante 23,19% das Contribuições do Servidores:
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89. Outro indicador importante é a proporção do quantitativo de servidores ativos (civil e
militar) vinculados ao Regime Próprio em relação aos Aposentados e Pensionistas (civil e
militar). No gráfico a seguir, observa-se uma pequena variação negativa na quantidade de
servidores ativos, no período de 2016 a 2020, entretanto uma variação positiva de 12,4% no
número de servidores aposentados (civil e militar). Cuja proporção foi de 1,28 em 2020,
inferior ao indicador apurado em 2019 de 1,31. Foi considerando como base de dados o mês
de dezembro de cada exercício:
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5 AVALIAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS
5.1 EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL
90. A despesa com pessoal compreende os gastos com ativos, inativos e pensionistas, sob a forma
de quaisquer espécies remuneratórias (pagas) e respectivos encargos sociais (recolhidos) em favor
de agentes efetivos, estabilizados, temporários, empregados públicos, detentores de mandato
eletivo, bem como os valores correspondentes aos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos contabilizados como Outras Despesas
de Pessoal (cf. LRF, art. 18, caput e 1º).
91. O gráfico abaixo, correspondente aos valores do Grupo de Despesa 1 Pessoal e Encargos
Sociais, permite visualizar, de forma global, a evolução dos gastos com pessoal entre os anos de
2016 e 2020, em termos reais e nominais (considerando-se o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo IPCA/IBGE):
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Evolução dos gastos com pessoal no período de 2016 a 2020
Fonte: FIPLAN

92. Como se observa, há um declínio do montante da despesa com pessoal, em termos reais, a partir
do exercício de 2019, o que decorre, dentre outros fatores, da aplicação do disposto no artigo 29 da
Lei Complementar nº 614/2019, que veda a concessão de revisão geral anual enquanto houver
extrapolação dos limites máximos das despesas com pessoal.
93. A seguir, tem-se um maior detalhamento quanto à evolução da despesa com pessoal nos cinco
últimos exercícios nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, considerando-se o critério
de 'despesa líquida com pessoal'.
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a)

Evolução dos gastos com pessoal ativo do quadro próprio

Custo com pessoal ativo do quadro próprio de 2016 a 2020 (valores nominais)
Fonte: FIPLAN (FIP 617, v. STN)

94. O gasto com pessoal ativo do quadro próprio (em sentido lato), compreendendo servidores civis e
militares, efetivos, estabilizados, comissionados e detentores de mandato eletivo do Poder Executivo
Estadual, apresenta uma tendência de estabilização nos anos de 2019 e 2020, em valores nominais,
o que determina uma redução dessa despesa em termos reais nesses dois exercícios.
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b)

Evolução dos gastos com pessoal temporário

Custo com pessoal temporário de 2016 a 2020 (valores nominais)
Fontes: FIPLAN (FIP 617, v. STN) e MIRA Despesas

95. Os gastos com contratação por tempo determinado, por seu turno, apresentam crescimento
significativo entre os anos de 2016 e 2018, tendendo à estabilização no exercício de 2019.
96. Com relação ao pessoal das estatais, pode-se observar uma redução dos gastos em termos reais
e nominais no exercício de 2019. Em 2020, por seu turno, há um novo crescimento da despesa em
relação ao exercício anterior. Os gastos com contratação por tempo determinado, por seu turno,
apresentam crescimento significativo entre os anos de 2016 e 2018, tendendo à estabilização no
exercício de 2019.
97. Em 2020, no entanto, a despesa apresenta um acentuado declínio (mesmo em valores nominais)
oriundo especialmente de medidas decorrentes da situação de calamidade pública ocasionada pela
pandemia do novo coronavírus.
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c)

Evolução dos gastos com pessoal requisitado

Custo com pessoal das estatais de 2016 a 2020 (valores nominais)
Fontes: FIPLAN (FIP 617, v. STN)

98. O custo nominal com ressarcimento de pessoal requisitado obtém acentuado declínio entre os
exercício de 2018 e 2019, apresentando estabilização entre os exercícios de 2019 e 2020.
99. Em termos reais, houve, portanto, redução de custos também no último exercício.
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d)

Evolução dos gastos com pessoal das estatais

Custo com pessoal das estatais de 2016 a 2020 (valores nominais)
Fontes: FIPLAN (FIP 617, v. STN) e MIRA Despesas

100. Com relação ao pessoal das estatais, pode-se observar uma redução dos gastos em termos
reais e nominais no exercício de 2019. Em 2020, por seu turno, há um novo crescimento da despesa
em relação ao exercício anterior.
101. Ressalta-se que, em termos reais (considerando a data base de 2016), o crescimento registrado
entre os exercícios de 2019 e 2020 é da ordem de dois milhões de reais, o que coloca essa despesa
(em termos reais) em patamar inferior ao gasto registrado no exercício de 2018 e em patamar
semelhante ao gasto registrado no exercício de 2017.
102. Registre-se, finalmente, que o montante correspondente às obrigações patronais constantes do
gráfico inclui, além do valor recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o valor relativo
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
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5.2 LIMITES LEGAIS DA DESPESA COM PESSOAL
103. A Constituição Federal, em seu artigo 169, dispõe que a despesa com pessoal ativo e inativo do
Estado não poderá ultrapassar os limites estabelecidos em Lei Complementar.
104. Por seu turno, a Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu
artigo 19, fixa o limite da despesa total com pessoal em percentuais da Receita Corrente Líquida
(RCL).
105. A Despesa Total com Pessoal, também denominada Despesa Líquida com Pessoal (DLP), é
determinada pela diferença entre a Despesa Bruta com Pessoal e as Despesas não Computadas
para efeitos de aferição dos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal,
considerando-se os doze últimos meses (cf. Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 11ª Edição,
item 04.01.05.01).
106. No caso do Poder Executivo Estadual, a Despesa Líquida com Pessoal (DLP) deve limitar-se a
49% da Receita Corrente Líquida (RCL) apurada no mesmo período, conforme prevê o artigo 20 da
LRF.
107. Assim, o percentual de 49% da RCL corresponde ao limite máximo da despesa líquida com
pessoal do Poder Executivo Estadual, sendo que se considera como limite prudencial (LRF, art. 22)
o correspondente a 95% desse mesmo limite, isto é, 46,55% da RCL. Ademais, sempre que o Ente
ultrapasse o correspondente a 90% do limite máximo, isto é, a 44,10% da RCL, ele é alertado pelo
respectivo Tribunal de Contas ( limite de alerta ), na forma do artigo 59, § 1º, II, da LRF.

a)

Despesa Líquida com Pessoal x Receita Corrente Líquida (Lei Complementar Federal nº
101/2000)

108. O gráfico a seguir traz a trajetória da despesa líquida com pessoal do Poder Executivo no
período de 2003 a 2020:
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Curva da Despesa Líquida com Pessoal no período de 2003 a 2020 (valores reais; em milhares)
Fontes: RGFs e RREOs (2003 a 2020)

109. Como se observa, a curva da despesa apresenta uma acentuada elevação a partir do ano de
2008, coincidindo com um grande crescimento real da receita líquida registrado no mesmo exercício.
A partir de então, a despesa cresce de forma relativamente estável, ao passo em que a receita
cresce de forma mais irregular. No ano de 2012, quando a Administração concluía uma fase de
ampla reposição de seu quadro próprio, a despesa já se encontrava significativamente próxima do
limite. Ela sofre um declínio no ano de 2013, mas retorna ao mesmo patamar anterior já no ano de
2014, e a partir de então eleva-se de forma mais acentuada, em decorrência especialmente da
combinação dos fatores de ampla e (então) recente reposição do quadro de pessoal, alteração das
leis de carreira e crescimento exponencial do déficit previdenciário, de maneira que atinge seu ápice
no ano de 2018.
110. Por seu turno, a receita, em sua curva com ascensão mais irregular, apresenta variação para
menos no ano de 2015, determinando a extrapolação do limite de gastos com pessoal naquele ano.
O crescimento registrado nos anos de 2016 e 2017 não foi suficiente para alcançar a curva da
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despesa, e o novo declínio novamente registrado no ano de 2018 ocasionou uma grande
extrapolação dos gastos com pessoal nesse ano. Assim, tem-se que, seguindo a metodologia da
STN, o Estado vem extrapolando o limite de gastos com pessoal desde o ano de 2015, situação que
persistiu até os primeiros meses do exercício de 2020.
111. A partir do exercício de 2020, no entanto, verifica-se que o Estado passa a observar o limite de
gastos com pessoal estipulado pela LRF, apresentando uma tendência de declínio da despesa com
pessoal, fato cujos maiores detalhes e respectivos efeitos sobre as projeções e riscos associados à
DLP estão dispostos em tópicos posteriores.

b)

Despesa Líquida com Pessoal x Receita Corrente Líquida Ajustada (Lei Complementar nº
614/2019)

112. A Lei Complementar nº 614, de 05 de fevereiro de 2019 (Lei de Responsabilidade Fiscal
Estadual LRFE), trouxe metodologia mais rigorosa para cômputo do limite de gastos com pessoal,
que passa a ser mensurado, no âmbito estadual, pelo conceito de Receita Corrente Líquida Ajustada
(RCLA).
113. Aplicando-se referida metodologia para cálculo dos limites de gastos com pessoal do Poder
Executivo em 2018, o percentual de extrapolação supera a casa de 13%. Ainda com base nessa
metodologia, a extrapolação em 2019 foi de 7,56%.
114. Não obstante, de acordo com o artigo 38 da referida Lei Complementar, o Poder Executivo tem
um prazo de cinco anos para eliminar o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, vinte por
cento ao ano. Isso significa que o Poder Executivo Estadual teria como limite de gastos com pessoal,
no ano de 2020, percentual da ordem de 57% da receita corrente líquida ajustada, com redução
gradual até 2023.
115. Em 2020, por sua vez, a relação DLP/RCLA atingiu a marca de 47,73% , conforme demonstrado
no item 6.12 deste Relatório, e que configura percentual abaixo daquele projetado no item 2.2.c do
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Relatório de Auditoria nº 04/2020 (que teve por objeto a avaliação da gestão de gastos com pessoal
da Administração Estadual).
116. Isso demonstra que o percentual de comprometimento da RCLA com gastos de pessoal, no
exercício de 2020, está na ordem de 1,27%, abaixo do limite legal, atendendo, desta forma (e com
considerável folga), à redução gradual estabelecida pelo art. 38 da LC 614/2019.

c) Mensuração do Risco de Novas Extrapolações
117. Preliminarmente, é importante destacar que medidas adotadas em 2020 pelo Governo Federal
em decorrência da pandemia do novo coronavírus com destaque para a concessão de auxílio
emergencial aos cidadão, bem como auxílio aos entes federados para enfrentamento da pandemia
influem significativamente no patamar da RCL estadual verificada nesse exercício, seja em razão do
incremento das transferências correntes (com efeito direto na RCL), seja em razão de possível
aumento de arrecadação decorrente de vendas ao consumidor final quando do usufruto do
benefício/auxílio emergencial.
118. Isso significa que, para fins gerenciais (incluindo projeções e análises de risco), pode não ser
adequado assumir tais valores como crescimento perene da receita.
119. Nesse sentido, no que concerne à mensuração de risco atinente ao aumento real de gastos com
pessoal, considera-se relevante, para a caracterização (i.e., enquadramento em algum) dos cenários
delineados no Relatório de Auditoria nº 04/2020, excluir os valores relativos a tais recursos da base
de cálculo da receita, o que permitirá, em seguida, mensurar o risco anual e acumulado de potenciais
novas extrapolações dos limites legais de despesa com pessoal.
120. Assim, considerando a aproximação significativa entre o percentual aferido entre DLP e
RCLA/adaptada para fins gerenciais (isto é, considerando-a com o abatimento do FPE,) e a projeção
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derivada do cenário adotado nas projeções do RA nº 04/2020, a mensuração de risco de novas
extrapolação, no gráfico a seguir, considera a seguinte distribuição de probabilidade (no que
concerne ao crescimento da receita):

Quadro de distribuição de probabilidade de crescimento da receita corrente líquida
Fontes: IBGE (2003 a 2016); SEPLAG (2017 a 2019); PPA (2020-2023); RGFs e RREOs (2003 a 2020)

121. A curva da despesa (sem reposições), por seu turno, considera os inputs detalhados no
Relatório de Auditoria nº 04/2020 (disponível no sítio institucional da CGE), determinando a seguinte
curva de projeção de despesa até o exercício de 2033:

Curva de gastos com pessoal sem reposições (projeção: 2019-2033; valores nominais)
Fonte: Relatório de Auditoria nº 04/2020

122. Consideradas as projeções de receita e despesa conforme acima disposto, tem-se que o risco
anual de extrapolação do limite de gastos com pessoal dentro desta década, isto é, até o ano de
2029, mensura-se conforme os gráficos a seguir:
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Risco de extrapolação do limite de gastos com pessoal (projeção: 2021-2029)
Fontes: PPA, RGFs, RREOs, SEAP, FIPLAN e Demonstrativos Previdenciários

Risco de extrapolação do limite de gastos com pessoal (projeção: 2021-2029)
Fontes: PPA, RGFs, RREOs, SEAP, FIPLAN e Demonstrativos Previdenciários
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123. Destaca-se que, para ambos os gráficos, considerou-se a concessão de reajuste parcial em
2021 (parcela suspensa relativa a exercícios anteriores) e reajustes integrais a partir de 2022;
ademais, em ambos os casos se considerou o limite máximo de gastos com pessoal preconizado
pela legislação (estadual ou federal, isto é, 49% da receita corrente líquida ou líquida ajustada);
também para ambos os casos considerou-se como reposições de pessoal a reposição integral do
quadro efetivo a fim de manter o mesmo quantitativo de servidores (e mesmos cargos) existente no
exercício de 2019 .
124. O quadro abaixo traz a mensuração do risco acumulado considerando-se ambas as informações
e cenários constantes dos gráficos acima dispostos:

Probabilidade anual e acumulada de extrapolação do limite de gastos com pessoal
Fontes: Projeção com base em dados do SEAP, FIPLAN, PPA, RGF e Demonstrativo Previdenciário

125. Como se observa, o risco anual alcança altos patamares nos cenários com reposição de
pessoal, determinando percentuais extremamente elevados de risco acumulado na hipótese de
reposição dos quadros na forma indicada, isto é, de forma a manter o quadro funcional com o mesmo
quantitativo de servidores e com a mesma configuração de cargos verificados no exercício de 2019.
Como o critério da LRFE é mais rigoroso que o da Norma Federal, a RCLA ordinariamente alcança
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um percentual relativo da RCL, determinando uma elevada probabilidade acumulada de extrapolação
desse limite (isto é, limite máximo preconizado pela LC 614/2019) por ao menos uma vez dentro
desta década, mesmo num cenário sem reposição de pessoal.
126. Em contrapartida, caso a RCL alcance os patamares assumidos nas projeções, tem-se que a
probabilidade acumulada de extrapolação do limite máximo de gastos com pessoal preconizado pela
LRF é muito baixo, o que decorre de uma probabilidade anual quase nula de concretização desse
risco.
127. Sendo assim, verifica-se a existência de espaço fiscal apenas para uma contratação estratégica
e racionada de pessoal para o quadros efetivos da Administração Pública do Poder Executivo dentro
dos próximos anos, desde que rigorosamente ancorada em um planejamento estruturado baseado
em avaliação de riscos.

5.3 PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS
128. A Constituição Federal encarregou-se de definir os primeiros critérios para o exercício de cargos
em comissão e funções de confiança, entendida esta última como uma função gratificada, isto é, que
recebe contraprestação específica.
129. Por força do disposto em seu artigo 37, V, as funções de confiança devem ser exercidas
exclusivamente por servidores efetivos, ao passo em que os cargos em comissão serão ocupados
por qualquer pessoa que preencha os requisitos estabelecidos em lei e por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei (art. 37, I, ibidem ).
130. No âmbito do Poder Executivo Estadual, as normas e limites relativos a cargos e funções
comissionados são estabelecidos especialmente pela Lei Complementar nº 266/2006, que dispõe
sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança
no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências , e Lei Complementar nº 612/2020, que
dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências .
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a)

Cargos em comissão

131. O anexo II da Lei Complementar nº 612/2020 fixa o limite quantitativo de cargos em comissão
da Administração Direta conforme a seguir:

Quantitativo autorizado e remuneração de cargos em comissão da Administração Direta
Fontes: Anexo II da LC nº 612/2020; anexo V da LC 266/2006 e Lei 10.247/2014

132. Na Administração Indireta, os cargos e funções estão estabelecidos em leis específicas, a partir
das quais são distribuídos ou transformados pelos correspondentes decretos de estrutura. O quadro
a seguir traz a distribuição dos cargos em comissão nas entidades da Administração autárquica e
fundacional considerada a partir da legislação vigente:
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Quantitativo autorizado e remuneração de cargos em comissão da Administração Autárquica e
Fundacional
Fontes: Decreto 1.494/2018; Decreto 667/2020; Decreto 635/2020; Decreto 641/2020; Decreto 498/2020;
Decreto 257/2019; Decreto 138/2019; Decreto 638/2020; Decreto 2070/2013; LC 319/2008; Decreto 503/2020.

133. Sendo assim, tem-se a seguir um quadro com síntese da estrutura autorizada de cargos em
comissão (ou seja, o limite total de cargos em comissão de cada nível remuneratório multiplicado
pela respectiva remuneração) e a estrutura utilizada (isto é, o quantitativo total de cargos em
comissão contado em cada nível remuneratório multiplicado pela remuneração do cargo):

Estrutura autorizada e utilizada de cargos em comissão da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional
Fonte: SEAP
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134. O valor de estrutura autorizada e estrutura utilizada foi determinado metodologicamente com
vistas à verificação de cumprimento dos limites estruturais de despesa com cargos em comissão,
tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei Complementar nº 266/2006, segundo o qual o Poder
Executivo pode, mediante decreto, proceder ao remanejamento e transformação dos cargos em
comissão, vedado o aumento de despesas.
135. Como se pode observar, entretanto, a estrutura de cargos em comissão vigente em
dezembro/2020 superou ligeiramente o limite fixado pela legislação (cargos criados) no que concerne
ao montante estrutural de despesa autorizada. O excesso foi verificado relativamente à estrutura
autorizada da Administração Direta (Anexo II da LC 612/2019), sendo que, nas entidades autárquicas
e fundacionais, constatou-se a existência de certa sobra de cargos que, entretanto, não são
suficientes para que o quadro geral permaneça em observância aos limites legais (como se nota no
Quadro anterior ).
136. Ainda, verifica-se que o quantitativo total de servidores com vínculo exclusivamente
comissionado no mês de dezembro/2020 superou ligeiramente o quantitativo máximo indicado pela
jurisprudência e práxis administrativa, isto é, de até 50% do quadro de cargos comissionados.
137. Desta feita, identifica-se a necessidade de realizar ajuste na estrutura de cargos comissionados
a fim de obter eficácia quanto ao cumprimento dos limites legais de despesa estrutural e do
quantitativo de servidores exclusivamente comissionados.
138. Importante destacar que para a verificação do cumprimento do limite de despesa com cargos
em comissão considera-se o montante total autorizado e utilizado para o respectivo cargo,
independentemente de que seja ocupado por servidores efetivos ou exclusivamente comissionados.
Assim, o valor referente à estrutura utilizada não corresponde à despesa efetivamente realizada com
servidores comissionados, mas sim ao produto do quantitativo de cargos em comissão ocupados
pela remuneração cheia ou total prevista para cada qual das simbologias remuneratórias .
139. Portanto,

a verificação do cumprimento do limite de despesa para cargos em comissão

realiza-se considerando o custo máximo autorizado com cada cargo comissionado, seja em razão de

43 de 107

que podem ser ocupados por servidores sem vínculo com a Administração Pública, seja em razão de
que o servidor efetivo ocupante daquele cargo tem a faculdade de optar pelo recebimento da
remuneração exclusiva (e total) do cargo em comissão.
140. Ressalva-se, assim, que a diferença entre o montante calculado para estrutura autorizada e
estrutura utilizada não implica excesso efetivo de dispêndio financeiro com cargos em comissão ,
justamente em razão do fato de que 1.468 servidores dentre os comissionados possuem vínculo
efetivo e, em geral, fizeram opção por receber apenas um percentual da remuneração atrelada ao
corresponde cargo em comissão na forma do artigo 15 e Anexo V da Lei Complementar nº 266/2006.
141. Outro ponto a ser destacado é que foram desconsiderados, na contabilização do quadro acima,
registros duplicados no SEAP (por exemplo, em razão de estornos de despesa ou de exoneração e
nova designação para um mesmo cargo com mudança de nomenclatura) e servidores exonerados de
cargos em comissão com natureza de assessoramento, pelo fato de que tais cargos não
necessariamente serão repostos pela Administração (diferentemente dos cargos pertencentes à
escala hierárquica de cada órgão, os quais tendem a ser novamente preenchidos e, portanto,
continuam sendo contabilizados no quadro acima, ainda que tenham permanecido desocupados ao
longo de parte do mês de dezembro/2020).
142. Em vista disso, foram desconsiderados (total ou parcialmente, conforme o caso) os registros
relativos às seguintes matrículas identificadas na folha de pagamento de servidores comissionados
do mês dezembro/2020: 291753, 95158, 257589, 302501, 302501, 96870, 52102, 220865, e 220865.
143. Ainda, tem-se que se considerou como servidores efetivos (no serviço público) os servidores
com vínculo efetivo, estabilizado ou empregados públicos dos quadros do Poder Executivo Estadual,
bem como todos aqueles que recebam remuneração mediante as rubricas 900 ou 1835.
144. Assim, eventuais servidores requisitados de outros poderes ou esferas de governo que
eventualmente recebam sua contraprestação salarial sob a forma de remuneração cheia do cargo
comissionada (rubrica 990) e cujo vínculo conste como exclusivamente comissionado no sistema
SEAP estão contabilizados, no Quadro , como servidores não efetivos. Vale destacar que, nesse
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caso, tratar-se-á de uma restrição de informação provocada por insuficiência de organização ou de
funcionalidades/recursos no SEAP, uma vez que o mais adequado seria o emprego de vínculo
requisitado para servidores efetivos de outros órgãos, entidades ou poderes cedidos ao Poder
Executivo Estadual.
145. Portanto, diante da situação atual do quadro funcional de servidores comissionados,
confrontado com os limites normativos aplicáveis à matéria e sem perder de vista as ressalvas
metodológicas acima descritas, conclui-se pela necessidade de a Administração ajustar seu quadro
de pessoal para contar com ao menos 50% de servidores efetivos ocupando cargos em comissão
(Constituição Federal, art. 37, V; Constituição Estadual, arts. 129 e 136; Decreto nº 5.497/2005, art.
1º), bem como que reduza o quantitativo total de cargos comissionados da Administração Direta, a
fim de dar pleno cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar nº 266/2006.

b)

Funções de confiança

146. No que concerne às funções de confiança, o quadro a seguir traz a síntese dos quantitativos
verificados, a partir do Sistema SEAP, na folha de pagamento do mês de dezembro/2020:
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Estrutura utilizada de funções de confiança da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
Fonte: SEAP

147. Considerando o regramento previsto no artigo 5º da Lei Complementar nº 266/2006, verifica-se,
assim, indicativo de cumprimento dos limites legais do quantitativo de funções de confiança no
âmbito do Poder Executivo.
148. Finalmente, e tendo em vista o quadro acima, aponta-se como uma possível alternativa hábil a
reduzir o montante estrutural de despesa com cargos em comissão a substituição de cargos em
comissão por funções de confiança, isto é, reduzindo-se o quantitativo de cargos em comissão e
ampliando-se, onde for necessário, o quantitativo de funções de confiança dentro da estrutura
organizacional do Poder Executivo Estadual, preferencialmente nos moldes sugeridos por meio do
Parecer de Auditoria nº 341/2020, isto é, de modo a fortelecer os controles internos administrativos e
a conferir maior eficácia normativa às exigências constitucionais (Constituição Federal, art. 37, II e V;
Constituição Estadual, arts. 129 e 136).
149. Isso porque há que se priorizar a designação de servidores do quadro permanente da
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Administração para o exercício de cargos ou funções de confiança (cf. art. 129 da Constituição
Estadual), devendo-se, ademais, estabelecer critérios técnicos que justifiquem a necessidade de
criação ou manutenção de cargos comissionados nos quadros da Administração Pública Estadual (cf.
art. 136, ibidem).

c) Cargos e funções DGA (LC 662/2020)
150. De acordo com o artigo 11 da Lei Complementar nº 662/2020, no mínimo 60% (sessenta por
cento) dos cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo devem ser
ocupados por servidores públicos efetivos .
151. Considerando-se sob o conceito de função de confiança, para efeitos de aferição desse limite,
apenas as funções vinculadas à simbologia remuneratória DGA (i. e., excluindo-se as funções de
confiança arroladas nos incisos do artigo 5º da Lei Complementar 662), tem-se:

Ocupação de cargos e funções comissionadas por servidores efetivos
Fonte: SEAP

152. Assim, verifica-se que a Administração também se encontra ligeiramente abaixo do percentual
mínimo estabelecido pela LC 662/2020 quanto ao exercício de cargos e funções comissionadas por
servidores com vínculo efetivo e estabilizado .
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5.4 DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
153. O Quadro do Pessoal Ativo da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo Estadual constitui-se na forma a seguir, considerando-se o tipo de vínculo de cada agente
público constante da folha de pagamento de dezembro/2020 (os percentuais foram determinados a
partir da carga horária total de trabalho dos servidores pertencentes a cada vínculo; na folha, os
servidores requisitados recebem, em geral, o tipo de vínculo temporário, juntamente com os agentes
temporários propriamente ditos; o quadro não considera agentes terceirizados):

Composição da força de trabalho por tipo de vínculo
Fonte: SEAP (dezembro/2020)

154. Essa força de trabalho, em termos de custos, encontra-se distribuída da seguinte forma nos
órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
Estadual (dados de dezembro/2020):
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Custo com pessoal por função institucional
Fonte: SEAP (dezembro/2020)

155. A partir da classificação por disposição organizacional, extraída do artigo 6º da Lei
Complementar nº 612/2019, verifica-se a seguinte distribuição de custos da força de trabalho em
dezembro/2020:
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Custo com pessoal por disposição organizacional
Fonte: SEAP (dezembro/2020)

156. O quadro a seguir traz a evolução da distribuição da força de trabalho, em termos de jornada e
custos, entre os meses de fevereiro/2020 e dezembro/2020, isto é, a evolução dessa distribuição ao
longo do exercício objeto de análise:
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157. No quadro, a informação de jornada corresponde ao montante total da carga horária semanal
prevista para os servidores alocados nos setores classificadas em cada das funções organizacionais
arroladas. Já a informação de 'valor' corresponde ao valor total do subsídio (ou equivalente, no caso
de vínculos não efetivos) pago aos servidores pertencentes aos quadros da Administração, em
valores nominais.
158. As informações relativas ao mês de fevereiro/2020 foram extraídas dos dados que subsidiaram
as análises aplicadas no âmbito do Relatório de Auditoria nº 63/2020, que tem por objeto a análise de
eficiência alocativa da força de trabalho nos órgãos e entidades estaduais.
159. Como se observa, ao longo do exercício de 2020 houve certa redução do quantitativo de força
de trabalho (carga horária total) alocada na área meio dos órgãos (Administração Sistêmica e Gestão
e Assessoramento), acompanhada de redução de custos mensais à ordem de R$ 1,36 milhão de
reais (em valores nominais).
160. A área finalística, por seu turno, contou com ligeira elevação de de força de trabalho (carga
horária); Houve também ligeira elevação do quantitativo de servidores cedidos, licenciados ou
afastados de suas funções por mais de 90 dias (classificação outros). Com relação aos custos,
ocorreu elevação para os dois grupos referidos.
161. Destaca-se que a redução de força de trabalho na área meio deu-se tanto em valores absolutos
quanto em percentual relativo à força de trabalho total, configurando um indicador positivo, posto que
reflete redução de custos operacionais da área meio.
162. Ressalta-se, por fim, que a elevação de carga horária total e de custos (em termos nominais)
que se observa na área finalística (com reflexo no custo total com pessoal) decorrerá, dentre outros
fatores, de progressões de classe e nível dos servidores efetivos e da contratação de agentes

52 de 107

temporários especialmente para atuação na Secretaria de Estado de Saúde (houve crescimento da
ordem de 48% da jornada total de servidores temporários finalísticos da SES entre fevereiro e
dezembro/2020).
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6 AVALIAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
163. 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.
164. 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.
165. 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 e a efetiva aplicação de recursos na
Saúde, Educação e Educação Superior.
166. Destaca-se que inicialmente a análise dos limites constitucionais e legais foram
extraídos do Relatório de Gestão Fiscal publicado no DOE de 29/01/2021 por meio da
Portaria nº 020/GSF/SEFAZ/2021, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
publicado no DOE de 29/01/2021 por meio da Portaria nº 021/GSF/SEFAZ/2021 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
167. 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.
168. 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.
169. 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
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estabelecido pelo art. 212 da CF/88, de 25%, o Estado acrescentará anualmente um mínimo
de 0,5% nos exercícios financeiros de 2016 até 2035. Entretanto, o inciso III acrescido pela
EC nº 76/2015 foi suspenso em Medida Cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADI nº 6275, julgada em 12/12/2019 e publicada no DJE em 16/12/2019.
170. O quadro abaixo, demonstra as despesas típicas com educação e as deduções, e
constata-se que foi cumprido o percentual mínimo previsto na Constituição
Federal/1988 para o exercício de 2020:

171. O gráfico a seguir demonstra a evolução das receitas e as despesas com a
manutenção e desenvolvimento do ensino no período de 2016 a 2020, e constata-se
incremento, em valores nominais, nas receitas em 40,5% e nas despesas de 20,6%.
Entretanto, verifica-se uma queda de 0,6% no percentual mínimo aplicados na MDE:
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6.2 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
172. 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.
173. 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.
174. A partir do exercício financeiro de 2021 entrará em vigor a Emenda Constitucional
nº 108/2020 , estabelecendo novas regras na geração de receitas, destinação dos
investimentos e no percentual de distribuição dos recursos do FUNDEB aos Estados e
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Municípios.
175. 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 estabelece um valor mínimo por aluno, com valores diferenciados por etapa e
modalidade de ensino da educação básica de todo o País.
176. 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.
177. 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.
178. Com base nas informações contidas nos relatórios emitidos pelo FIPLAN (FIP729 e
FIP215-A), é demonstrado, no quadro a seguir, o montante das receitas transferidas e
recebidas ao FUNDEB no exercício de 2020 e o resultante líquido negativo das
transferências ao FUNDEB, ou seja, as receitas destinadas foram superiores as
transferências recebidas do FUNDEB:

57 de 107

179. 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.
180. No exercício de 2020 foi empenhado para pagamento dos profissionais do magistério o
valor de R$ 1.514.928.542,17 (um bilhão e quinhentos e catorze milhões e novecentos e
vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) que corresponde
ao percentual de 82,50% de utilização dos recursos do FUNDEB, assim, constata-se o
cumprimento do percentual mínimo legal.
181. 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 2016-2020:
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182. Verifica-se um aumento de 16,1%, em valores nominais, comparando 2016 à 2020, na
utilização dos recursos do FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais do
magistério da Educação Básica, implicando na redução da utilização destes recursos na
formação continuada dos professores, no transporte escolar, na aquisição de equipamentos
e material didático, na construção e manutenção das escolas e demais despesas
contempladas pelo art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
6.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR
183. O art. 246 da Constituição Estadual/1989, 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.
184. Entretanto, o art. 246 da Constituição Estadual/1989 foi suspensa em Medida
Cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 6275, julgada em
12/12/2019 e publicada no DJE em 16/12/2019.
185. O gráfico 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 2016 a 2020:
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6.4 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
186. 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.
187. 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.
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188. 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.
189. 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 (ICMS, IPVA, ITCD) 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.
190. 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).
191. 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.
192. 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
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.
193. 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.
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194. 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 FIP613 e FIP729, foi apurado o valor empenhado de R$
1.753.912.298,69 (um bilhão, setecentos e cinquenta e três milhões, novecentos e doze mil
e duzentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) que corresponde ao
percentual de 12,46%, cumprindo a aplicação mínima legal:

195. O gráfico a seguir demonstra a evolução das receitas e as despesas com ações e
serviços públicos de saúde no período de 2016 à 2020, e constata-se incremento, em
valores nominais, nas receitas em 40,5% e nas despesas de 23,8%%. Entretanto, verifica-se
uma queda de 11,9%% no percentual mínimo aplicados na ações e serviços públicos de
saúde, no período de 2016 à 2020:
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196. Outra observação importante é o incremento de 28,3% no repasse financeiro do Fundo
Nacional de Saúde-FNS para o Fundo Estadual de Saúde-FES/SES
(https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada), de R$ 315.470.741,64 (trezentos e quinze
milhões, quatrocentos e setanta mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro
centavos) em 2019 para R$ 404.689.341,40 (quatrocentos e quatro milhões, seiscentos e
oitenta e oitenta e nove mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) em 2020:

197. Destaca-se que o incremento de recursos federais por parte do Ministério da Saúde é
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parte das medidas previstas na Lei Federal nº 13.979/2020 para implementar medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado de Mato Grosso por parte da Secretaria
de Estado de Saúde-SES/MT.
6.5 DÍVIDA PÚBLICA - LIMITE DE ENDIVIDAMENTO
198. 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.
199. 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.
200. Um dos mais importantes indicadores referentes ao endividamento dos Estados é a
relação entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a Receita Corrente Líquida, ajustada
para cálculo dos limites de endividament0 (RCL), uma medida de capacidade de
endividamento cujo limite máximo está definido na Resolução do Senado Federal-RSF nº 40,
de 20 de dezembro de 2001.
201. Conforme este dispositivo legal, a Dívida Consolidada Líquida (DCL) é obtida a partir da
Dívida Consolidada Bruta (DCB) deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações
financeiras e de demais haveres, cujo valor não deve ser superior a 200% (duzentos por
cento) da Receita Corrente Líquida.
202. 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.
203. Com base nas informações contidas no RGF (Anexo 2) 3º quadrimestre/2020), a DCL
foi de R$ 877.424.041,04 (oitocentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro
mil e quarenta e um reais e quatro centavos) e a RCL (ajustada) foi de R$
20.474.944.771,65 (vinte bilhões, quatrocentos e setenta e quatro milhões, novecentos e
quarenta e quatro mil e setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) o que
resultou em uma relação DCL/RCL igual a 4,29%, cumprindo-se dessa forma o estabelecido
na legislação.
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204. No gráfico a seguir, demonstra do indicador de endividamento no período de
2016-2020, e observa-se uma redução de 90,3% no período. A redução na DCL em 2020
em relação à 2019 foi devido à disponibilidade de caixa, após a dedução dos restos a pagar
processados, de R$ 5.451.865.329,32 (cinco bilhões, quatrocentos e cinquenta e um
milhões, oitocentos e sessenta mil e trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos):

6.6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
205. 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.
206. São consideradas apenas as operações de crédito que motivaram registros de receita
orçamentária no exercício a que se refere a lei orçamentária. O Demonstrativo das
Operações de Crédito (Anexo 4 do RGF), por sua vez, abrange toda e qualquer operação de
crédito realizada pelos entes da Federação, independentemente de envolverem ou não o
ingresso de receitas orçamentárias nos cofres públicos. Nesse sentido, tais demonstrativos,
inclusive por possuírem finalidades diversas, apresentarão, em regra, valores diferentes
quanto ao total de operações de crédito realizadas.
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207. Das despesas de capital serão deduzidas as realizadas sob a forma de empréstimo ou
financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base
tributo de competência do ente da Federação, se resultar na diminuição, direta ou indireta,
do ônus do ente
208. 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.
209. 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.
210. No gráfico, a seguir com base nas informações contidas no RGF-Anexo 4 do 3º
quadrimestre, demonstra a evolução do indicador, e observa-se o cumprimento dos limites
geral e de alerta no período de 2016-2020:
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6.7 REGRA DE OURO
211. 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.
212. A finalidade do Anexo 9 do RREO 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.
213. 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.
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214. 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.
215. 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, 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.
216. 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.
217. O quadro, a seguir com base nas informações contidas no Anexo 9 do RREO-6º
bimestre, demonstra a evolução das receitas de operações de crédito realizadas e das
despesas de capital líquida (valores empenhados) no período de 2016-2020, evidenciando o
cumprimento do dispositivo legal previsto na LRF.

6.8 RESULTADO NOMINAL
218. O resultado nominal representa a variação da Dívida Consolidada Líquida (DCL) em
dado período e pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de
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juros (juros ativos menos juros passivos). Os juros a serem considerados para o cálculo do
resultado nominal são apurados por competência, ou seja, quando de seu impacto no
montante da DCL.
219. Assim, os juros ativos são as remunerações, reconhecidas segundo o regime de
competência, sobre créditos financeiros (como empréstimos concedidos) ou aplicações
financeiras do ente, independentemente de seu tratamento orçamentário.
220. Já os juros passivos são aqueles reconhecidos, segundo o regime de competência,
sobre os passivos que compõem a Dívida Consolidada do ente (juros sobre passivos não
classificados na Dívida Consolidada não entram no cômputo do resultado nominal),
independentemente de seu tratamento orçamentário.
221. Receitas e despesas orçamentárias derivadas de juros ativos e passivos,
respectivamente, são, por definição, consideradas não-primárias ou financeiras (por
derivarem de dívidas ou créditos).
222. O resultado nominal pode ser obtido acima da linha por meio da soma da conta de juros
como resultado obtido da diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias.
Pode também ser obtido abaixo da linha, ou seja, por meio da simples comparação entre os
estoques da DCL em momentos diferentes.
223. A Lei nº 10.986/2019 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias [LDO] para o
exercício de 2020, estabeleceu, inicialmente, no seu Anexo II (Metas Fiscais) um Resultado
Nominal de R$ 595.746.952,26 (quinhentos e noventa e cinco milhões e setecentos e
quarenta e seis mil e novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) a preços
correntes de 2020.
224. A Tabela abaixo, demostra a apuração do Resultado Nominal abaixo da linha, para os
exercícios de 2019 a 2020. Observa-se resultado nominal ajustado de R$ 3.365.294.985,31
(três bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil e
novecentos e oitenta e cinco reais e trinta um centavos) em 2020, indicando variação
(queda) no estoque da dívida consolidada líquida e cumprimento do disposto na LDO:
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6.9 RESULTADO PRIMÁRIO
225. Resultado primário é obtido a partir do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias
de um dado período que impactam efetivamente a dívida estatal. O resultado primário pode
ser entendido, então, como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida
pública. Contudo, é preciso salientar que o principal parâmetro de endividamento é a Dívida
Consolidada Líquida DCL.
226. Nesse sentido, serão consideradas receitas primárias, para fins do arcabouço
normativo criado pela LRF e pela Resolução do Senado Federal-RSF nº 40/2001, aquelas
receitas orçamentárias que efetivamente diminuem o montante da DCL, ou seja, que
aumentam as disponibilidades de caixa do ente sem um equivalente aumento no montante
de sua dívida consolidada, excetuadas aquelas com características financeiras(como juros
sobre empréstimos concedidos ou remunerações de disponibilidades financeiras) e aquelas
fruto de alienação de investimentos.
227. As receitas primárias são, portanto, receitas orçamentárias apuradas necessariamente
pelo regime de caixa. Da mesma forma, são despesas primárias aquelas despesas
orçamentárias, apuradas pelo regime de caixa, que diminuem o estoque das disponibilidades
de caixa e haveres financeiros sem uma contrapartida em forma de diminuição equivalente
no estoque da dívida consolidada.
228. A apuração acima da linha do Resultado Primário possibilita uma avaliação do impacto
da política fiscal em execução. Superávits primários representam esforço fiscal no sentido de
diminuição da dívida consolidada líquida. Em contrapartida, déficits primários têm como
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consequência o aumento da DCL.
229. A Lei nº 10.986/2019 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias [LDO] para o
exercício de 2020, projetou inicialmente, no seu Anexo II (Metas Fiscais), um Resultado
Primário superavitário em R$ 649.015.491,26 (seiscentos e quarenta e nove milhões e
quinze mil e quatrocentos e noventa e um mil e vinte e seis centavos) a preços correntes de
2020.
230. A Tabela, a seguir, demostra os valores de Resultado Primário previsto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias LDO e o realizado, para os exercícios de 2018 a 2020. Observa-se
que no exercício de 2020 apresentou [superávit primário] de R$ 3.473.321.152,39 (três
bilhões, quatrocentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte e um mil e cento e cinquenta
e dois reais e trinta e nove centavos):

6.10 REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - RRF
231. O Regime de Recuperação Fiscal (RRF), aprovado por meio da Lei Complementar
nº159/2017, foi criado para fornecer aos Estados com grave desequilíbrio financeiro os
instrumentos para o ajuste de suas contas. Dessa forma, ele complementa e fortalece a Lei
de Responsabilidade Fiscal, que não trazia até então previsão para o tratamento dessas
situações.
232. O art. 2º da Lei Complementar nº 159/2017 dispõe que o Plano de Recuperação será
formado por lei ou por conjunto de leis do Estado que desejar aderir ao Regime de
Recuperação Fiscal, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio
financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os
prazos para a sua adoção.
233. Assim, foi instituído no Estado de Mato Grosso por meio da Emenda Constitucional nº
81/2017, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da
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Seguridade Social do Estado de Mato Grosso, que vigorará por cinco exercícios financeiros,
a partir do exercício de 2018.
234. Sendo estabelecidos limites para as despesas primárias correntes para o: Poder
Executivo; Poder Judiciário; Assembleia Legislativa; Tribunal de Contas; Ministério Público e
Defensoria Pública.
235. O limite para a execução das despesas correntes primárias para o exercício 2020, de
acordo com a EC nº 81/2017, será o valor do orçamento do ano imediatamente anterior, ou
seja, exercício de 2019, excluídos os itens previstos no § 4º, art. 51 das Disposições , e será
corrigido pela variação Constitucionais Transitórias da CE/89/MT (EC nº 81/2017)do ,
publicado pelo IBGE, para o período de doze meses encerrado em junho do IPCA exercício
anterior a que se refere à lei orçamentária, cujo percentual apurado é 2,31%:

236. Na base de cálculo para verificação do cumprimento do limite serão consideradas as
despesas primárias correntes empenhadas do exercício de 2020 e excluídos os itens
previstos no § 4º, art. 51 das Disposições Constitucionais Transitórias da CE/89/MT (EC
nº81/2017):

237. A tabela a seguir, demonstra o cumprimento do limite da execução das despesas
correntes primárias no final do exercício de 2020:

72 de 107

6.11 PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL - PAF
238. O Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal PAF é resultante de um acordo entre a
União e o Estado de Mato Grosso, firmado por meio do Contrato nº 002/97/STN/COAFI, de
11 de julho de 1997, e aditivos posteriores, em consonância com a Lei nº 9.496/97, alterada
pelas Leis Complementares nº 148/2014 e nº 156/2016, tendo por objetivo o refinanciamento
da dívida pública estadual junto ao Tesouro Nacional.
239. Esse acordo prevê o monitoramento anual da situação financeira do Estado, pela
Secretaria do Tesouro Nacional STN, quando é analisado o cumprimento das metas e
compromissos acordados para o exercício anterior, e são pactuadas novas metas para o
triênio seguinte.
240. Em 31 de outubro de 2019 foi assinado a 20ª revisão do Programa de Reestruturação e
de Ajuste Fiscal do Estado de Mato Grosso, parte integrante do Contrato de Confissão,
Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívida nº 002/97/STN/COAFI,
para o período 2019-2021.
241. Com base, nas informações contidas nos RREO e RGF, o quadro a seguir, tabela de
acompanhamento do cumprimento das metas do exercício de 2020 e verifica-se o
cumprimentos das metas 1, 2, 3, 4 e 6:

6.12 LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 614/2019
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242. Por meio da Lei Complementar Estadual nº 614, de 5 de fevereiro de 2019 foi
estabelecido no âmbito do Estado de Mato Grosso, normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo nos arts. 24, I, II e XII, e 25 da
Constituição Federal, nos arts. 162 a 167 da Constituição Estadual/89 e na Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
243. Entre as definições estabelecidas no art. 2º da LRF, foram estabelecidas por meio da
Lei Complementar nº 614/2019 as definições de: I - Receita Corrente Líquida Ajustada; II Disponibilidade Financeira Líquida do Tesouro; III - Transferências Obrigatórias; IV Repasses Constitucionais; V - Repasses Legais; VI - Receitas não Recorrentes.
244. A Receita Corrente Líquida Ajustada aplica-se exclusivamente para fins de aferição
dos limites da despesa total com pessoal e dos gastos com publicidade . Sendo
apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores,
excluídas as duplicidades.
245. O art. 3º dispõe sobre a metodologia de apuração da Receita Corrente Líquida
Ajustada, sendo o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais,
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também
correntes, deduzidas:
a) as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional e/ou legal;
b) a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social;
c) as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da
Constituição Federal;
d) as receitas vinculadas a fundos que detenham destinação específica, distintas das
despesas de pessoal, a exemplo das receitas do Fundo Estadual de Transporte e
Habitação (FETHAB) destinadas à manutenção, à conservação, ao melhoramento, à
segurança e à execução de obras públicas de infraestrutura de transporte;
e) as receitas oriundas de transferências voluntárias que detenham finalidade
específica, distintas das despesas com pessoal, a exemplo dos convênios firmados
com o Governo Federal;
f) as Receitas não Recorrentes;
g) as desvinculações temporárias incidentes sobre recursos que possuam destinação
específica, distintas das despesas com pessoal;
h) o FETHAB Combustíveis - Cota parte do Estado integra Base de Cálculo da Receita
Corrente Líquida Ajustada;
i) o FETHAB Commodities, sendo 60% (sessenta por cento) da cota parte para o
Tesouro Estadual integra a Base de Cálculo da Receita Corrente Líquida Ajustada;

74 de 107

j) o Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX integra a Base de Cálculo
da Receita Corrente Líquida Ajustada
246. O art. 29 da Lei Complementar nº 614/2019 dispõe que se houver o extrapolamento dos
limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei
Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a
implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis, ressalvadas, exclusivamente,
as promoções e as progressões de carreira.
247. Foram fixados limites para a despesas total com pessoal e despesas total com
propaganda e publicidade, sendo:
I - A despesa total com pessoal , em cada período de apuração, não poderá exceder
60% da Receita Corrente Líquida Ajustada do Estado de Mato Grosso, sendo o limite
máximo para o Poder Executivo de 49%, incluída a Defensoria Pública.
II - E a despesa total com propaganda e publicidade do Poder Executivo não
excederá 0,5% da Receita Corrente Líquida Ajustada.
248. Para a retomada da capacidade de investimento público com recursos próprios, a
efetiva formação de reserva de contingência e a cobertura do déficit previdenciário, o Estado
terá como meta a realização de poupança pública. A poupança pública será obtida quando
a despesa corrente, acrescida dos restos a pagar de exercícios anteriores sem a respectiva
disponibilidade financeira, for inferior à receita corrente. O Estado terá como meta atingir
percentual de poupança pública de, no mínimo, 8% da receita corrente , em um prazo de
até 08 (oito) anos a partir da publicação da Lei Complementar nº 614/2019.
249. Para a verificação do cumprimento dos limites e metas fixadas na Lei Complementar nº
614/2019 foram elaborados demonstrativos pela Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ e
publicadas no Diário Oficial do Estado nº 27.926 de 29/01/2021 e disponibilizados no portal
da SEFAZ (http://www5.sefaz.mt.gov.br/web/sefaz/relatorios-lei-de-respons.-fiscal).
250. O percentual da despesa total com pessoal, apurado pela SEFAZ, cujo demonstrativo
foi republicado no DOE nº 27.944, de 24/02/2021, apresenta o percentual de 51,76%.
251. Entretanto, constata-se que no cálculo da Receita Corrente Líquida Ajustada, foi
considerado como receitas não recorrentes o repasse de recursos da União por meio da Lei
Complementar nº 173/2020 que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
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Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
252. O inciso I do art. 5º da LC nº 173/2020 dispõe que o repasse de recursos será
exclusivamente para ações de saúde e assistência social e o inciso II os recursos serão
de livre alocação, conforme entendimento do STN por meio da Nota Técnica SEI nº
21231/2020/ME .
253. Pois bem, a mesma nota técnica dispõe que esse auxílio financeiro disposto no art. 5º
da LC nº 173/2020, por se tratar de receita corrente, deverá compor a Receita Corrente
Líquida .
254. No mesmo sentido é a conceituação trazida pela própria LC 614, que definiu as
Receitas não recorrentes, senão vejamos:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar aplicam-se as

definições do art. 2º da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como as seguintes:

(...)

VI - Receitas não Recorrentes: receitas eventuais, de origem

não tributária, que ingressam no

orçamento de forma pontual, descontínua e não repetitiva (...).

255. Veja que o repasse de recursos da União, por orientação da própria STN, foram
classificadas na rubrica FPE Fundo de Participação dos Estados, não sendo portanto, uma
receita eventual, pois se fosse, seria registrada na rubrica Outras Receitas Correntes.
256. Mais importante que isso é que, mesmo que fosse considerada eventual, possui origem
tributária (mesma base do FPE: IR, IPI...), e, portanto, não está alcançada pelo conceito de
receitas não recorrentes, que pela definição da LC 614, deve ter origem não tributária.
257. Reforça esse entendimento o inciso j do art. 3º, da LC 614/2019, que dispõe que o
Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX integra a Base de Cálculo da
Receita Corrente Líquida Ajustada.
258. Assim, foi repassado ao Estado de Mato Grosso em 2020, com base no inciso I, o valor
de R$ 138.207.323,30 (cento e trinta e oito milhões e duzentos e sete mil e trezentos e vinte
e três reais e trinta centavos) e, com base no inciso II, o valor de R$ 1.332.580.204,16 (um
bilhão, trezentos e trinta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil e duzentos e quatro reais e
dezesseis centavos).
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259. O quadro demonstra o valor da Receita Corrente Líquida Ajustada, incluindo os valores
dos repasses da LC nº 173/2020, e o percentual da despesa total com pessoal ficou em
47,73%, abaixo do máximo de 49%:

260. O percentual de gastos com publicidade e propaganda, com base nas despesas
empenhadas, ficou em 0,62% da Receita Corrente Líquida Ajustada, acima do limite máximo
fixado em 0,5%:

261. O percentual da receita corrente para a formação de poupança pública foi calculado em
16,36%, acima do limite mínimo de 8% fixado na Lei Complementar:
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7 AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
7.1 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
262. Toda ação governamental está estruturada em programas orientados para a
consecução dos objetivos estratégicos definidos para o período quadrienal do Plano
Plurianual.
263. 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.
264. 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.
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265. 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 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.
266. Com dados extraídos do FIPLAN por meio do relatório do FIP 613-Demonstrativo de
Despesa Orçamentária-2020, observa-se a participação relativa, em relação aos valores
empenhados, dos Programas Finalísticos em 18,2%; dos Programas de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado em 53,6% e dos Programas de Operações Especiais em
28,1%:
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267. O quadro a seguir demonstra a evolução da participação relativa dos Programas
Governamentais (Finalísticos, Gestão e Operações Especiais) entre os exercícios de
2016-2020 (valores em R$ 1.000,00):

268. Observa-se um incremento, considerando a execução por despesas empenhadas, de
22,3% na participação relativa dos Programas Finalísticos em 2020 quando comparado com
o exercício de 2019.
7.2 AS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
269. As metas e prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício de 2020,
em atendimento ao disposto no § 9º do artigo 164 da Constituição Estadual de 1989 estão
dispostas em 28 (vinte e oito) ações governamentais, conforme Anexo IV da Lei nº
11.071/2019 (Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023).
270. A Lei nº 10.986/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2020, estabelece que as prioridades da Administração Pública Estadual
para o exercício de 2020 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 não constituem limite à
programação da despesa no Orçamento Estadual, podendo ser ajustadas no projeto de Lei
Orçamentária.
271. No quadro a seguir, é demonstrado a execução (valores empenhados e liquidados) dos
projetos/atividades de programas definidos como prioritários dos Eixos: Qualidade de vida
para os mato-grossenses, Mato Grosso desenvolvido e sustentável, Gestão Pública
moderna e eficiente, e observa-se baixa execução, considerando valores empenhados
abaixo de 50%, em 15 (quinze) ações governamentais (projetos/atividades).
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7.3 AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
272. Dos programas governamentais destaca-se os Programas Prioritários, que resultam em
bens e serviços ofertados diretamente à sociedade, cujo impacto social é relevante.
273. No quadro a seguir, com dados extraídos por meio do Relatório FIPLAN/FIP613, a

81 de 107

execução dos programas finalísticos do exercício de 2020, considerando o valor autorizado
(valor inicial atualizado acrescido com os créditos adicionais) e o valor empenhado, e
observa-se que há cerca de 43,1% dos programas governamentais com baixa execução
orçamentária (abaixo de 50%):

7.4 ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
274. A Constituição Federal de 1988 fixa que os Estados e o Distrito Federal atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e médio. A Lei Complementar nº 612/2019
estabeleceu as seguintes competências à Secretaria de Estado de Educação: I - administrar
as atividades estaduais de educação e supervisionar sua execução nas instituições que
compõem sua área de competência; II - estabelecer mecanismos que garantam a qualidade
do ensino público estadual; III - promover e acompanhar as ações de planejamento, o
desenvolvimento dos currículos, os programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento
escolar, viabilizando a organização e o funcionamento da escola; IV - realizar a avaliação da
educação e dos recursos humanos no setor, gerando indicadores educacionais e mantendo
sistemas de informações; V - fortalecer a cooperação com os Municípios, com vistas ao
desenvolvimento da educação básica no Estado; VI - coordenar a gestão e a adequação da
rede de ensino estadual, o planejamento e a caracterização das obras a serem executadas
em prédios escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as ações de apoio ao
aluno; VII - definir, coordenar e executar as ações da política de capacitação dos educadores
e diretores da rede pública de ensino Estadual.
275. Para análise da execução das políticas públicas na área do ensino, selecionamos os
programas governamentais executados dentro da Função 12-Educação na Secretaria de
Estado de Educação-SEDUC.
276. A seguir, quadro e gráfico demonstrativo da evolução das despesas empenhadas
(2016-2020), por grupo de despesas, e a participação relativa no total das despesas, com
base nas informações do FIP613:
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277. Observa-se um crescimento contínuo das despesas empenhadas no grupo de despesa
Pessoal e Encargos Sociais (cerca de 53,4%) no período de 2015-2018, com uma queda de
5,0% em 2020 em relação à 2018. Por outro lado, acréscimo de 37,9% no grupo de
despesas em Investimentos no período 2016-2020.
278. O gráfico, a seguir, demonstra a composição das despesas empenhadas em 2020, por
grupo de despesas, na Função 12-Educação, e observa-se que as despesas com Pessoal e
Encargos Sociais representa 85,5% do total. E o grupo Investimentos representa cerca de
4,8%. E uma das consequências do baixo nível de investimentos é o impacto no
planejamento e execução de projetos de construção, reforma e ampliação de unidades
escolares e no atraso de obras em andamento:
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NÚMERO DE MATRÍCULAS
279. A tabela a seguir, com dados fornecidos pelo Censo Escolar realizado pelo Ministério
da Educação, a evolução no número de matrículas nas diversas modalidades de ensino
oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação, em suas unidades escolares e unidades
conveniadas:
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280. Observa-se, que no período de 2016 a 2020, houve queda no número de matrículas na
Educação Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no EJA-Educação de Jovens
e Adultos, mas, por outro lado um crescimento no número de matrículas na modalidade
Educação Especial de 38,4%, implicando numa maior inclusão das pessoas com
deficiências à educação pública.
281. Entretanto, a queda no número de matrículas, principalmente no ensino médio,
demonstra ausência de políticas públicas voltadas a atratividade para os jovens egressos do
ensino fundamental ao ensino médio nas unidades escolares estaduais.
282. Uma das causas na queda número de matrículas no ensino médio, deve ser analisado
como indicativo de ausência de estrutura física adequada e bem como a ausência de
ferramentas tecnológicas para utilização por partes dos alunos e professores para a
aplicação de aulas interativas.
GESTÃO ESCOLAR
283. O art. 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que as normas
da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
284. Por meio da Lei nº 7.040/1998 o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
regulamentou o art. 14 da LDB e estabeleceu que a administração das unidades escolares
será exercida pelo diretor, em consonância com as deliberações do Conselho Deliberativo
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da Comunidade Escolar, respeitadas as disposições legais e a autonomia da Gestão
Financeira dos estabelecimentos de ensino objetiva o seu funcionamento normal e a
melhoria no padrão de qualidade.
285. Entre outros recursos financeiros autorizados pela Lei nº 7.040/1998 está o repasse
realizado pela Secretaria de Estado de Educação que visa ao financiamento de serviços e
necessidades básicas.
286. A seguir, quadro demonstrativo da evolução dos repasses financeiros (FIP613
despesas liquidadas), inclusive merenda escolar, às unidades escolares (próprias e
conveniadas) por meio dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar-CDCE, para as
Assessorias Pedagógicas e aos CEFAPROs - Centros de Formação e Atualização dos
Profissionais da Educação Básica, por meio dos respectivos Conselhos Deliberativos,
discriminando por origem do recurso, por modalidade de aplicação, entre os exercícios de
2016 à 2020:

287. Verifica-se um incremento de 26,8%, no total de repasses financeiros por recursos
próprios e da União (correntes e capital), no período de 2016-2020. Entretanto, houve uma
queda nos repasses de capital (investimentos), no mesmo período, de 10,7%.

8 AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
288. A Controladoria Geral do Estado-CGE/MT constitui-se como órgão superior de controle
interno do Poder Executivo Estadual, em concordância com o previsto no artigo 52 da
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Constituição Estadual e com a Lei Complementar nº 550/2014. E é a responsável pelas
competências relativas às atividades de Ouvidoria, Corregedoria, Auditoria e Controle no
âmbito do Poder Executivo.
289. Cabe ainda à CGE/MT, exercer no âmbito do Poder Executivo Estadual, as
competências e atribuições previstas na Lei Complementar nº 198/2004, alterada pela Lei
Complementar nº 550/2014, assim como aquelas previstas pela Lei Complementar nº
295/2007 e no art. 59 da LRF.
290. 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.
291. A seguir passa se a apresentar o resultado da atuação da CGE/MT no exercício de
2020.
8.1 ATIVIDADES DE AUDITORIA E CONTROLE
292. A Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle tem como missão contribuir para melhoria
dos serviços públicos prestados através do aperfeiçoamento dos sistemas de controles.
Sendo que sua forma de atuação pode ser classificada como preventiva e de apuração .
No exercício de 2020, 96% dos trabalhos da atividade de Auditoria Governamental foram
realizados de forma preventiva, conforme demonstrado no gráfico 1:
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293. Segundo o Manual de Auditoria, a Auditoria Interna Governamental pode ser dividida
em 3 funções: Avaliação, Consultoria e Apuração. As funções de avaliação e a consultoria
são as duas vertentes típicas da atividade de auditoria interna, já a apuração cumpre,
juntamente com as duas anteriores, papel extremamente relevante, visto contribuir para que
se apresentem respostas efetivas às violações de integridade, atendendo, dessa forma, uma
forte expectativa social.

FUNÇÃO AVALIAÇÃO
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294. A função de avaliação pode ser definida como a obtenção e a análise de evidências
com o objetivo de fornecer opiniões e conclusões independentes sobre um objeto de
auditoria. Compreende as atividades de avaliação de atividades, avaliação de entidade,
auditoria operacional e monitoramento . Tem como objetivo verificar se os controles são
efetivos e eficazes na mitigação dos riscos a eles associados, considerando como atua a
alta administração na sua prerrogativa de responsável pela implementação de controles e
posterior supervisão do seu funcionamento. A avaliação sobre os controles deve contemplar
o alcance dos objetivos estratégicos, a confiabilidades e a integridade das informações, a
salvaguarda de ativos e aspectos de conformidade com leis, entre outros. Para o exercício
de 2020, foram elaborados 82 trabalhos na função avaliação cujo detalhamento está
apresentado nas tabelas 1 e 2:

295. Dos 82 produtos desenvolvidos na função avaliação, 20 trabalhos correspondem a
avaliação de atividades que buscam avaliar se os controles internos, em nível operacional,
estão apropriadamente concebidos, na proporção requerida pelos riscos, e se funcionam de
maneira contínua e coerente, alinhados com as respostas a riscos definidas pela
administração nos níveis tático e estratégico da organização. Essas avaliações foram
aplicadas nos órgãos indicados na tabela 1 e abrangem os assuntos sistêmicos indicados no
gráfico 3.
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296. Seis (06) trabalhos correspondem a avaliação de entidade que representa a avaliação
global do sistema de controle interno da organização e busca diagnosticar a presença e o
funcionamento de todos os componentes e elementos da estrutura de controle: Ambiente de
Controle, Atividades de Controle, Informação e Comunicação, Gestão de Risco e
Monitoramento. Essas avaliações foram realizadas nos seguintes órgãos: SESP, DETRAN,
SEPLAG, MT SÁUDE, MTI e SES.
297. Outros seis (06) trabalhos tratam de auditoria operacional, que visa a fornecer novas
informações, análises ou percepções e recomendações para aperfeiçoamento das
atividades, programas e sistemas.
298. Dentre os trabalhos de auditoria operacional, destaca-se as auditorias realizadas na
área de gestão de pessoas que foram voltadas para a análise de eficiência e eficácia na
gestão da folha de pagamento do Poder Executivo Estadual.
299. Na primeira etapa do trabalho, a auditoria avaliou a gestão de gastos com pessoal no
que se refere à capacidade da Administração de adequar-se aos limites de
comprometimento de despesas com pessoal dentro do prazo máximo estabelecido pela
legislação, bem como a capacidade de reposição dos quadros funcionais no médio e longo
prazos, considerando-se ainda os efeitos de medidas de alto impacto implementadas ou em
vias de implementação pela Gestão. Também foi realizada mensuração quantitativa do risco
de novas extrapolações em múltiplos cenários.
300. Já num segundo momento, procedeu-se à análise de eficiência quanto à alocação de
força de trabalho nas áreas da Administração Sistêmica dos órgãos e entidades do Poder
Executivo, bem como a proporção de servidores lotados na Área Meio desses órgãos em
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relação ao quantitativo total de força de trabalho disponível.
301. Ainda na função avaliação foram realizados 50 trabalhos de monitoramento que
corresponde a última fase do processo de auditoria, constitui-se em uma avaliação das
providências adotadas (ou não) pela unidade auditada em respostas às recomendações e
determinações expostas no produto de auditoria. Essa atividade alcançou todos os órgãos
e entidades do Poder Executivo Estadual.
302. Destaca-se que, com esse trabalho foi possível aperfeiçoar os sistemas de controle
interno, tendo como evidência o nível de implementação das recomendações que
passou de 31,8% em 2018 para 51,7% em 2020. Quando somadas aquelas medidas que
estão em fase de implementação o índice de aderência às recomendações da CGE
alcança 66,67%, conforme demonstrado no gráfico 4.

303. O nível de aderência das recomendações expedidas pelo órgão de controle interno
permite inferir o quanto as organizações compreendem, propõem e implementam as ações
propositivas buscando a melhoria dos controles internos.
304. Quanto maior o nível de aderência, sinaliza maior o grau de envolvimento dos vários
atores que atuam na instituição na busca efetiva de soluções capazes de corrigir, mitigar e
sanar impropriedades abordados nos trabalhos de auditoria.
305. O nível de aderência da recomendações contribui para aferir o nível de maturidade das
organizações com área de controle interno, gestão de risco e governança corporativa ao
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reconhecer e incentivar toda a sua equipe em diversos níveis da instituição adoção de
providências que permitem assegurar controles internos mais robustos e eficazes.
Ressaltamos que esse trabalho é desenvolvido pela equipe de monitoramento juntamente
com as UNISECIs e respectivas equipes técnicas nas diversas Unidades Orçamentárias do
Poder Executivo
FUNÇÃO CONSULTORIA
306. A segunda função refere-se à consultoria que compreende atividades de
assessoramento, treinamento, facilitação e revisão . Essas atividades podem ser
adaptadas para atender a problemas específicos identificados pelos órgãos e entidades,
desde que não comprometam a autonomia técnica da CGE e a objetividade dos auditores.
307. No detalhamento dessa atividade incluem-se as orientações de caráter geral, as
orientações emitidas em respostas ao canal Pergunte à CGE, a participação em comissões
e reuniões temáticas, as capacitações através do programa CGE Orienta, as diversas
revisões de processos de despesas, as tomada de contas especial, as revisões dos sorteos
do programa Nota MT, revisão dos beneficiários do auxílio emergencial da cultura e os
processos de admissão de pessoal e de aposentadorias e pensões.
308. A tabela 3 demonstra a quantidade de produtos da função consultoria subdivida em
cada sub-função e o gráfico 5 demonstra a participação percentual por sub-funções.
Destaca-se que a função consultoria é a mais expressiva em termos números, sendo que
em 2020, foram entregues 1852 produtos, valor esse que corresponde 91,6% dos trabalhos
entregues.
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309. A atividade de assessoramento é uma das mais representativas da função
consultoria. Estão compreendidos nessa atividade os processos que o órgão consultou a
CGE, buscando orientação antes da tomada de decisão, bem como as consultas formuladas
pelos diversos agentes públicos do Estado, através do canal Pergunte à CGE, acerca de
dúvidas operacionais nos diversos temas, conforme demonstrado nas tabelas 4 e 5:
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310. A tabela 5 apresenta as origens das demandas por assessoramento da Controladoria
Geral do Estado. Observa-se que 762 demandas foram realizadas por 37 Unidades
Administrativas, o que por si só já demonstra a confiança dos agentes públicos e servidores
do Estado nesta especializada.

311. A tabela 6 qualifica melhor a origem dessas demandas. É possível observar que a
média é de 21 demandas por órgão. Sendo que 14 órgãos se apresentam acima dessa
média, destacando que SEDUC, SEFAZ. SESP e DETRAN realizaram em média 60
consultas à CGE. Outros 4 órgãos também apresentam bom nível de consultas, tendo
realizado em média 41 consultas.
312. Na outra ponta, apresenta-se 23 órgãos que estão abaixo da média, sendo que seis
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apresentaram em média 16 consultas à CGE e outros 16 apresentaram somente 4 consultas
cada.

313. Na atividade de facilitação os auditores internos governamentais utilizam seus
conhecimentos para facilitar discussões sobre esses temas, sendo necessário, portanto, um
maior envolvimento com a atividade em questão. No ano de 2020 os auditores da CGE
estiveram envolvidos em 09 (nove) trabalhos dessa natureza, destacando-se a participação
no Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana, as discussões acerca da solução sobre o Veículo
Leve sobre Trilhos, a Comissão para Estudo de PPP para o sistema Prisional, Gestão
Patrimonial e Contábil, Grupo de trabalho do Manual de Recuperação de Valores, Plano de
Recuperação Fiscal do Estado, Saneamento de Processos da extinta SECOPA, Gestão e
Contabilização de Repasses ao MTI e Atualização das normativas relativas a transferências
e convênios.
314. Na atividade de treinamento decorre da identificação pelos auditores ou pelos
gestores de oportunidades ou de necessidades de melhoria em processos de trabalho que
podem ser proporcionadas por meio de atividades de capacitação conduzidas pela CGE.
O programa CGE orienta: Estado Íntegro e Eficaz teve no exercício de 2020, 1.913
pessoas capacitadas.
315. Inicialmente o programa foi planejado de forma presencial, contudo em razão da
pandemia da Covid 19, a CGE reformulou o programa e em 13 de maio de 2020 apresentou
o curso piloto, em modo online, com 64 pessoas inscritas e com 1.000 visualizações da
gravação disponibilizada no Youtube.
316. O programa de capacitação apresentado pela internet teve de 7 ciclos, 14 cursos, 1.555
pessoas capacitadas e 12.938 visualizações no Youtube. Quando somado os 6 (seis)
Workshop Virtual relacionados a qualidade de vida e 3 (três) cursos presenciais, alcança-se
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1.913 profissionais capacitados e 16.678 visualizações no Youtube conforme tabela 2.

317. A atividade de revisão , embora não se apresente na literatura como uma atividade
típica de auditoria governamental, se constituiu em um componente da função consultoria
que possuiu alta representatividade, pelo volume de trabalhos desenvolvidos e pela
capacidade que proporcionar garantia de correção dos processos analisados.
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318. Essa atividade decorre de determinação normativa, como a constantes em resolução
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que atribuiu a CGE a responsabilidade
pela revisão dos processos de aposentadorias, pensões e de admissão de pessoal, bem
como das Tomadas de Contas Especial. Decorre também de demandas dos gestores dos
órgãos do Poder Executivo, que buscam a especialização do Auditor para revisão de
processo específico.
319. Dentro da função consultoria, a atividade de Revisão, com 1.058 produtos realizados no
ano de 2020, representa 57% dos trabalhos envolvidos. A tabela 8 e gráfico 8 apresentam a
participação por objeto de revisão, em que é possível observar que os processos
previdenciários representam 90% dessa atividade, enquanto todos os demais alcançam os
outros 10%.

320. O dado mais real da efetividade dessa atuação, está indicado pela redução dos
números de falhas e erros observadas nesses processos, que se apresentavam no patamar
de 70% antes da atuação da CGE e que, atualmente, com a revisão dos auditores, esse
índice encontra-se em 4,54%.
FUNÇÃO APURAÇÃO
321. A terceira função é apuração e consiste na execução de procedimentos cuja finalidade
é averiguar atos e fatos praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de
recursos públicos. Trata-se de competência em sintonia com a essência das normas e dos
regulamentos aplicáveis ao Sistema de Controle Interno, no sentido precípuo de zelar pela
correta aplicação de recursos públicos, ainda que, em alguns casos, exija a atuação
específica e diferenciada dos serviços típicos da atividade de auditoria interna. A origem do
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trabalho de apuração pode ser tanto interna quanto externa a CGE (Governadoria, MPE,
DECCOR, TCE e outros órgãos de controle e do Governo). A tabela 9 demonstra os
trabalhos na função apuração, por tipo de atividade.

322. Dentre os trabalhos de apuração realizados pela CGE, destacam-se as inspeções na
folha de pagamento, incluindo-se as análises de indícios gerados pelo sistema e-Pessoal do
Tribunal de Contas da União (TCU) quanto a servidores que estariam descumprindo jornada
de trabalho, assim como casos de servidores que descumpriam dedicação exclusiva de seus
respectivos cargos. Ao final, verificou-se a existência de servidores que descumpriram a
dedicação exclusiva ou a jornada de trabalho, atuavam como microempreendedores ou
sócios-administradores em empresas privadas e acumulavam cargos públicos de forma
irregular.
323. Outro destaque na função apuração foi a atuação nas aquisições relacionadas ao
enfrentamento da Pandemia do Cororavírus - COVID 19, em que foram concluídos 44
produtos de auditoria, além de outros 22 relatórios de preliminares (Pré-Auditoria).
Tendo em vista o disposto no Decreto 407, a CGE está acompanhando, de forma
simultânea, as aquisições/contratações destinadas ao enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19).
324. Conforme quadro abaixo, a CGE está realizou em 2020 o acompanhando de 145 (cento
e quarenta e cinco) aquisições/contratações, as quais totalizam aproximadamente 210
(duzentos e dez) milhões de reais.
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325. O gráfico 9 resume o volume de recursos envolvidos nas aquisições/contratações por
órgão.

326. Os gráficos 10 e 11 ilustram a atuação da CGE por volume de recursos e por número
de contratos.

327. O gráfico 12, sintetiza o trabalho de controle interno da CGE, por tipo de produto,
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referente as aquisições/contratações relativas a pandemia do COVID-19.

ATENDIMENDO DE DEMANDAS EXTERNAS
328. Além das atividades desenvolvidas nas 3 (três) funções típicas de auditoria
governamental, foram realizados atendimentos de 84 (oitenta e quatro) demandas externas,
conforme demandantes indicados na tabela 10.

QUANTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO CONTROLE INTERNO
329. A quantificação e registros dos benefícios financeiros e/ou efetivos do controle interno
apresentada na Tabela 11 foi elaborada conforme metodologia estabelecida no Manual de
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Contabilização de Benefícios da CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. O manual foi
aprovado pela Portaria nº 1.276, de 05 de junho de 2017, que revogou a Portaria n.º
2.379/2012, e a Portaria n.º 4044, de 18 de dezembro de 2019, que instituíram a sistemática
de quantificação e registro dos benefícios do controle interno e dos prejuízos identificados.
330. Destacamos abaixo alguns conceitos de acordo com o Manual de Contabilização de
Benefícios da CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO.
Benefício: impactos positivos observados na gestão pública a partir da
implementação, por parte dos gestores públicos, de orientações e/ou recomendações
provenientes das atividades de controle interno, sendo, portanto, resultantes do
trabalho conjunto do controle interno e da gestão.
Benefício Financeiro: benefício que possa ser representado monetariamente e
demonstrado por documentos comprobatórios, preferencialmente fornecidos pelo
gestor, inclusive decorrentes de recuperação de prejuízos.
Benefício Potencial : é aquele decorrente de orientação e/ou recomendação cujo
cumprimento ainda não foi verificado.
Benefício Efetivo: é aquele decorrente do atendimento comprovado à orientação e/ou
recomendação da SFC, com real impacto na gestão pública.
331. Na tabela 11, fica demonstrado a quantificação e registro dos benefícios financeiros
potenciais e/ou efetivos do controle interno CGE/MT, referente ao exercício financeiro de
2020.
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332. Além do benefício potencial do controle indicado na tabela acima, cabe destacar que os
trabalhos de auditoria relativo ao levantamento de perdas, danos e multas do VLT
CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. CONTRATO Nº 037/2012/SECOPA, apurou os valores brutos
referentes a perdas, danos e multas no montante de R$ 786.606.924,47.
333. Destaca-se também que o benefício potencial com a Auditoria no Contrato nº
062/2017/SETAS Concessão - PPP Ganha Tempo, ao longo de todo o período contratual
(14 anos), pode alcançar o montante de 250.425.932,00.
DIAGNÓSTICO DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO CONACI
334. A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) está no melhor nível de
estrutura dos órgãos centrais de controle interno do Poder Executivo dos estados e das
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capitais brasileiras. O diagnóstico foi realizado pelo Conselho Nacional de Controle Interno
(Conaci) e pelo Banco Mundial. A divulgação do resultado ocorreu em dezembro de 2020 na
34ª Reunião Técnica do Conaci.

335. Numa escala de cinco níveis, a CGE-MT ficou no melhor deles, o nível A1. No
levantamento, realizado com base nos modelos internacionais de controle interno
desenvolvidos pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (Coso,
na sigla em inglês) e pelo Instituto dos Auditores Internos (The IIA, na sigla em inglês), foram
analisados cinco componentes: ambiente de controle; avaliação de riscos; atividades
preventivas e detectivas de controle; informação e comunicação, bem como o
monitoramento.
336. O índice criado para avaliar o controle interno inicia-se em 0 (Ente federativo sem
unidade controle interno) e vai até 1 (Ente federativo mais aderente as recomendações do
controle interno).
337. Dos cinco componentes analisados, os componentes: monitoramento, atividades de
controle, bem como informação e comunicação obtiveram a nota máxima. O componente
avaliação de risco obteve a nota 0,853 que corresponde mais de 80% da nota. Já o
componente ambiente de controle obteve a nota 5.
338. Todos os componentes foram destacados na matéria publicada no site da CGE
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www.controladoria.mt.gov.br . Entretanto, esse nesse ponto do relatório, iremos destacar o
componente que obteve a menor nota, o ambiente de controle. Segundo definição do
Diagnóstico realizado pelo Conselho Nacional de Controle Interno, o ambiente de controle é
a base para toda a estrutura de controle interno e pode ser compreendido como a cultura de
controle expressa pela organização. Ele fornece a disciplina e a estrutura, bem como o clima
que influencia a qualidade geral do controle interno. O componente do ambiente de controle
é dividido em dois subcomponentes, sendo o primeiro Cursos e Treinamento e o segundo
denominado Integridade.
339. O subcomponente Integridade, do componente do Ambiente de Controle está
relacionado as políticas finalísticas, uma vez que a integridade por sua vez é verificar as
políticas considerando os resultados planejados e alcançados e fazer recomendações para
melhorar as políticas públicas baseando-se nas evidências encontradas, além de incentivar
denúncias de irregularidades, fraudes e desvios que porventura estejam a ocorrer no interior
da organização. A integridade também engloba uma dimensão preventiva de fraudes,
irregularidades, desvios, etc em seu escopo.
340. A atuação da CGE tem por objetivo elaborar um panorama de todos os subsistemas de
gestão administrativo do Estado (pessoas, aquisições, convênios, financeiro, contabilidade,
patrimônio e obras) por meio das chamadas avaliações de controle interno. Contudo, a CGE,
tem em seu Plano de Trabalho Anual de 2020 a ação de Intensificação e aperfeiçoamento
das atividades de controle preventivo (1160). Esta ação tem o seguinte desdobramento:
Sub-ação 4: Intensificação da avaliação do controle das atividades finalísticas. Por sua
vez, compreende as seguintes etapas:
1 Mapear as atividades finalísticas;
2 Avaliar os objetos e variáveis para estruturação da matriz de significância das
atividades finalísticas;
3 Realizar a avaliação de controle das atividades finalísticas.
341. Desse modo, observa-se que no Plano de Trabalho Anual da CGE ações relacionadas
as atividades finalísticas.
342. No Planejamento Estratégico 2020-2024, o primeiro objetivo estratégico é o
Aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados pelo Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso e o terceiro objetivo estratégico é Fortalecer a gestão, aperfeiçoar os processos e o
alcance dos objetivos organizacionais. Pois, também, as atividades finalísticas são parte de
dois objetivos estratégicos da CGE.
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343. Desta forma, a CGE trabalha para aumentar sua nota no ambiente de controle
intensificando suas capacitações e aumentando sua atuação na área finalística.
344. Apesar das dificuldades do ano de 2020, um ano totalmente atípico, a Controladoria
Geral do Estado por ter um quadro de profissionais efetivos, qualificados e
permanentemente atualizados, bem com uma estrutura de tecnologia da informação com
constantes adequações, realizou a grande maioria das atividades programadas para o
exercício, manteve a média das entregas dos produtos em relação aos anos anteriores e
com a mesma qualidade. Assim sendo, encerramos o ano certos que contribuímos com os
órgãos internos e externos na busca da efetividade das políticas públicas e na melhoria na
prestação dos serviços públicos.

9 CONCLUSÃO
345. O presente Relatório Técnico Conclusivo das Contas do Governador do Estado de Mato
Grosso relativo ao exercício de 2020 foi elaborado em conformidade com as normas
vigentes na Administração Pública, em especial à legislação estadual.
346. Nesse trabalho buscou contemplar as análises dos macro processos constitucionais
que envolve as finanças públicas e políticas fiscais que integram a prestação de contas de
Governo, cujos principais resultados demonstram, quando comparado ao exercício de 2019,
a retomada de ações com a finalidade de alcançar o equilíbrio fiscal, entres os quais
destaca-se:
1) incremento de 20,8% nas receitas correntes primárias;
2) queda de 34,0% no estoque de restos a pagar (processados e não processados);
3) superávit primário de R$ 3.473.321.152,39 (três bilhões, quatrocentos e setenta e
três milhões, trezentos e vinte e um mil e cento e cinquenta e dois reais e trinta e nove
centavos) e superávit nominal de R$ 3.365.294.985,31 (três bilhões, trezentos e
sessenta e cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil e novecentos e oitenta e
cinco reais e trinta um centavos);
4) o cumprimento do teto de gastos fixado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF)
instituído por meio da Emenda Constitucional nº 81/2017;
5) queda de 81,1% da Dívida Consolidada Líquida;
6) disponibilidade de caixa líquida de R$ 3.853.702.557,45 (três bilhões, oitocentos e
cinquenta e três milhões, setecentos e dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais
e quarenta e cinco centavos).
347. Assim, submete-se este relatório à Corte de Contas Estadual em cumprimento à
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determinação do § 2º, do art. 25, da Lei Complementar nº 269/2007.
À apreciação superior.
Cuiabá, 13 de Fevereiro de 2021
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Interessado:
Assunto:

GABINETE DE GOVERNO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Relatório Técnico Conclusivo relativo as contas do Governador Exercício de 2020
DESPACHO

1- Após analisar o processo supracitado, aprovo e recomendo a homologação do(a)
Relatório de Auditoria nº. 0004/2021 , que trata de Relatório Técnico Conclusivo relativo
as contas do Governador - Exercício de 2020, elaborado pelos(as) auditores do Estado,
Ítalo Castro de Souza, Renan José Duarte Batista, Sérgio Moura Duarte, validado
pelo(a) Superintendente de Auditoria Joelcio Caires da Silva Ormond, por seus próprios
fundamentos.
2- Encaminha-se ao Secretário Controlador Geral para os devidos fins.
Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2021.
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Assunto:

GABINETE DE GOVERNO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Relatório Técnico Conclusivo relativo as contas do Governador Exercício de 2020
DESPACHO

1- Homologo, por seus próprios fundamentos o (a) Relatório de Auditoria nº 0004/2021,
que trata de CONTROLE INTERNO. RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO DE
CONTROLE INTERNO. CONTAS DO GOVERNADOR DE 2020., elaborado pelos(as)
auditores do Estado, Ítalo Castro de Souza, Renan José Duarte Batista, Sérgio Moura
Duarte, validado pelo(a) Superintendente de Auditoria Joelcio Caires da Silva Ormond e
aprovado pelo(a) Secretário Adjunto de Auditoria e Controle: José Alves Pereira Filho.
2- Encaminha-se a GABINETE DE GOVERNO e TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO para conhecimento e demais providencias cabíveis.
Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2021.
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