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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO Nº 26/2021-CCI

ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DO ANO DE 2020 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.601 – FUNAJURIS. 

 














Em atendimento à determinação contida no subitem 2 2.2.2. PRAZO E DOCUMENTOS:
As contas anuais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da Procuradoria Geral de Justiça e da Defensoria Pública serão enviados ao Tribunal de Contas até primeiro de março do exercício seguinte (art. 182, I do RITCE/MT). 
Nesses deverão constar os seguintes documentos:
(...)
2. parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas; do item 2.2.2 do Capítulo I do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE – 5ª Versão, aprovado pela Resolução Normativa nº 3/2015-TP, foi emitido o Parecer Técnico Conclusivo, relativo aos acompanhamentos e análises da Coordenadoria de Controle Interno no decorrer do ano de 2020, referente à Unidade Orçamentária 03.101 - Tribunal de Justiça e Unidade Orçamentária 03.601 - FUNAJURIS – Fundo de Apoio ao Judiciário.
Oportuno registrar que a partir do exercício de 2019 as Contas Anuais de Gestão das Unidades Orçamentárias Tribunal de Justiça e FUNAJURIS foram unificadas, sendo emitido um Relatório Técnico Preliminar comum, considerando tratar-se do único Ordenador de Despesas para as duas Unidades Orçamentárias, conforme se verifica na tramitação do Processo nº 63010/2020 perante o Tribunal de Contas do Estado. 
Por esta razão o Parecer Técnico Conclusivo nº 26/2021-CCI foi unificado e refere-se às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020 das Unidades Orçamentárias 03.101 - Tribunal de Justiça e 03.601 - FUNAJURIS.
O Parecer está dividido nos seguintes tópicos:

CAPÍTULO I
1.1. Planejamento Estratégico e Plano de Gestão do Biênio 2019/2020.
1.2. Aprimoramento das Ações da Unidade de Controle Interno.

CAPÍTULO II 
2.1. Plano Anual de Auditoria Interna.
2.2. Ações Coordenadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
2.3. Auditorias e Inspeções.
2.4. Ações de Acompanhamento.
2.4.1. Acompanhamento das ações da Coordenadoria de Controle Interno.
2.4.2. Acompanhamento de cumprimento de Normativos dos Órgãos de Controle – TCE/MT e CNJ.

CAPÍTULO III
3.1. Auditorias Especiais. 
3.2. Atuação Técnica da Unidade de Controle Interno.

CAPÍTULO IV
4.1. Execução Orçamentária e Financeira 
4.1.1. Instrumento de Planejamento da Administração Pública
4.1.2. Plano Plurianual – PPA 
4.1.3. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
4.1.4. Lei Orçamentária Anual (LOA)
4.2. Análises Orçamentárias e dos Demonstrativos Contábeis.
4.2.1. Unidade Orçamentária 03.101 – Tribunal de Justiça.
4.2.2. Unidade Orçamentária 03.601 - FUNAJURIS.

CAPÍTULO V
5.1. Gestão do Regime Próprio de Previdência Social (Resolução Normativa nº 12/2020-TP/TCE/MT).

CAPÍTULO VI
6.1. Acompanhamento das Contas Anuais de Gestão.
6.2. Acompanhamento das Representações e Denúncias na Corte de Contas.
6.2.1. Das Representações
6.2.2. Denúncias

CAPÍTULO VII
7.1. Conclusão.


CAPÍTULO I
1.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE GESTÃO DO BIÊNIO 2019/2020
No Planejamento Estratégico Participativo do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 2015/2020, consta o Objetivo Estratégico nº 7 - Aprimorar a Governança Institucional com o projeto 7.5 cujo escopo é o Aprimoramento das Ações da Coordenadoria de Controle Interno. 
O Plano de Gestão do Biênio-2019/2020 cujo lema foi “Justiça em Movimento, Acessível, Célere e Eficiente” estabelecendo à Coordenadoria de Controle Interno as seguintes diretrizes:
	Política da Gestão de Risco implantada; 
	Prestação de Contas Anuais aprimoradas; 
	Planejamento Diretor da Coordenadoria de Controle Interno (CCI) realizado; 
	Matriz de Responsabilização implantada.
Foi apresentada a Minuta da Política de Gestão de Riscos à Administração. 
Com relação à Matriz de Responsabilização implantada, foi solicitado por esta Unidade de Controle Interno a exclusão do escopo do projeto, considerando que estará contemplado no Programa Auditar a ser implantado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Registra-se que o Planejamento Estratégico Participativo do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 2015/2020 teve seu ciclo encerrado em 31/12/2020 e será feito o monitoramento das ações de acordo com o Plano Anual de Auditoria/2021.

1.2. APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
No ano de 2020 mereceu destaque a realização do 6º Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário, sediado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, realizado em formato virtual (Plataforma Webex), nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2020.
O evento decorreu de iniciativa de profissionais das Unidades de Auditoria e Controle Interno dos diversos Tribunais do país e teve como principal objetivo oportunizar aos participantes a aquisição de conhecimentos relacionados à governança, gestão e monitoramento de riscos, bem como discussão sobre temas de interesse da área de Auditoria e Controle Interno, por meio de palestras proferidas por especialistas e apresentação de Boas Práticas adotadas em Tribunais e Conselhos.
Foram registrados em torno de 700 inscritos no referido evento que contou com a participação de pessoas de todos os Estados, Tribunais, Conselhos e outros órgãos, ultrapassando barreiras territoriais e promovendo a inclusão social, pois foi a primeira edição realizada em formato virtual, com tradução simultânea na linguagem de sinais (Libras).  
Assim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi o responsável pela organização do evento totalmente virtual, ficando na vanguarda com ações inovadoras que contribuem para o fortalecimento da atividade da auditoria interna, um dos pilares da Governança de uma Instituição.


CAPÍTULO II
2.1. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
A Unidade de Controle Interno tem as suas atividades direcionadas pelo Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, aprovado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
No presente tópico são demonstradas as atividades desenvolvidas no decorrer do exercício de 2020 pela equipe técnica pela Coordenadoria de Controle Interno, no tocante ao cumprimento do referido plano, trazendo um breve resumo das auditorias e inspeções realizadas no exercício de 2020.
Oportuno inicialmente registrar que o ano de 2020 foi marcado pelas incertezas e adversidades da pandemia provocada, em escala mundial, pelo coronavírus, e, com vistas a resguardar a saúde coletiva foram tomadas várias decisões que impactaram no desenvolvimento das atividades do Poder Judiciário no exercício de 2020, e, consequentemente na Coordenadoria de Controle Interno, não cumpriu integralmente o Plano Anual de Auditoria na forma inicialmente prevista. 
Assim, pela necessidade de distanciamento social foi publicada a Portaria-Conjunta nº 247, em 16 de março de 2020 e, logo em seguida, a Portaria nº 249, datada de 18 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), inclusive o fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário, obrigando a atuação de todos os servidores e magistrados em regime de teletrabalho, situação que se prolongou no decorrer de todo ano de 2020, com parcial e gradual retorno na modalidade presencial a partir do mês de agosto de 2020, gerando uma reprogramação das atividades previstas para o referido exercício.

2.2. AÇÕES COORDENADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ
As Ações Coordenadas de Auditoria, sob a direção da Secretaria de Controle Interno do CNJ de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por intermédio do Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-Jud, conforme previsão contida no art. 17, X, “a”, da Resolução CNJ nº 308/2020 e art. 37, VII, da Resolução CNJ nº 309/2020.
Nesse contexto, a Ação Coordenada de Auditoria que visava a Avaliação da Política de Acessibilidade dos Tribunais e Conselhos, prevista para o período de abril a junho, inicialmente transferida para o segundo semestre de 2020, foi definitivamente cancelada conforme comunicado eletrônico da Secretaria de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça, recebido em 20/05/2020, em virtude dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19 no funcionamento dos órgãos públicos, que inviabilizariam a correta aplicação dos testes de auditoria, especialmente no que se refere ao distanciamento social, uma vez que o objetivo da auditoria anteriormente proposta exigiria verificações in loco.
Foi registrado pelo CNJ que o escopo e alcance dos testes de auditoria serão definidos no âmbito do Comitê de Governança e Coordenação do Sistema de Auditoria do Poder Judiciário - SIAUD-Jud, a fim de que o programa para execução da auditoria leve em consideração as peculiaridades das esferas e do porte dos Tribunais e Conselhos pertencentes ao citado sistema.
Assim, na forma prevista no art. 37, inciso VII, da Resolução CNJ nº 309/2020, foi informado que a referida Ação Coordenada de Auditoria tem previsão para realização nos meses de julho a setembro de 2021 e está inserida no Plano Anual de Auditoria/2021 desta Unidade.

2.3. AUDITORIAS E INSPEÇÕES 
Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI – 2020 foram realizados os seguintes trabalhos de Auditorias e Inspeções Administrativas:

	RELATÓRIO Nº 7/2020-CCI - AUDITORIA DE CONFORMIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-GRADUAÇÃO
A auditoria teve como objetivo apresentar à Alta Administração deste Poder a situação dos procedimentos envolvendo o cumprimento das obrigações enumeradas no Provimento nº 20/2015-CM, de forma tempestiva, objetivando a continuidade na percepção do benefício.
De igual modo, pretendeu verificar eventual solicitação voluntária de desligamento/cancelamento/trancamento da matrícula do curso antes da sua conclusão, para fins de controle e eventuais ajustes.
O referido trabalho identificou 7 (sete) Achados de Auditoria que culminaram na emissão de 10 (dez) Recomendações, bem como foram apontadas fragilidades que poderão acarretar consequências indesejáveis à administração (riscos), sendo recomendado pela Equipe Técnica de Auditoria a implementação de diversos controles para conferir maior eficiência ao gerenciamento do Programa de Auxílio Graduação.

	RELATÓRIO Nº 16/2020-CCI - AUDITORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Registra-se inicialmente que o Plano Anual de Auditoria 2020 previa a realização de Auditoria nos Contratos Terceirizados, sendo elaborado todo o planejamento dessa auditoria. Entretanto, considerando que o fechamento das portas do Palácio da Justiça e a instituição do regime obrigatório de teletrabalho (prevenção no contágio pelo COVID-19) se prolongou no decorrer do ano de 2020 e a auditoria nos contratos citados demandava inspeção física e análise de processos autuados fisicamente em 2019, concluiu-se pela reprogramação dos trabalhos.
Para viabilizar a Auditoria de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, planejou-se a reaplicação da metodologia utilizada na Ação Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ em 2018, como oportunidade de avaliar a evolução da Governança e da gestão de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
O trabalho iniciou com o encaminhamento de Questionário para levantamento das informações e de evidências com base nos critérios delimitados. Os exames foram realizados sobre toda a documentação apresentada, bem como consultando as páginas da internet e da intranet, observando o conjunto normativo e de boas práticas que versam sobre o assunto.
A análise foi dividida nos seguintes tópicos: 
	Análise das respostas e evidências apresentadas – consubstancia o resultado da análise pela CCI sobre tudo o que foi encaminhado pela CTI, evidenciando o que ficou efetivamente demonstrado e registrando todas as orientações dessa Unidade para aprimorar a Governança e Gestão de Tecnologia da Informação no Poder Judiciário de Mato Grosso. 
	Comparativo entre os resultados de 2018 e 2020 – demonstra a evolução das ações para implementação da Governança e Gestão de Tecnologia da Informação.
O objetivo dessa auditoria foi realizar o acompanhamento da evolução do nível de Governança e Gestão da TI do Tribunal de Justiça em relação a 2018, aferindo o nível de implementação de boas práticas de liderança, estratégia e accountability, bem como práticas de governança e gestão de TI, de pessoas e de contratações e, diante da análise comparativa dos resultados obtidos e os apurados em 2018, observou-se que houve o aprimoramento na maioria dos seguimentos analisados.
Por fim, considerando que a CTI já vêm envidando esforços para aprimorar a Governança e Gestão de TI a Equipe Técnica de Auditoria da CCI registrou 7 (sete) Recomendações, bem como destacou a necessidade de adoção de medidas práticas relativas às dimensões “Gestão de Pessoas e Gestão de Riscos”, além de buscar a melhoria contínua visando alcançar o nível avançado de Governança e Gestão de TI, a fim de que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso aprimore sua capacidade de entregar resultados em prol do atingimento dos objetivos institucionais.

PARECER Nº 208/2020-CCI - AUDITORIA DE CONFORMIDADE NO SALDO DE COMPENSATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 2007 A 2012 DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS, EXONERADOS E FALECIDOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Refere-se a trabalho de Auditoria que teve como escopo a análise das planilhas e cálculos apresentados pelo Departamento de Pagamento de Pessoal, visando o pagamento do saldo de compensatória de servidores ativos, aposentados, exonerados e falecidos relativos ao período de 2007 a 2012.
No parecer registrou-se que no ano de 2017 a Unidade de Controle Interno realizou Auditoria de Conformidade nos procedimentos de prestação de serviço extraordinário, concessão e usufruto de férias, banco de horas e folgas compensatórias dos servidores deste Poder, cujas conclusões foram consolidadas no Relatório de Auditoria nº 12/2017-CCI.
Na referida Auditoria observou-se todo o conjunto normativo que fez referência ao crédito de banco de horas ao longo dos anos desde a implantação da Sistemática do Banco de Horas que disciplina a matéria, bem como foi apresentado à Alta Administração um diagnóstico dos lançamentos e créditos de banco de horas armazenados no Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, sendo que a área auditada apresentou um plano de enfrentamento visando equacionar as inconformidades detectadas no Relatório de Auditoria nº 12/2017 e submeteu para exame da Alta Administração.
Verificou-se que após a realização daquela auditoria (Relatório de Auditoria nº 12/2017-CCI) este Tribunal tem efetivado pagamentos parciais e uniformes de Banco de Horas e Direito Adquirido para servidores ativos e inativos.
Com a análise dos autos e das planilhas enviadas pelo Departamento de Pagamento de Pessoal para conferência dos cálculos, a Unidade de Controle Interno detectou conformidade nos valores devidos aos servidores ativos e inativos (aposentados), exonerados/ex-servidores (fora da folha de pagamento), exceto para dez servidores, bem como registrou algumas Recomendações em caso de haver o pagamento total ou parcial dos valores apresentados.
Por fim cabe registrar que por meio do Chamado nº 1941/2019 (Protocolo nº 27.074-1/2019) da Corte de Contas foram relatadas supostas irregularidades pela ausência de pagamento de saldo de compensatórias no âmbito deste Tribunal, situação da qual esta Unidade emitiu o Parecer nº 27/2020-CCI encaminhado à Corte de Contas por ocasião do Parecer Técnico Conclusivo-Contas 2019, o que evidencia o enfrentamento e equacionamento da matéria pela Administração do Tribunal de Justiça.

	RELATÓRIO Nº 3/2021-CCI - AUDITORIA NAS LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO 2020.
Em cumprimento ao estabelecido no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI-2020, a Coordenadoria de Controle Interno desenvolveu o trabalho de Auditoria de Conformidade nos Contratos Administrativos, Atas de Registros de Preços, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação.
Diante das diversas auditorias já realizadas em anos anteriores com objeto semelhante, buscando agregar valor à Administração deste Tribunal e alinhada às Resoluções nº 308 e 309/2020-CNJ, esta Unidade de Controle Interno realizou essa auditoria baseada em riscos, com o objetivo de avaliar os pontos críticos relacionados ao processo de contratações.
Com a publicação da Resolução n. 308/2020-CNJ, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) evidenciou a necessidade de que as unidades de auditoria interna realizem avaliações baseadas em risco, com objetivo de agregar valor às organizações.
No caso, o objeto da Auditoria foi as “Licitações e Contratos realizados no período de setembro/2019 a agosto/2020” e o objetivo restou definido como “Verificar a conformidade das licitações e contratos realizados pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”.
Com base nas avaliações anteriormente realizadas, identificou-se os principais riscos associados às diversas etapas do objeto em análise (planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão contratual), bem como procurou-se definir as causas e as consequências relativas a cada risco. 
Os riscos foram avaliados com base nas probabilidades de ocorrências e nos impactos que poderiam gerar. Para definição dos níveis de risco, foram utilizadas as escalas constantes na Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno – IN SCI n. 01/2011-versão 02.
Após a realização dos procedimentos abordados no tópico anterior, na avaliação desta Unidade, o objetivo “Elaborar estimativa de preços que reflitam os preços do mercado (Estimativa de Preços)“ foi o que resultou em maior nível de risco residual, sendo, portanto, definido como o escopo dessa auditoria.
A partir disso, por meio da elaboração da Matriz de Planejamento, definiu-se a questão de auditoria, os critérios a serem utilizados, as informações requeridas, as fontes de informação, os procedimentos de auditoria, objetos a serem auditados, responsáveis pelos procedimentos e o período da auditoria.
Assim, a auditoria teve sustentação na seguinte questão de auditoria:
	As estimativas de preços dos procedimentos licitatórios realizados entre setembro/2019 a agosto/2020 seguiram os parâmetros estabelecidos nos normativos que regem o tema?
O relatório preliminar apresentou 8 (oito) Achados de Auditoria e 11 (onze) Recomendações para que, caso a Unidade auditada entenda necessário, apresente esclarecimentos adicionais, justificativas e/ou comprovações que possam motivar a revisão dos referidos apontamentos. 

	RELATÓRIO Nº 5/2021-CCI – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 03.101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 03.601 – FUNAJURIS. 
A Coordenadoria de Controle Interno cumprindo seu papel institucional realizou a  auditoria com o escopo de verificar o monitoramento da execução dos Restos a Pagar inscritos no exercício de 2020 das Unidades Orçamentárias Tribunal de Justiça e Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS.
O trabalho concluiu que registros de Restos a Pagar guardam conformidade com os normativos legais, vez que esta Unidade orçamentária apresenta disponibilidade financeira para honorar com o compromisso assumido, bem como que as despesas canceladas em Restos a Pagar Não Processados foram devidamente justificadas em consonância com a Resolução Normativa nº 43/2013/TCE MT, elencando, ao final alguns possíveis riscos que devem ser avaliados e gerenciados, como forma de nortear as ações da área e contribuir com a gestão no alcance dos objetivos organizacionais, buscando a eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e efetividade na gestão dos Recursos Públicos.

	RELATÓRIO Nº 6/2021-CCI - AUDITORIA NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO – PA. (SUPRIMENTO DE FUNDOS) E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 34/2019-CCI.
A Coordenadoria de Controle Interno, cumprindo o Plano Anual de Auditoria – PAAI e seu papel institucional, com o objetivo de avaliar a regularidade na aplicação dos recursos utilizados para custear despesas de pequeno vulto operacionalizadas pelo Suprimento de Fundos/Pedido de Adiantamento, bem como as respectivas prestações de contas, no âmbito do Poder Judiciário, realizou a presente auditoria referente ao período de janeiro a dezembro/2020.  
Registra-se que na auditoria também foi realizado o follow up, em razão, da orientação emitida no Relatório Técnico Preliminar relativo às Contas Anuais de Gestão do ano de 2019, em que a Equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) sugeriu a esta Coordenadoria de Controle Interno o acompanhamento das recomendações constantes no Relatório de Inspeção nº 34/2019-CCI.
O referido trabalho identificou melhorias nos procedimentos e a busca em solucionar os gastos com pagamento de água e esgoto, contudo verificou-se que ainda persiste inconsistência na utilização de recursos inerentes ao Suprimento de Fundos para pagamentos de faturas de água.
	Assim, recomendou que as Coordenadorias de Infraestrutura e a Coordenadoria Financeira em conjunto com os Gestores das Comarcas adotem medidas para que as Comarcas deixem de usar recursos com despesas não eventuais ou excepcionais.

	RELATÓRIO Nº 7/2021-CCI – ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS CREDENCIADOS DO PODER JUDICIÁRIO.
A Coordenadoria de Controle Interno, cumprindo seu papel institucional realizou o presente trabalho de auditoria, com o objetivo de avaliar os processos de concessão de diárias no âmbito do Poder Judiciário, verificando a observância da legislação nas concessões de diárias, bem como a tempestividade na concessão, nos registros contábeis e demais sistemas.
Cumprindo, ainda, a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, esta unidade realizou follow-up nas medidas corretivas, conforme as orientações e recomendações para os problemas detectados no Relatório de Inspeção nº 30/2019-CCI.  
O referido trabalho identificou 3 (três) Achados de Auditoria que culminaram na emissão de 3 (três) Recomendações, bem como foram apontadas fragilidades que poderão acarretar consequências indesejáveis à administração (riscos), sendo recomendado pela Equipe Técnica de Auditoria a necessidade de aprimoramento nos pontos de controle nas áreas envolvidas, visto que, as inconsistências continuam ocorrendo, bem como o saneamento das situações constantes deste relatório para conferir maior eficiência ao gerenciamento de concessões de diárias.

2.4. AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO
2.4.1. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Com relação ao acompanhamento do cumprimento das recomendações, também conhecido como follow up a Unidade de Controle Interno desenvolveu as seguintes ações:

	RELATÓRIO Nº 20/2020-CCI - ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO RELATÓRIO Nº 43/2019-CCI REFERENTE À AUDITORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
Trata-se do Relatório emitido pela Equipe Técnica da CCI referente ao acompanhamento da Auditoria realizada nos Contratos Administrativos, Atas de Registros de Preços, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, no Departamento Administrativo deste Tribunal no ano de 2019. 
O trabalho consistiu na análise da manifestação apresentada pelo Departamento Administrativo mediante a Informação nº 164/2020, seguindo a numeração dos tópicos do Relatório de Auditoria, bem como da referida Informação.
A Equipe Técnica conclui que duas recomendações (n. 35 e 45) foram cumpridas, três recomendações (n. 27, 36 e 42) restaram parcialmente cumpridas pela unidade auditada, bem como em relação às demais não cumpridas (n. 1 a 23, 25, 26, 28 a 34, 37 a 41, 43 e 44) recomendou a elaboração de Plano de Ação para analisar e viabilizar a implementação, colocando a Unidade Controle Interno à disposição para auxiliar no trabalho de elaboração deste plano.

	PARECER Nº 222/2020-CCI – REFERENTE AO FOLLOW UP DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 44/2019-CCI REALIZADA NA DIVISÃO DE TRANSPORTES - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS E TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA.
O referido trabalho de inspeção foi apresentado em reunião aos gestores da área e na sequência foram encaminhados os autos para conhecimento e providências necessárias quanto às observações elencadas.
Após a análise das manifestações e documentos apresentados pela área observou-se que a implementação de ações de melhoria no Setor de Transportes foi prejudicada por consequência da Pandemia causada pelo Covid-19, especialmente diante do quadro de servidores do setor pertencente ao grupo de risco. Entretanto, notou-se que algumas atividades e medidas já foram tomadas frente às deficiências apontadas no Relatório nº 44/2020-CCI.
Assim, atendendo à recomendação da Equipe Técnica desta Unidade de Controle Interno notificou-se a Coordenadoria de Infraestrutura reiterando a necessidade de implantar, de fato, as medidas saneadoras constantes no Relatório nº 44/2019-CCI, visando melhorar a gestão e também evitar apontamentos pelo Tribunal de Contas/MT.

	ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE NORMATIVOS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – TCE/MT E CNJ
NORMATIVOS DO TCE/MT
Sistema de Controle Interno
	Resolução nº 001/2007-TCE - Aprova o “Guia para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, estabelece prazos e dá outras providências.
	Resolução Normativa nº 17/2017 – TP - Dispõe sobre a instituição definitiva do Programa de Aprimoramento do Sistema de Controle Interno dos Fiscalizados, denominado Programa Aprimora, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e revoga a Resolução Normativa nº 2/2017 – TP.
	Resolução Normativa nº 13/2018 – TP - Regulamenta o Sistema de Controle Interno e a atuação da Unidade de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT e revoga a Resolução Normativa nº 38/2016-TP.
	Resolução Normativa nº 16/2018 – TP - Aprova a Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável às atividades relacionadas à gestão financeira dos entes fiscalizados pelo TCE-MT, define a responsabilidade pela implementação, efetivação e avaliação dos controles internos, bem como os critérios para a elaboração e o monitoramento de Plano de Ação visando garantir a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos desta atividade.
A partir da implementação do Sistema de Controle Interno, em observância à recomendação expressa da Corte de Contas Estadual, a Unidade de Controle passou a ter sua atuação técnica pautada no Manual de Auditoria Interna e Instrução Normativa SCI nº 02/2011.
No que tange à instrumentalização do Sistema de Controle Interno – SCI registra-se que a Unidade tem estabelecido diálogo permanente com as áreas técnicas do Tribunal de Justiça, com vistas a acompanhar o funcionamento dos vários Sistemas Administrativos de Controle Interno implantados nas Unidades.
No decorrer do exercício de 2020 foram feitas recomendações quanto ao cumprimento das disposições contidas nas Instruções Normativas que compõem o Sistema de Controle Interno, por ocasião da análise dos processos administrativos que foram submetidos à Unidade de Controle Interno. 
Em relação ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno, após demanda apresentada pela Coordenadoria Administrativa a Unidade de Controle Interno apresentou sugestões acerca das alterações na Portaria nº 429/2017-CAdm, que “instituiu o Marco Regulatório estabelecendo normas gerais sobre a administração do patrimônio - bens móveis e imóveis - do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”  bem como quanto às Minutas da versão 3 das Instruções Normativas SPA nº 02 (que dispõe sobre procedimentos e controles relacionados às atividades relativas à incorporação, registro, controle e alienação dos bens imóveis do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso)  e nº 03/2011 (que dispõe sobre os procedimentos e controles relacionados às atividades relativas à alienação (doação, venda, cessão provisória e descarte de bens inservíveis), com consequente baixa de bens patrimoniais móveis do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso).
O novo Marco Regulatório foi instituído mediante Portaria nº 726/2020-C.ADM, de 26/11/2020, publicada no DJE nº 10867, disponibilizado em 27/11/2020.
As alterações dos normativos (INs SPA nº 02 e SPA nº 3) foram recomendadas pela Unidade de Controle Interno, quando da realização de Inspeção no Departamento de Material e Patrimônio - Doação de Bens Inservíveis, em observância ao Plano de 100 dias de Gestão 2019/2020. Naquela oportunidade foram avaliados o cumprimento de recomendações de auditorias anteriores e os fluxos vigentes, que refletiram na apresentação de novos apontamentos, os quais redundaram em recomendações de alteração dos fluxos da doação de bens, aquisição de sistema de patrimônio e adequação dos normativos. 
Assim, determinou-se à Equipe de Auditoria que por ocasião da realização do acompanhamento do cumprimento das recomendações expedidas (follow up), se faça a análise conjunta de todas as minutas de normativos apresentados pela Área Administrativa.

Sistema Geo-Obras
A Corte de Contas Estadual, por intermédio da Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura/TCE realiza o acompanhamento simultâneo das informações e documentos inseridos no Sistema GEO-OBRAS, referentes às obras executadas pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em atenção aos normativos citados abaixo.
	Resolução Normativa nº 6/2008 - Dispõe sobre a implantação do Sistema GEO-OBRAS – TCE/MT, estabelece prazos e regras para remessa de informações via internet pelas Unidades Gestoras estaduais e municipais de Mato Grosso e dá outras providências.
	Resolução Normativa nº 6/2011 - Aprova a nova versão do Sistema GEO-OBRAS – implantado pela Resolução Normativa 06/2008 – estabelece prazos para o cumprimento das novas exigências pelas Unidades Gestoras estaduais e municipais de Mato Grosso e dá outras providências.
	Resolução Normativa nº 20/2015 - Altera o Anexo I da Resolução Normativa nº 06/2011 e dá outras providências.
A Resolução Normativa nº 6/2008, alterada pelas Resoluções nº 6/2011 e nº 20/2015, dispõe sobre a implantação do Sistema GEO-OBRAS, software desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para gerenciar as informações das obras executadas em todos os Órgãos das esferas Estadual e Municipais, estabelecendo prazos e regras para a remessa de informações via internet pelas Unidades Gestoras Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso. 
Vale destacar a atuação da Unidade de Controle Interno em relação ao acompanhamento do cumprimento dos referidos normativos, consistente nas tratativas feitas junto aos responsáveis pela Secretaria de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas, bem como na atuação junto à Coordenadoria de Infraestrutura/Departamento de Obras deste Sodalício com vistas a efetivar a regularização e inserção das informações que integram o Sistema GEO-OBRAS.                                                   
Cabe informar que a Coordenadora, juntamente com um Auditor de Controle Interno estão cadastrados no Sistema GEO-OBRAS como Fiscais da Unidade Gestora para realizar o acompanhamento do envio das informações pelo representante do Departamento de Obras deste Tribunal.
Dessa forma, são emitidos relatórios e pareceres de acompanhamento do envio de informações no sistema GEO-OBRAS, onde são verificadas as pendências quanto à inserção de documentos/informações obrigatórias referente às licitações e contratos, inclusive Termos Aditivos, Medições, entre outros, com recomendação à área responsável para sua regularização no menor prazo possível, diante do que estabelece o Anexo Único da Resolução Normativa nº 20/2015- TCE/MT, a fim de evitar apontamentos e/ou aplicação de penalidades pela Corte de Contas Estadual.
No curso do ano de 2020 esta Unidade de Controle Interno emitiu manifestações quanto ao acompanhamento simultâneo realizado pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura/TCE, das informações e documentos inseridos no Sistema GEO-OBRAS, referente às obras executadas pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em cumprimento às Resoluções Normativas nº 06/2008, 06/2011 e 20/2015/TCE-MT. 
Nesse contexto, foram emitidos os Pareceres nº 67/2020-CCI e nº 169/2020-CCI e juntamente com as planilhas extraídas do Sistema GEO-OBRAS foram encaminhados à área competente para as providências necessárias de regularização e justificação no que couber, quanto às inconsistências/inconformidades relacionadas, em virtude de reiteradas solicitações do Tribunal de Contas do Estado.
No mesmo sentido mediante o Parecer nº 226/2020-CCI a Unidade de Controle Interno respondeu à Consulta formulada pelo Coordenador de Infraestrutura deste Tribunal acerca de orientações quanto ao correto preenchimento de informações no Sistema Geo-Obras.

Sistema Aplic
O Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC – é um sistema informatizado para prestação de contas dos jurisdicionados ao TCE-MT. As informações são elaboradas pelo jurisdicionado conforme o padrão definido pela Corte de Contas no leiaute do APLIC e transmitidas via internet. Relacionam-se abaixo os normativos relativos ao APLIC que devem ser observados.
	Resolução Normativa nº 31/2014 - Estabelece regras para remessa de informações via internet pelas unidades gestoras das Administrações Municipais e Estaduais do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC.
	Resolução Normativa nº 18/2018 - Dispensa os envios físicos dos balancetes mensais e estabelece regras para prestações de contas eletrônicas das Organizações Estaduais de Mato Grosso por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC.
	Resolução Normativa nº 21/2018 - Aprova o leiaute das tabelas e demais instrumentos do Sistema APLIC para o exercício de 2019 e dá outras providências.
	Resolução Normativa nº 3/2020 - Estabelece regras para prestações de contas eletrônicas das Organizações Municipais e Estaduais de Mato Grosso por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas Aplic.
A Coordenadoria de Controle Interno, cumprindo seu papel institucional vem acompanhando o cumprimento das Resoluções em epígrafe, com o desenvolvimento de ações desde o ano de 2015 para integral observância ao Sistema APLIC.
Assim, cabe registrar que o sistema APLIC vem sendo observado por esta Corte de Justiça, considerando que no ano de 2020 foram feitos os envios dos eventos/cargas, cumprindo-se os prazos estabelecidos no referido normativo, em que pese algumas cargas terem sido enviadas extemporaneamente, seja por problemas relacionados ao próprio Sistema ou algum outro motivo, houve uma tratativa junto à Equipe Técnica do TCE, sendo devidamente justificadas.

Atos de Admissão de Pessoal
	Resolução Normativa nº 3/2015- TP - Aprova a 5ª edição do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
A Coordenadoria de Controle Interno realiza a análise da conformidade acerca dos documentos obrigatórios a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, decorrente de admissão de pessoal por Concurso Público para provimento de cargos de carreira desta Corte, conforme determina o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado, capítulo IV, item 4.1.1 (12. Parecer da unidade de controle interno - envio obrigatório pelos jurisdicionados a partir da competência maio/2011);
Nesse contexto, referente ao exercício de 2020 em relação às Admissões de Pessoas aprovadas em Concurso Público foram emitidos os seguintes pareceres: Pareceres nº 47/2020-CCI, nº 77/2020-CCI, nº 91/2020-CCI, nº 162/2020-CCI, nº 170/2020-CCI, nº 176/2020-CCI, nº 204/2020-CCI, nº 209/2020-CCI, nº 233/2020-CCI e nº 6/2021-CCI.

NORMATIVOS DO CNJ
O Conselho Nacional de Justiça editou diversos normativos a serem observados pelos Tribunais de Justiça, que objetivam resguardar o cumprimento da legislação em vigor e que foram introduzidas na rotina de trabalho da Coordenadoria de Controle Interno, a saber:
	Resolução nº 114/2010-CNJ e Resolução nº 132/2011-CNJ - dispõe sobre: I - O planejamento, a execução e o monitoramento de obras no poder judiciário; II - Os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, composição de BDI, critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos novos contratos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário; III - A referência de áreas a serem utilizadas quando da elaboração de novos projetos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário; IV - A premiação dos melhores projetos de novas obras no âmbito do Poder Judiciário;
	Resolução nº 169/2013-CNJ e Resolução nº 183/2013- CNJ, com as alterações advindas da Resolução nº 248/2018-CNJ - dispõem sobre verbas contingenciadas, (em complemento à Resolução nº 98/2009-CNJ); 
	Resolução CNJ nº 171/2013 - dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça;
	Resolução CNJ nº 182/2013 - dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	Resolução CNJ nº 211/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);
	Resolução nº 347/2020-CNJ - dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário.
As normatizações do Conselho Nacional de Justiça contidas nas Resoluções nº 169/2013 e Resolução nº 183/2013- CNJ, com as alterações advindas da Resolução nº 248/2018-CNJ, que dispõem sobre verbas contingenciadas, (em complemento à Resolução nº 98/2009-CNJ) objetivam traçar as diretrizes para que os Tribunais possam desempenhar o seu papel, elaborando seus planos de trabalho, check list, pontos de controle, com vistas a garantir a segurança dos procedimentos adotados.
Registra-se que esta Coordenadoria participou do alinhamento dos fluxogramas dos processos de contingenciamento de verbas trabalhistas, de forma que a apuração, conferência e demais controles fossem desenvolvidos pelas respectivas áreas gestoras. Assim, tais processos não são mais remetidos à Unidade de Controle Interno, exceto, em casos eventuais por deliberação de Presidência, bem como para realização de Auditoria.
No tocante ao cumprimento das Resoluções CNJ nº 182/2013 e nº 211/2015, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação cabe registrar que a Unidade emitiu diversos Pareceres de Auditoria nos Procedimentos Licitatórios de Serviços de TI definidos de acordo com o Plano de Contratação de STIC, conforme estabelecido no PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna desta Coordenadoria.
No ano de 2020 o Conselho Nacional de Justiça publicou as Resoluções nº 308/2020, nº 309/2020 e nº 326/2020, as quais apontam as diretrizes técnicas que deverão nortear as atividades de Auditoria Interna.
	  Resolução CNJ nº 308/2020 - Organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
	Resolução CNJ nº 309/2020 - Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário –DIRAUD-Jud e dá outras providências, revogando a Resolução nº 171/2013.
Os referidos normativos asseguram a atuação da Auditoria Interna na terceira linha, tendo como missão contribuir com a gestão no alcance dos objetivos organizacionais, por intermédio de avaliações independentes e objetivas, visando aprimorar a governança, o gerenciamento de riscos e controles, buscando a eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e efetividade na gestão dos Recursos Públicos.
As resoluções também estabeleceram às Unidades de Auditoria Interna a vedação do exercício de atividades típicas de gestão, não sendo permitida sua participação no curso regular dos processos administrativos ou a realização de práticas que configurem atos de gestão, bem como fixaram prazos para os Tribunais adequarem as Unidades de Auditoria às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido adotar.
Assim, cumprindo as determinações estabelecidas no artigo 77 da Resolução nº 309/2020, após diversas reuniões de trabalho esta Coordenadoria elaborou e encaminhou Proposição com minuta do Estatuto de Auditoria Interna e do Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para aprovação pelo Órgão Especial deste Tribunal, bem como Projeto de alteração da Lei nº 8.814/2008 (Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração-SDCR) para fins de adequação da nomenclatura da Unidade de Controle Interno, que passará a denominar-se “Coordenadoria de Auditoria Interna”, conforme determina o artigo 74 da Resolução nº 309/2020-CNJ. 
	Resolução nº 326/2020-CNJ - Dispõe sobre alterações formais nos textos das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça.
Registra-se ainda a edição da Resolução nº 326/2020-CNJ, que promoveu alterações na Resolução nº 114/2010-CNJ, alterando o fluxo dos processos de contratações de obras e/ou serviços de engenharia, excluindo a participação da Coordenadoria de Controle Interno no trâmite dos referidos processos, sendo comunicado às áreas envolvidas mediante Comunicação Interna nº 3/2020-CCI, que esta Unidade não poderá mais manifestar no curso dos processos de contratações de obras e/ou serviços de engenharia com o registro de que serão objetos de auditoria de acordo com o Plano Anual de Auditoria, nos termos das Resoluções nº 308 e 309 do Conselho Nacional de Justiça.

CAPÍTULO III
3.1. AUDITORIAS ESPECIAIS
A Unidade de Controle Interno cumprindo com uma de suas funções precípuas e, buscando auxiliar a Alta Administração do Tribunal de Justiça na gestão dos recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, nos moldes estabelecidos na Resolução nº 20/2019-OE, realizou a seguinte Auditoria Especial que não estava prevista no Plano Anual de Auditoria Interna: 

	RELATÓRIO Nº 2/2021-CCI - AUDITORIA NOS PROCEDIMENTOS DE QUITAÇÃO DAS RESCISÕES TRABALHISTAS EFETUADAS AOS EMPREGADOS CONTRATADOS PELOS INTERINOS DAS SERVENTIAS DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
A Coordenadoria de Controle Interno, cumprindo seu papel institucional, realizou a auditoria com o escopo de avaliar a regularidade dos procedimentos de quitação das rescisões trabalhistas efetuadas aos empregados contratados pelos interinos das Serventias Extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, utilizando os recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris.
A auditoria teve como objetivo orientar esta Corte para uma melhor gestão dos procedimentos envolvendo a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris para quitação do passivo trabalhista dos empregados das serventias administradas pelos interinos, bem como as medidas adotadas para anotação dos valores transferidos, visando subsidiar futura fiscalização do Tribunal de Contas, consoante dispõe o artigo 307 da Lei nº 4964/1985 – Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso.
O trabalho teve sua justificativa sustentada nos problemas identificados no dia a dia da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado relativos à liquidação do passivo trabalhista dos empregados das serventias extrajudiciais que estejam sob a responsabilidade dos interinos, sobretudo em face dos procedimentos de operacionalização e controle enumerados na Resolução nº 20/2019-OE – aprovada pelo Órgão Especial desta Corte em 12 de dezembro de 2019.
A Resolução nº 20/2019-OE é originária de estudo apresentado pelo Departamento de Orientação e Fiscalização - DOF em conjunto com a Coordenadoria Financeira para a criação de fundo de reserva para a liquidação desse passivo trabalhista, haja vista a proximidade da finalização do concurso público de provas e títulos para outorga das delegações de notas e de registro do foro extrajudicial do Estado de Mato Grosso deflagrado pelo Edital nº 30/2013/GSCP.
A auditoria foi deflagrada com observância dos normativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça (Resoluções nº 308 e 309/2020, ambas datadas de 11 de março de 2020), bem como nas Instruções Normativas integrantes do Sistema Administrativo de Controle Interno – SCI, visando desenvolver um trabalho, com ênfase no caráter preventivo, adotando medidas para adequação das designações interinas às regras do Provimento nº 77/2018-CNJ – que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas. 
O referido trabalho identificou 6 (seis) Achados de Auditoria que culminaram na emissão de 13 (treze) Recomendações, bem como foi apontada a necessidade de fortalecimento dos controles internos pelas Áreas envolvidas, especialmente no que se refere a conferência dos cálculos das rescisões trabalhistas a serem custeadas pelo FUNAJURIS, bem como a elaboração de um plano de enfrentamento para saneamento das inconsistências apontadas e aprimoramento dos procedimentos envolvendo as rescisões trabalhistas dos empregados dos interinos e a fiscalização no âmbito das serventias administradas por interinos para verificar a regularidade no cumprimento das obrigações tributárias, trabalhistas e o repasse dos valores do excedente ao extrateto.
As medidas pontuadas no referido trabalho proporcionarão maior controle e maior celeridade na quitação da rescisão trabalhista, de modo a possibilitar o cumprimento dos prazos previstos na Resolução nº 20/2019-OE e evitar aplicação de multa pelo atraso no pagamento dos encargos trabalhistas. 

3.2. ATUAÇÃO TÉCNICA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
A Unidade de Controle Interno do Tribunal de Justiça tem as suas atividades planejadas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.  No entanto, considerando seu papel institucional foram analisados e emitidos pareceres e manifestações representadas pelos quadros abaixo:
PARECERES ELABORADOS 
Obras e Medições
Matéria Administrativa
Gestão de Pessoas
50
31
167
                                                                          
                                    TOTAL: 248 PARECERES

DOCUMENTOS ELABORADOS
 Atas
CI
Informações
Ofícios
Despachos
Relatórios
Termos de Referência
07
05
03
46
123
20
02
                                                                
TOTAL: 206 DOCUMENTOS

CAPÍTULO IV
4.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
A presente análise consiste em demonstrar o desempenho da execução da Receita e da Despesa autorizadas às Unidades Orçamentárias 03.101- Tribunal de Justiça e 03.601 - Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, no exercício de 2020.
Mais uma vez cabe o registro que a partir do exercício de 2019 as Contas Anuais de Gestão das Unidades Orçamentárias Tribunal de Justiça e FUNAJURIS foram unificadas, sendo emitido um Relatório Técnico Preliminar comum, considerando tratar-se do único Ordenador de Despesas para as duas Unidades Orçamentárias, conforme se verifica na tramitação do Processo nº 63010/2020 perante o Tribunal de Contas do Estado.
Preliminarmente à análise, é importante destacar o orçamento público como instrumento de planejamento que o órgão utiliza para concretizar seus planos e programas de trabalho em determinado período, por meio da previsão da receita e fixação da despesa, objetivando determinar se os gastos estão de acordo com as necessidades do órgão, bem como se os recursos estão sendo aplicados de forma legítima e legal.

4.1.1. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e detalha os planos capazes de alcança-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.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165 menciona que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os seguintes instrumentos legais de planejamento:
	Plano Plurianual – PPA;
	Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
	Lei Orçamentária Anual – LOA; 
                    
4.1.2. PLANO PLURIANUAL – PPA 
O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental, que define diretrizes, objetivos e metas com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir à ação governamental e orientar a definição de prioridades para buscar o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura econômica e social e o cuidado com as pessoas. Está previsto na Constituição Federal e na Estadual, juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 
No que diz respeito ao PPA, a norma geral resume-se ao disposto no art. 165, §1º, da CF:
 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

4.1.3. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e as empresas públicas e autarquias. Busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual.
O § 2º do art. 165 da Constituição Federal estabelece o propósito da lei de diretrizes orçamentárias (LDO), notadamente a definição de metas e prioridades da administração pública federal. Assim, a LDO deve antecipar a direção dos gastos públicos, definindo os parâmetros que nortearão a elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício subsequente.
A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em seu artigo 4º, trouxe novas atribuições à LDO, reforçando seu papel de orientação e controle das finanças públicas, principalmente quanto à elaboração do orçamento:
	Disposições quanto ao equilíbrio entre receitas e despesas;
	Critérios e forma de limitação de empenho
	Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 
	Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

4.1.4. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)
A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Na Lei, está contido o planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o ente, levando em conta os recursos disponíveis.
A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá o orçamento fiscal, investimento e da seguridade social, senão vejamos:
 § 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
  I -  o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;
 II -  o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
 III -  o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

4.2. ANÁLISES ORÇAMENTÁRIAS E DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
Passa-se ao registro das análises orçamentárias e dos demonstrativos contábeis das Unidades Orçamentárias 03.101- Tribunal de Justiça e 03.601 - Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS, respectivamente no exercício de 2020

4.2.1.UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA
A Lei Orçamentária Estadual - LOA nº 11.086, de 31 de janeiro de 2020, referente ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, estimou as receitas e fixou as despesas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Unidade Orçamentária 03.101), para o exercício de 2020 no montante atualizado de R$. 1.323.778.897,00 (um bilhão, trezentos e vinte e três milhões, setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais). O referido orçamento tem suas diretrizes na Lei Estadual nº 10.986, de 05 de novembro de 2019 (LDO).
Abaixo segue quadro demonstrativo dos repasses de recursos do tesouro estadual:
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No que se refere à despesa fixada, abaixo segue Quadro Síntese por Função, Subfunção, Programa de Governo, Categoria Econômica e Grupo de Despesa:
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Extrai-se do quadro síntese por grupo de despesa, 79,17% destinam-se a cobrir despesas com Pessoal e Encargos Sociais. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público assim define as despesas do grupo com Pessoal e Encargos Sociais:
1 – Pessoal e Encargos Sociais 
Despesas orçamentárias com pessoal ativo e inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar no 101, de 2000.
Nesta senda, para melhor elucidação segue quadro demonstrativo da despesa por programa de governo e ação:
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Orçamento Inicial Atualizado

194.982.379,00

Orçamento Inicial Atualizado

49.966,00

Orçamento Inicial Atualizado

182.475.000,00

Orçamento Inicial Atualizado

93.260.000,00

Orçamento Inicial Atualizado

1.060.000,00

Orçamento Inicial Atualizado

25.100.000,00

Orçamento Inicial Atualizado

831.848.181,00

Orçamento Inicial Atualizado

TOTAL1.328.775.526,00

Programa de Governo: 997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado

Ação (P/A/OE): 8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de 

Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo

Ação (P/A/OE): 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
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Programa de Governo: 997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado

Programa de Governo: 996 - Operações especiais: outras

Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo

Ação (P/A/OE): 8001 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Ação (P/A/OE): 8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Ação (P/A/OE): 4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.

Ação (P/A/OE): 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais

Programa de Governo: 996 - Operações especiais: outras

Ação (P/A/OE): 8010 - Indenizações e restituições




	Alterações Orçamentárias
Durante o exercício de 2020 ocorreram alterações orçamentárias no orçamento inicial do Tribunal de Justiça. Entende-se por alterações orçamentárias as movimentações e os créditos adicionais abertos mediante autorizações legislativas do Poder Executivo, para atendimento das necessidades previstas ou a ocorrência de fatos novos que surgiram durante o exercício financeiro.
Valendo-se de autorização constante da LOA e obedecendo aos ditames da Lei n° 4.320/64 e da LDO, foram abertos créditos suplementares no montante de R$ 175.519.160,30 (cento e setenta e cinco milhões, quinhentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e trinta centavos), anulado o valor de R$ 99.081.282,05 (noventa e nove milhões, oitenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), os quais estão demonstrados a seguir:

Tipo de Crédito 100 - Remanejamento de recursos entre PAOE em uma mesma UO entre grupos e entre regiões
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Tipo de Crédito 101 – Realocações de recursos orçamentários entre programas do mesmo órgão
file_5.png



Registra-se que as alterações orçamentárias resultaram em um acréscimo de R$ 76.437.878,25, quais sejam: por excesso de arrecadação no valor de R$ 35.500.000,00 e R$ 40.937.878,25 por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, representando assim uma variação de 5,44% em relação ao orçamento inicial autorizado e o final executado durante o exercício de 2020.

Tipo de Crédito 150 – Excesso de Arrecadação
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Tipo de Crédito 160 – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior
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Na sequência, demonstra-se o resultado da execução do orçamento com enfoque no cumprimento dos programas de governos:
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Ação (P/A/OE): 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais




	Análise das Demonstrações Contábeis
A Lei nº 4.320/1964 dispõe sobre as demonstrações contábeis em seus artigos 101 a 106 apresenta a estrutura para tais demonstrativos em seus anexos. Conforme o art. 113 da Lei, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização de tais anexos. Com a extinção deste Conselho, tais funções são exercidas, na atualidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), devido a sua competência estabelecida pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) de consolidação das contas públicas, nacionais e por esfera de governo, bem como a competência estabelecida pela Lei nº 10.180/2001 de órgão central do Sistema de Contabilidade e de Administração Financeira Federal.
Extrai-se do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que as demonstrações contábeis também são abordadas na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, que tem como objetivo estabelecer como as demonstrações contábeis devem ser apresentadas, assegurando assim a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade quanto com as de outras entidades. 
O referido manual destaca que a NBC TSP não prevê o Balanço Financeiro, porém sua elaboração e publicação é obrigatória por força do art. 101 da Lei nº 4.320/1964.
Ressalta-se que as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
No âmbito Estadual, as informações contábeis são extraídas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN, que é a principal fonte de dados utilizados na organização da prestação de contas, cuja função é registrar tempestivamente todos os atos e fatos ocorridos na Administração Pública Estadual. 

	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64)
A Norma Brasileira de Contabilidade TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, para fins de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.
O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
Registra-se que no transcorrer do exercício, em virtude da utilização do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, o Balanço Orçamentário demonstra uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a receita realizada.
Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercício anterior, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário.
Deste modo, quanto à realização da receita o Balanço Orçamentário apresenta-se conforme evidenciado a seguir:
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No momento inicial da execução orçamentária, tem-se, via de regra, o Quociente do Equilíbrio Orçamentário-QEO entre receita prevista e despesa autorizada/fixada, constata-se ainda que toda despesa a ser executada está amparada por uma receita prevista a ser arrecadada no exercício.
Assim sendo, registra-se que a receita, por ser prevista, pode ser arrecadada a maior ou a menor. Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Orçamentário do exercício de 2020 da UO Tribunal de Justiça, veja-se:

	Resultado da arrecadação da receita – quociente de execução da receita (QER)
O Quociente de Execução da Receita-QER é o resultado da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, a qual demonstra um superávit de realização da receita, senão vejamos:

QER
Receita Arrecadada /
1.467.421.322,54
1,04

Receita Prevista Atualizada
1.405.213.404,25


Esse resultado indica que houve um superávit de arrecadação (excesso de arrecadação), ou seja, a receita arrecadada foi maior que a previsão atualizada, para cada R$ 1,00 previsto foram arrecadados R$ 1,04, abaixo segue gráfico demonstrativo:
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Assevera-se que o Balanço Orçamentário consiste também na comparação entre a coluna “Despesas Empenhadas” e as colunas “Despesas Liquidadas” e “Despesas Pagas”.
Assim sendo, quanto à realização das despesas o Balanço Orçamentário apresenta-se da seguinte forma:
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	Resultado da realização da despesa – Quociente de Execução da Despesa (QER)
Quanto ao Quociente de Execução da Despesa Orçamentária - QED verifica-se que a relação entre o valor da Despesa Orçamentária Empenhada (R$ 1.363.250.380,65), com o valor da Despesa Orçamentária Atualizada (R$ 1.405.213.404,25), demonstra que houve uma economia orçamentária, ou seja, a despesa realizada é menor que a autorizada, para cada R$ 1,00 de despesa autorizada no orçamento foram realizados/empenhados R$ 0,97, abaixo representado:
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Despesa Orçamentária Empenhada /

1.363.250.380,65

Depesa Orçamentária Atualizada

1.405.213.404,25

QED0,97
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	Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária – QFREO
Vale destacar que o resultado da relação entre a Receita Realizada (R$ 1.467.421.322,54) e a Despesa Paga (R$ 1.331.483.512,25) indica o quanto à receita orçamentária arrecadada representa em relação à despesa orçamentária paga, assim obtemos o Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária - QFREO, cujo resultado é maior que 1, demonstrando que para cada R$ 1,00 de despesa paga foi realizado R$1,10 de receita, resultado que evidencia superávit orçamentário de execução.
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Receita Realizada /1.467.421.322,54

Despesa Paga1.331.483.512,25QFREO1,10




	Quociente do Resultado Orçamentário - QREO
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Receita Realizada + Superávit 

Financeiro Apurado no 

Balanço Patrimonial do 

Exercício Anterior  /1.467.421.322,54  +  211.359.305,671.678.780.628,21

Despesa Empenhada1.363.250.380,651.363.250.380,651,23

QREO




No que concerne ao Quociente do Resultado Orçamentário, constata-se que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada foi arrecadado R$ 1,23 de receita, indicando que houve superávit orçamentário de execução.
Assevera-se que, para fins de apuração do Resultado da Execução Orçamentária, como já mencionado anteriormente, deve-se considerar juntamente com a receita arrecadada no exercício, o valor do superávit financeiro apurado no balanço anterior utilizado para abertura de créditos adicionais. Isso é necessário porque o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial anterior não é receita orçamentária do exercício em análise, pois já foi em exercício passado, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. 
Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência por força legal, visto que não foram empenhadas em exercícios anteriores. Isso gera, portanto, um desequilíbrio entre os valores da receita arrecadada e a despesa empenhada, entretanto, não gera déficit de execução orçamentária, pois a despesa empenhada está devidamente suportada pelos recursos existentes.

	Balanço Financeiro (Anexo 13, Lei nº 4.320/64)
Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, com o objetivo de preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. 
Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários) que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, senão vejamos:
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O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira ocorrida no exercício de 2020 e discrimina:
	Receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação ordinária vinculada); 
	Despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação ordinária vinculada); 
	Recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; 
	Transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e 
	O saldo inicial e o saldo final em espécie.
Desta forma, o objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos durante o exercício financeiro e possibilitar ainda a apuração do Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros.
Esse índice pode ser efetuado calculando o saldo em espécie para o Exercício Seguinte R$ 76.135.388,79, dividido pelo saldo em Espécie do Exercício Anterior R$ 55.013.842,59, resultando o índice de 1,38, já a diferença entre os saldos corresponde a uma variação positiva de R$ 21.121.546,20, demonstrando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, senão vejamos:
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Nos Recebimentos Extraordinários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
É o caso da inscrição de restos a pagar, com a função de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, porém não paga no exercício da emissão do empenho, em atendimento ao parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/64:
Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
De outro norte, nos pagamentos extraordinários são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

	Dos Restos a Pagar Inscritos em 31/12/2019
Para efeito de esclarecimento conceitual, a definição de restos a pagar processados e não processados está fundamentada no artigo 36, parágrafo único da Lei nº 4.320/64, transcrito a seguir: 
Art. 36 – Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.
A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e condições de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Os restos a pagar processados são aquelas despesas cujo pagamento não se realizou até 31 de dezembro, mas que já foram devidamente empenhadas e liquidadas, tendo o contratado cumprido sua obrigação, isto é, aquelas em que o serviço, obra ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320/1964, in verbis:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Neste caso, não poderá haver cancelamento do empenho, visto que o material ou bem já foi entregue ou serviço e/ou obra já foram realizados.
Define-se como Restos a Pagar Não Processados, as despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício.
Depreende-se do princípio da competência e da orientação contida no Manual de Despesa Nacional da Secretaria do Tesouro Nacional, que somente deverá ser inscrita em restos a pagar não processados a despesa que não foi liquidada, mas de competência do exercício, ou seja, aquela em que o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor, ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente. É o caso, por exemplo, das despesas que estão com ordem de serviço ou de fornecimento vigente, cuja parcela que está sendo executada se estenderá até o início do exercício seguinte.
Constata-se, que os valores inscritos em Restos a Pagar processados e não processados encontram-se registrados por credor, discriminadas as fontes de recursos e ainda distinguindo os processados dos não processados, conforme FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar, o qual constitui documento obrigatório para encaminhamento ao TCE/MT, conforme prevê o Manual de Remessa.
Denota-se que foram inscritos em Restos a Pagar o montante de R$ 100.761.205,11 (cem milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e cinco reais e onze centavos), sendo que R$ 100.092.954,93 (cem milhões, noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) foram inscritos em Restos a Pagar Processados e R$ 668.250,18 (seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos) foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados, conforme demonstrado no quadro e gráfico a seguir:

UO 03.101 - Tribunal de Justiça - Quadro Demonstrativo dos Valores Inscritos em Restos a Pagar
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar não Processados
Inscritos/Fonte
Valor
Inscritos/Fonte
Valor
300
79.949.274,43
300
668.250,18
315
15.490.802,74
 
 
396
4.651.803,48
 
 
640
1.074,28
 
 
Soma
100.092.954,93
 
668.250,18
TOTAL
100.761.205,18
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Frisa-se que a inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras, desta feita averígua-se que, o saldo financeiro em 31/12/2019 é de R$ 55.013.842,59 (cinquenta e cinco milhões, treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme constatado por meio do Relatório Gerencial FIP-215 A e especificado no demonstrativo abaixo:
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FONTE DE RECURSOSSALDO

100-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual30.325.454,42

115-Recursos de Contribuição para a Seguridade Social15.812.089,54

196-Recursos de Fundos Especiais Administrado pelo Órgão1.661.578,68

240-Recursos Próprios2.456.136,39

300-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (Exercícios Anteriores)1.099,86

315-Recursos de Contribuição para a Seguridade Social (Exercícios Anteriores)1.083,46

396-Recursos de Fundos Especiais Administrado pelo Órgão (Exercícios Anteriores)6.975,72

640-Recursos Próprios (Exercícios Anteriores)34.179,75

888-Recursos Extra Orçamentários4.715.244,77

SOMA55.013.842,59




Vale salientar que, do montante acima exposto, exclui-se os recursos extras orçamentários, fonte 888, valor de R$ 4.715.244,77, restando assim disponibilidade bancária de R$ 50.298.597,82 (cinquenta milhões, duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).
Imperioso registrar que, a Unidade Orçamentária além do saldo disponível em conta corrente encontra-se registrado créditos a receber a curto prazo, qual seja, Duodécimos a Receber pertinentes ao exercício de 2019. 
Desta feita, em análise aos Repasses Recebidos no mês de janeiro/2020 constata-se a transferência de recursos advindos do Tesouro Estadual para a fonte de recursos 300 no montante de R$ 82.360.485,54 (oitenta e dois milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), os quais referem-se aos Duodécimos do exercício de 2019, conforme demonstrado abaixo:



Quadro resumo dos repasses referentes ao exercício de 2019
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DataEntidade RepassadoraValorFinalidade

Fundamento 

Legal

03/01/2020

99000 - TESOURO DO 

ESTADO DE MATO 

GROSSO3.598.386,53

Grupo 1, referente ao duodécimo 

despesa de pessoal 

DEZEMBRO/2019.LOA

03/01/2020

99000 - TESOURO DO 

ESTADO DE MATO 

GROSSO54.373.151,52

Grupo 1, referente ao duodécimo 

despesa de pessoal 

DEZEMBRO/2019.LOA

03/01/2020

99000 - TESOURO DO 

ESTADO DE MATO 

GROSSO16.385.296,31

Grupo 1, referente a despesa de 

pessoal crédito adicional fonte 300 

exercício 2019, concedido para UO 

03101-PLAN 72.LOA

07/01/2020

99000 - TESOURO DO 

ESTADO DE MATO 

GROSSO8.003.650,71

Grupo 1, referente a despesa de 

pessoal crédito adicional fonte 300 

exercício 2019, concedido para UO 

03101-PLAN 72.LOA

07/01/2020

99000 - TESOURO DO 

ESTADO DE MATO 

GROSSO0,47

REPASSE DO TESOURO ESTADUAL 

(Grupo 3, referente a 

complementação de saldo de 

duodécimo despesas de custeio 

dezembro/2019.)"

LOA

EXERCÍCIO 2020

82.360.485,54SOMA




Do exposto, constata-se que a somatória da disponibilidade financeira (R$ 50.298.597,82) com a transferência do duodécimo em atraso do exercício de 2019 (R$ 82.360.485,54) perfaz o resultado de R$ 132.659.083,36 (cento e trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitenta e três reais e trinta e seis centavos), portanto, saldo suficiente para cobertura dos Restos a Pagar (R$ 100.761.205,11), restando saldo de R$ 31.897.878,25 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
Nesta senda, observemos a Súmula nº 19 do Tribunal de Contas Estadual do Estado de Mato Grosso:
Súmula nº 19
É dever do administrador público realizar o pagamento de despesas legitimamente inscritas em restos a pagar, com observância da ordem cronológica (art. 5º, Lei nº 8.666/93), sendo que, no caso de se constatar irregularidade quanto à legitimidade ou legalidade dos processos de liquidação dessas despesas, deve determinar a instauração de processo administrativo para apuração da certeza, da exigibilidade e da liquidez dos créditos, e, ainda, das possíveis responsabilidades.
Assim sendo, conforme relatórios extraídos do sistema FIPLAN, quais sejam, relatórios FIP 226-Demonstrativo de Restos a Pagar e FIP 012-Demonstrativo de Pagamento de Restos a Pagar a UO Tribunal de Justiça realizou o pagamento de 99,67% do total inscrito em restos a pagar e cancelou 0,33%, não restando saldo a pagar, ou seja, reinscrever para o exercício de 2021, senão vejamos:
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Registra-se que, em consulta ao relatório FIP 629 – Relação dos Empenhos Anulados no Exercício, as despesas canceladas em RPNP no valor de R$ 335.151,01, foram devidamente justificadas em consonância com a Resolução Normativa nº 43/2013/TCE MT, observemos:
Resolução Normativa nº 43/2013 (DOC, 10/12/2013). Contabilidade. Resultado da execução orçamentária. Apuração e valoração. Diretrizes.
(...)
16. Os restos a pagar não processados, decorrentes de liquidações em andamento, devem ser executados, ou seja, liquidados até o encerramento do exercício subsequente ao de sua inscrição. Se não forem liquidados até essa data, devem ser justificadamente cancelados no encerramento do exercício subsequente. (grifo nosso)

	Balanço Patrimonial (Anexo 14, Lei nº 4.320/64)
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. 
A Lei nº 4.320/64, artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, já que separa o Ativo e Passivo em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para a realização dos itens que o compõem:
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 
I - O Ativo Financeiro; 
II - O Ativo Permanente; 
III - O Passivo Financeiro; 
IV - O Passivo Permanente; 
V - O Saldo Patrimonial; 
VI - As Contas de Compensação. 
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. 
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. 
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento independa de autorização orçamentária. 
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. 
§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. (Lei nº 4.320/64).
Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei n° 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.
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UO 03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Exercício AtualExercício Anterior

ATIVO 

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa76.135.388,7955.013.842,59

Créditos a Curto Prazo198.421.427,42305.781.912,96

 Estoques8.439.533,128.319.541,84

Total do Ativo Circulante282.996.349,33369.115.297,39

Imobilizado604.819.972,68543.330.829,68

Intangível3.007.443,890,00

Total do Ativo Não Circulante607.827.416,57543.330.829,68

TOTAL DO ATIVO890.823.765,90912.446.127,07

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 

Pagar a Curto Prazo40.381.301,5866.414.769,75

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo0,009.825.431,73

Demais Obrigações a Curto Prazo37.138.837,9280.988.983,89

Total do Passivo Circulante

77.520.139,50157.229.185,37

Passivo Não Circulante

Provisões a Longo Prazo1.950.001.648,754.007.902.574,49

Total do Passivo Não Circulante

1.950.001.648,754.007.902.574,49

TOTAL DO PASSIVO

2.027.521.788,254.165.131.759,86

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados-1.136.698.022,35-3.252.685.632,79

Total do Patrimônio Líquido

-1.136.698.022,35-3.252.685.632,79

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

890.823.765,90912.446.127,07



A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes. Desse modo, registram-se os seguintes índices:

	Liquidez Imediata (LI) ou Quociente da situação financeira (QSF)
O objetivo deste quociente é analisar a situação patrimonial, comparando os valores disponíveis e direitos a receber com as obrigações financeiras, cujo resultado indica que há superávit financeiro, podendo servir como recurso para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte, veja-se:
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Valores disponíveis e direitos a receber 268.271.781,43

Obrigações Financeiras59.766.868,40

Quociente da Situação Financeira4,49




Registra-se que, conforme FIP 215 e FIP 215 A, os valores disponíveis no banco em 31/12/2020 é de R$ 69.850.354,01, os quais estão assim distribuídos, veja-se:
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Fonte de RecursosValor R$

10045.978.289,03

1151.481.333,68

196

2.984.448,65

240127.775,65

30019.274.373,60

3151.337,75

3962.064,34

640731,31

8886.285.034,78

Subtotal76.135.388,79

888-6.285.034,78

Total em 31/12/202069.850.354,01




Registra-se ainda que, os direitos a receber perfazem o montante de R$ 198.421.427,42, sendo que R$ 103.831.437,25 refere-se a duodécimo a receber e o valor de R$ 94.589.990,17 é concernente a diferença de RCL a receber, conforme segue abaixo:
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No que se refere às obrigações a curto prazo, quais sejam, o empréstimo de R$ 28.000.000,00 da UO FUNAJURIS, os restos a pagar processados de R$ 30.787.509,70 e os restos a pagar não processados de R$ 979.358,70, perfazem o montante de R$ 59.766.868,40.
Importante consignar que os restos a pagar acima mencionados, referem-se aos inscritos em 31/12/2020, cuja execução ocorrerá no exercício de 2021, sendo o mesmo objeto de nossa análise nas contas de gestão do aludido exercício.
Registra-se que, o valor de R$ 1.950.001.648,75 no Passivo Não Circulante, refere-se ao déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores do Poder Judiciário, ou seja, às provisões matemáticas previdenciárias, em cumprimento ao Ofício nº 3562/2020/GAB/MTPrev:

file_31.png


file_32.png




	Demonstração Das Variações Patrimoniais
Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/64, 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. As variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Abaixo segue o resumo das Demonstrações das Variações Patrimoniais da Unidade Orçamentária:
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Com base nos dados apresentados, verifica-se que o confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas o resultado patrimonial é superávit de R$ 2.116.157.732,98 (dois bilhões, cento e dezesseis milhões, cento e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrado a seguir:
Variações Patrimoniais Aumentativas (menos)
3.648.785.274,23
Variações Patrimoniais Diminutivas
1.532.627.541,25
Resultado Patrimonial do Exercício
2.116.157.732,98

O resultado patrimonial pode ser avaliado por meio do Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais - QRVP, resultante da relação entre o Total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das Variações Patrimoniais Diminutivas, conforme segue:
Variações Patrimoniais Aumentativas/
3.648.785.274,23
Variações Patrimoniais Diminutivas
1.532.627.541,25
Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais
2,38

Extrai-se do resultado acima que para cada R$ 1,00 da variação diminutiva temos R$ 2,38 de variação aumentativa. Justificando assim o resultado positivo de R$ 2.116.157.732,98.
Vale salientar que, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais-DVP tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício-DRE do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade privada. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, permite sim, a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da Administração Pública.

	Conclusão das Demonstrações Contábeis
Da análise das demonstrações contábeis, conclui-se que: 
	O resultado da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, demonstra um superávit de realização da receita;
	Restou demonstrado que houve uma sutil economia orçamentária, ou seja, a despesa realizada é menor que a autorizada, para cada R$ 1,00 de despesa autorizada no orçamento foram realizados/empenhados R$ 0,97;
	A UO Tribunal de Justiça realizou o pagamento de 99,67% do total inscrito em restos a pagar para o exercício de 2020 e cancelou 0,33%, não restando saldo a pagar, ou seja, reinscrever para o exercício de 2021;
	No que se refere aos restos a pagar inscritos para o exercício de 2021, a UO apresenta disponibilidade financeira para honrar tal compromisso, demonstrando liquidez a curto prazo;
	O saldo financeiro para o exercício seguinte é maior que o saldo do exercício anterior, identificando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos;
	O valor de R$ 1.950.001.648,75 no Passivo Não Circulante, refere-se ao déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores do Poder Judiciário, ou seja, às provisões matemáticas previdenciárias, em cumprimento ao Ofício nº 3562/2020/GAB/MTPrev.
	As variações patrimoniais aumentativas são maiores que as variações patrimoniais diminutivas, levando assim a um superávit patrimonial para o exercício de 2020.

4.2.2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.601 – FUNAJURIS
A Lei Orçamentária Estadual - LOA nº 11.086, de 31 de janeiro de 2020, referente ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, estimou as receitas e fixou as despesas do Fundo de Apoio Ao Judiciário-FUNAJURIS (Unidade Orçamentária 03601), para o exercício de 2020 no montante atualizado de R$ 285.064.515,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, sessenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais). O referido orçamento tem suas diretrizes na Lei Estadual nº 10.986, de 05 de novembro de 2019 - LDO.
No que se refere à despesa fixada, abaixo segue Quadro Síntese por Função, Subfunção, Programa de Governo, Categoria Econômica e Grupo de Despesa, senão vejamos:
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 Assim sendo, para melhor elucidação também segue o quadro de Demonstrativo da Despesa por Projeto/Atividade/Operações Especiais autorizados na Lei Orçamentária Anual - LOA:
Programa de Governo: 400 - Gestão estratégica com pessoas no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 4072 - Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias - ESCOLA DOS SERVIDORES
 
Orçamento

3.041.374,00
Programa de Governo: 529 - Aprimoramento do suporte e da gestão organizacional no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3233 - Inovação Tecnológica no Poder Judiciário
 
Orçamento

9.747.000,00
Programa de Governo: 399 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 1436 - Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados
 
Orçamento

11.351.044,00
Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo
Ação (P/A/OE): 2006 - Manutenção de serviços de transportes
 
Orçamento

13.608.000,00
Programa de Governo: 996 - Operações especiais: outras
Ação (P/A/OE): 8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
 
Orçamento

2.850.645,00
Programa de Governo: 401 - Governança e gestão para resultados no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3241 - Transformação da Governança do Poder Judiciário
 
Orçamento

650.000,00
Programa de Governo: 399 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3234 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição
 
Orçamento

19.116.023,00
Ação (P/A/OE): 1437 - Instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
 
Orçamento

6.803.940,00
Programa de Governo: 401 - Governança e gestão para resultados no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3240 - Transformação e melhoria dos processos de trabalho no Poder Judiciário
 
Orçamento

218.000,00
Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo
Ação (P/A/OE): 4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.
 
Orçamento

110.000,00
Ação (P/A/OE): 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais
 
Orçamento

94.066.174,00
Programa de Governo: 401 - Governança e gestão para resultados no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3242 - Reestruturação da Arquitetura Organizacional no Poder Judiciário
 
Orçamento

200.000,00
Programa de Governo: 400 - Gestão estratégica com pessoas no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3239 - Implementação da gestão estratégica com pessoas no Poder Judiciário
 
Orçamento

762.000,00
Ação (P/A/OE): 4071 - Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias - ESMAGIS
 
Orçamento

2.162.000,00
Programa de Governo: 399 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3235 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição
 
Orçamento

1.530.000,00
Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo
Ação (P/A/OE): 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis
 
Orçamento

14.038.700,00
Programa de Governo: 399 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3236 - Aprimoramento da Justiça da Infância e da Juventude
 
Orçamento

463.000,00
Programa de Governo: 529 - Aprimoramento do suporte e da gestão organizacional no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 3237 - Melhoria nas edificações no Poder Judiciário
 
Orçamento

25.866.000,00
Programa de Governo: 996 - Operações especiais: outras
Ação (P/A/OE): 8010 - Indenizações e restituições
 
Orçamento

650.000,00
Programa de Governo: 529 - Aprimoramento do suporte e da gestão organizacional no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 1506 - Ampliação das ações de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário
 
Orçamento

305.000,00
Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo
Ação (P/A/OE): 2014 - Publicidade institucional e propaganda
 
Orçamento

7.143.100,00
Ação (P/A/OE): 2009 - Manutenção de ações de informática
 
Orçamento

64.298.300,00
Programa de Governo: 400 - Gestão estratégica com pessoas no Poder Judiciário
Ação (P/A/OE): 2237 - Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver
 
Orçamento

6.072.215,00
Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo
Ação (P/A/OE): 2010 - Manutenção de órgãos colegiados
 
Orçamento

12.000,00
 
 
TOTAL ORÇAMENTO INICIAL
285.064.515,00

	Alterações Orçamentárias
Entende-se por alterações orçamentárias as movimentações e os créditos adicionais abertos mediante autorizações legislativas do Poder Executivo, para atendimento das necessidades previstas ou ocorrências de fatos novos que surgem durante o exercício financeiro. 
De acordo com o princípio da universalidade, presente na Lei 4.320/1964, art. 2º, a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve conter todas as receitas e despesas do exercício financeiro. Em decorrência da movimentação do orçamento, o art. 40 da lei trata dos créditos adicionais, que são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA.
O art. 41 da referida lei diz que os créditos adicionais, classificam-se em:
	Suplementares, destinados a reforço de dotação orçamentária já prevista na LOA;
	Especiais, referentes a despesas sem dotação específica;
	Extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas (urgentes e imprevisíveis, nos termos da Constituição Federal (CF/1988), art. 167, § 3º);
Conforme art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, temos:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da  existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. 
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
  I — o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
 II — os provenientes de excesso de arrecadação;
 III — os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; 
IV — o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. 
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
Valendo-se de autorização constante da própria LOA e obedecendo aos ditames da Lei n° 4.320/64 e da LDO, foi aberto crédito suplementar no valor de R$ 124.230.000,00 (cento e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta mil reais), em decorrência de suplementação orçamentária proveniente do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, conforme segue:

Tipo de Credito 160 - Incorporação de Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial - Fonte 640
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Além disso, o orçamento inicial também foi alterado em consequência de Remanejamento de recursos entre PAOE (s) em uma mesma UO, entre grupos de despesas e entre regiões no valor de R$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), na Fonte 640. 

Tipo de Crédito 100 - Remanejamento de recursos entre PAOE (s) em uma mesma UO, entre grupos e entre regiões – Fonte 640
file_36.png



Ocorreu ainda, Realocações de recursos entre programas do mesmo órgão na fonte 240, no montante de R$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) e Realocação entre categorias econômicas no mesmo órgão na fonte 640 o valor de R$ 4.590.000,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil reais), totalizando R$ 6.290.000,00 (seis milhões, duzentos e noventa mil reais), assim vejamos: 

Tipo de Crédito 101 - Realocações de Recursos Orçamentários Entre Programas do Mesmo Órgão – Fonte 240
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Tipo de Crédito 103 - Realocações de Recursos Orçamentários Entre Categorias Econômicas no Mesmo órgão - Fonte 640
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Além do Crédito Suplementar, do Remanejamento e das Realocações de recursos demonstrados acima, houve ainda, os seguintes remanejamentos internos no mesmo Grupo de Despesa na Fonte 240 e 640 como segue:

Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – 400 – Fonte 240
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Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – 400 – Fonte 640
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	Análise das Demonstrações Contábeis 
 A Lei nº 4.320/1964 dispõe sobre as demonstrações contábeis em seus artigos 101 a 106 apresenta a estrutura para tais demonstrativos em seus anexos. Conforme o art. 113 da Lei, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização de tais anexos. Com a extinção deste Conselho, tais funções são exercidas, na atualidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), devido a sua competência estabelecida pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) de consolidação das contas públicas, nacionais e por esfera de governo, bem como a competência estabelecida pela Lei nº 10.180/2001 de órgão central do Sistema de Contabilidade e de Administração Financeira Federal.
Extrai-se do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que as demonstrações contábeis também são abordadas na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, que tem como objetivo estabelecer como as demonstrações contábeis devem ser apresentadas, assegurando assim a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade quanto com as de outras entidades. 
O referido manual destaca que a NBC TSP não prevê o Balanço Financeiro, porém sua elaboração e publicação é obrigatória por força do art. 101 da Lei nº 4.320/1964.
Ressalta-se que as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
No âmbito Estadual, as informações contábeis são extraídas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN, que é a principal fonte de dados utilizados na organização da prestação de contas, cuja função é registrar tempestivamente todos os atos e fatos ocorridos na Administração Pública Estadual. 

	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n 4.320/64)
A Norma Brasileira de Contabilidade TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, para fins de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.
O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
Registra-se que no transcorrer do exercício, em virtude da utilização do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, o Balanço Orçamentário demonstra uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a receita realizada.
Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercício anterior, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário.
Deste modo, quanto à realização da receita o Balanço Orçamentário apresenta-se conforme evidenciado a seguir:
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De acordo com MCASP 8° Edição, receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias.
Os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 4.320/1964, classificam as receitas orçamentárias em “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”. 
São classificadas como receitas correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
As Receitas Corrente do Funajuris, são as Tributárias, Patrimonial, de Serviços e Outras Receitas Correntes, e que tiveram o seguinte desempenho conforme quadro e gráfico abaixo:

Quadro Síntese da Receita 
Receita Tributária
137.774.912,00
53,60%
Receita Patrimonial
6.693.010,61
2,60%
Receita de Serviços
43.096.789,54
16,77%
Outras Receitas Correntes
69.494.870,74
27,03%
Soma
257.059.582,89
100,00%
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As Receitas correntes atualizadas formam o montante de R$ 252.893.855,15 (duzentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), finalizando o exercício no montente de  R$ 257.059.582,89,  ou seja, com um excesso de arrecadação de 1,62% (hum inteiro e sessenta e dois centésimos por cento). 
Observou-se que as receitas tributárias tiveram o maior percentual de arrecadação com 53,60% (cinquenta e três inteiros, sessenta centésimos por cento), seguido das Outras Receitas Correntes com 27,03% (vinte e sete inteiros e três centésimos por cento), Receita de Serviços 16,77% (dezesseis inteiros e setenta e sete centésimos por cento) e com menor arrecadação no exercício a Receita Patrimonial com 2,60% (dois inteiros e sessenta centésimos por cento).
Já as Receitas de Capital que 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, tiveram uma previsão e realização de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais).
Ao analisar a arrecadação total da receita, verifica-se que houve um déficit de arrecadação em relação a previsão, como demonstra o índice abaixo:
O Quociente de Execução da Receita -QER, indica o resultado entre a Receita Arrecadada e a Receita Prevista Atualizada, ou seja, para cada R$ 1,00 previsto foram arrecadados R$ 0,78 demonstrando um déficit de arrecadação da receita, senão vejamos:

Quociente de Execução da Receita - QER
Receita Arrecadada/
319.122.635,68
Receita Prevista Atualizada
409.294.515,00
QER
0,78
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Continuando a análise, quanto à execução da despesa o Balanço Orçamentário apresenta-se conforme demonstrado a seguir:
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Verifica-se que 74,46% (setenta e quatro inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) da Unidade Orçamentária FUNAJURIS destinam-se a gastos com Outras Despesas Correntes, seguido de 25,54% (vinte e cinco inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) referente a gastos com Investimentos, conforme demonstrado no quadro a seguir especificado:
Quadro Síntese por Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
304.742.336,95
74,46
4 – Investimentos
104.552.178,05
25,54
SOMA
409.294.515,00
100,00%
	 	
O Quociente de Execução da Despesa Orçamentária - QED verifica-se que entre o valor da Despesa Orçamentária Atualizada R$ 409.294.515,00 (quatrocentos e nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quinze reais), e a Despesa Orçamentária Empenhada de  R$ 319.122.635,68 (trezentos e dezenove milhões, cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), apresenta diferença de R$ 90.171.879,32 (noventa milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), demonstra que houve uma economia orçamentária, ou seja, a despesa realizada é menor que a autorizada, para cada R$ 1,00 de despesa autorizada no orçamento foram realizados/empenhados  R$ 0,78, abaixo representado: 
Despesa Orçamentária Empenhada/
319.122.635,68
Despesa Orçamentária Atualizada
409.294.515,00
Diferença
0,78
                    
Continuando a análise, observa-se o resultado referente à Receita Realizada - R$ 257.060.372,99 e a Despesa Paga - R$ 192.222.295,31 que indica o quanto a receita orçamentária arrecadada representa em relação à despesa orçamentária paga, assim obtemos o Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária - QFREO, cujo resultado é maior que 1, demonstrando que para cada R$ 1,00 de despesa paga foi realizado R$ 1,37 de receita, resultando que evidencia superávit orçamentário de execução. 
Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária - QFEO
Receita Realizada /
257.060.372,99
Despesa Paga
192.222.295,31
QFEO
1,37

Quociente do Resultado Orçamentário - QREO
Quociente do Resultado Orçamentário - QREO
Receita Realizada + Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
445.710.018,25
Despesa Empenhada
319.122.635,68
QFEO
1,39

No que concerne ao Quociente do Resultado Orçamentário, constata-se que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada foi arrecadado R$ 1,39 de receita, indicando que houve superávit orçamentário de execução.
Assevera-se que, para fins de apuração do Resultado da Execução Orçamentária, como já mencionado anteriormente, deve-se considerar juntamente com a receita arrecadada no exercício, o valor do superávit financeiro apurado no balanço anterior utilizado para abertura de créditos adicionais. Isso é necessário porque o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial anterior não é receita orçamentária do exercício em análise, pois já foi em exercício passado, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. 
Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência por força legal, visto que não foram empenhadas em exercícios anteriores. Isso gera, portanto, um desequilíbrio entre os valores da receita arrecadada e a despesa empenhada, entretanto, não gera déficit de execução orçamentária, pois a despesa empenhada está devidamente suportada pelos recursos existentes.
 A seguir demonstrar-se-á como foi a execução da despesa no exercício de 2020, demonstrado por dotação orçamentária e elemento de despesa, sendo o total geral empenhado, liquidado e pago, conforme quadro abaixo:
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Elemento de 

Despesa

EmpenhadoLiquidadoPago

3350-39000770.000,00           700.000,00           700.000,00           

3390-14000824.886,95           824.866,95           824.886,95           

3390-15000392.041,21           392.041,21           392.041,21           

3390-300006.717.593,18        3.867.562,02        3.702.504,98        

3390-33000485.319,73           99.097,28             99.097,28             

3390-35000485.543,45           376.653,72           376.653,72           

3390-3600026.618.103,82      23.761.391,11      23.753.231,11      

3390-3700080.573.427,91      70.328.851,81      68.643.233,65      

3390-3900053.263.731,95      33.032.933,86      32.677.727,60      

3390-4000034.380.638,58      25.259.219,37      23.639.931,42      

3390-470007.488.455,68        7.488.455,68        7.268.844,63        

3390-48000493.605,00           493.605,00           493.605,00           

3390-920001.247.224,26        1.247.224,26        1.247.224,26        

3390-930007.432.640,99        7.432.074,02        7.430.956,93        

3391-3900065.224,41             62.067,87             62.067,87             

3391-40000606.133,32           454.599,63           454.599,63           

3391-470009.714,68               9.714,68               9.714,68               

3391-920007.150,59               7.150,59               7.150,59               

4442-51000228.754,02           -                        -                        

4490-140001.742,65               1.742,65               1.742,65               

4490-370004.230.648,53        3.320.316,63        3.320.316,63        

4490-400003.340.074,18        3.007.443,89        3.007.443,89        

4490-5100069.944.347,13      8.785.559,06        7.160.142,48        

4490-5200019.515.633,46      7.164.275,45        6.949.178,15        

4490-92000-                        -                        -                        

TOTAL319.122.635,68     198.116.846,74     192.222.295,31     



Pode-se observar que houve maior valor empenhado na dotação orçamentária 3390-37 (Locação de Mão de Obra), com o montante de R$ 80.573.427,91 (oitenta milhões, quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), seguido da dotação orçamentária/elemento de despesa 449051 (Obras e Edificações), com o valor de R$ 69.944.347,13 (sessenta e nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e treze centavos).
Observa-se que do total empenhado 62,08% (sessenta e dois inteiros e oito centésimos por cento), foi liquidado e 60,23% (sessenta inteiros e vinte e três centésimos por cento) foi pago.

	Balanço Financeiro (Anexo 13, Lei nº 4.320/64)
Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, com o objetivo de preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. 
Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários) que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, senão vejamos:
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O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira ocorrida no exercício de 2020 e discrimina:
	Receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação ordinária vinculada); 
	Despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação ordinária vinculada); 
	Recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; 
	Transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e 
	O saldo inicial e o saldo final em espécie.
Desta forma, o objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos durante o exercício financeiro e possibilitar ainda a apuração do Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros.
Esse índice pode ser efetuado calculando o saldo em espécie para o Exercício Seguinte R$ 261.754.270,24, dividido pelo saldo em Espécie do Exercício Anterior R$ 274.947.200,78, resultando o índice de 0,95, já a diferença entre os saldos corresponde a uma variação negativa de R$ 13.192.930,54, demonstrando que os recebimentos do exercício foram menores do que os pagamentos, senão observemos:

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte /
261.754.270,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior
274.947.200,78
QRSF
0,95

Nos Recebimentos Extraordinários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
É o caso da inscrição de restos a pagar, com a função de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, porém não paga no exercício da emissão do empenho, em atendimento ao parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/64:
Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
De outro norte, nos pagamentos extraordinários são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

	Dos Restos a Pagar Inscritos em 31/12/2019
Para efeito de esclarecimento conceitual, a definição de restos a pagar processados e não processados está fundamentada no artigo 36, parágrafo único da Lei nº 4.320/64, transcrito a seguir: 
Art. 36 – Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.
A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e condições de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Os restos a pagar processados são aquelas despesas cujo pagamento não se realizou até 31 de dezembro, mas que já foram devidamente empenhadas e liquidadas, tendo o contratado cumprido sua obrigação, isto é, aquelas em que o serviço, obra ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320/1964, in verbis:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Neste caso, não poderá haver cancelamento do empenho, visto que o material ou bem já foi entregue ou serviço e/ou obra já foram realizados.
Define-se como Restos a Pagar Não Processados, as despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício.
Depreende-se do princípio da competência e da orientação contida no Manual de Despesa Nacional da Secretaria do Tesouro Nacional, que somente deverá ser inscrita em restos a pagar não processados a despesa que não foi liquidada, mas de competência do exercício, ou seja, aquela em que o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor, ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente. É o caso, por exemplo, das despesas que estão com ordem de serviço ou de fornecimento vigente, cuja parcela que está sendo executada se estenderá até o início do exercício seguinte.
Constata-se, que os valores inscritos em Restos a Pagar processados e não processados encontram-se registrados por credor, discriminadas as fontes de recursos e ainda distinguindo os processados dos não processados, conforme FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar, o qual constitui documento obrigatório para encaminhamento ao TCE/MT, conforme prevê o Manual de Remessa.
No que se refere a UO 03.601 foram inscritos em Restos a Pagar o montante de R$ 130.207.714,19 (cento e trinta milhões, duzentos e sete mil, setecentos e quatorze reais e dezenove centavos), sendo que R$ 1.302.330,29 (um milhão, trezentos e dois mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos) foram inscritos em Restos a Pagar Processados e R$ 128.905.383,90 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos) foram inscritos em restos a pagar não processados, conforme demonstrado no quadro e gráfico a seguir:

UO 03.601 - FUNAJURIS - Quadro Demonstrativo dos Valores Inscritos em Restos a Pagar
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar não Processados
Inscritos/Fonte
Valor
Inscritos/Fonte
Valor
640
1.302.330,29
640
128.905.383,90
TOTAL
130.207.714,19
	
Frisa-se que a inscrição dos restos a pagar deve observar a disponibilidade financeira, desta feita averígua-se que, o saldo financeiro em 31/12/2019 é de R$ 274.947.200,78 (duzentos e setenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos reais e setenta e oito centavos), conforme constatado por meio do Relatório Gerencial FIP-215 A e especificado no demonstrativo abaixo:

FONTE DE RECURSOS
VALOR R$
240-Recursos Próprios
55.302.042,85
640-Recursos Próprios (Exercícios Anteriores)
219.595.316,60
888–Recursos Extraorçamentário
49.841,33
SOMA
274.947.200,78

Vale salientar que, do montante acima exposto, exclui-se os recursos extras orçamentários fonte 888, valor de R$ 49.841,33 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), restando assim disponibilidade financeira de R$ 274.897.359,45 (duzentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais, quarenta e cinco centavos).
Conforme já mencionado acima, foram inscritos em restos a pagar processados, o montante de R$ 1.302.330,29 os quais foram pagos integralmente, pois trata-se de despesas cujo pagamento não se realizou até 31 de dezembro exercício de 2019, mas que já foram devidamente empenhadas e liquidadas, portanto via de regra, não poderá haver cancelamento dos RPP, pois o material ou bem já foi entregue ou serviço e/ou obra já foram realizados.
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INSCRITOPAGOCANCELADOA PAGAR

1.302.330,29                1.302.330,29                -                               -                               

FUNAJURIS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS



                      
Observa-se que, com base no total dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados a UO FUNAJURIS realizou até 31/12/2020 o pagamento de 71,89%, cancelou 11,82% restando assim saldo a pagar no percentual de 16,29%, senão vejamos:
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PORCENTAGEM71,88%11,82%16%

 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03601 - FUNAJURIS
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Registra-se que do montante a pagar de R$ 20.994.113,68 foram reinscritos para o exercício de 2021, sendo que o valor de R$ 592.916,13 foram reinscritos em restos a pagar processados, pois as Notas Fiscais foram emitidas e liquidadas, aguardando o pagamento, conforme demonstrado abaixo:
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PROCESSADOS

VALOR - R$

468.494,94                  

9.561,12                      

110.956,31                  

1.689,69                      

2.169,79                      

44,28                           

592.916,13                   

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE, CONTRATO N. 89/2018

WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA, 

CONTRATO N. 142/2018, COORDENADORIA DE RH 

MAGISTRADOS, CIA 01019666-26.2018.811.0000

TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ART.157-

CONTRATO N. 142/2018-COORDENADORIA DE MAGISTRADOS

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI-EPP, CONTRATO 

N. 100/2019 FORUM DA COMARCA DE CUIABÁ

PREFEITURA DE CUIABÁ, CONTRATO N. 100/2019, FORUM 

CUIABÁ

TOTAL

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAL, CONTRATO N. 

89/2018, FORUM DA VARZEA GRANDE

RESTOS A PAGAR REINSCRITOS

CREDOR




O valor restante de R$ 20.401.197,55 foram reinscritos em restos a pagar não processados cujos contratos também versam sobre a execução de despesas de capital com obras, dentre elas convênio com a prefeitura Água Boa para a construção do Fórum e ainda despesa corrente, qual seja, desenvolvimento de sistemas nas Coordenadorias de Magistrados e Servidores, contrato n. 142/2018, senão vejamos:
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RESTOS A PAGAR 

REINSCRITOS

NÃO 

PROCESSADO 

NOME CREDORVALOR

EQUILIBRIO 

CONSTRUÇÕES E 

PROJETOS LTDA7.286,11

Informação Orçamentária n. 338/2017-COPLAN- Contrato n. 41/2017- Contratação de 

empresa especializada em engenharia para retomada e conclusão da obra de 

construção do novo edifício que abrigará p Fórum da Comarca de Barra do Bugres-MT.

EQUILIBRIO 

CONSTRUÇÕES E 

PROJETOS LTDA28.166,88

2º Termo aditivo ao Contrato 41/2017 - Contratação de empresa especializada em 

engenharia para retomada e conclusão da obra de construção do novo edifício que 

abrigará o Fórum da Comarca de Barra do Bugres-MT.

PREFEITURA DE ÁGUA 

BOA5.917.175,91

Termo de Convênio nº 4/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de 

Água Boa e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a construção do novo prédio do 

Fórum da Comarca de Água Boa.

ALCANCE 

ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA6.882.599,62

Contrato n º 89/2018 - Contratação de empresa especializada em engenharia para 

execução da obra de construção do novo edifício para abrigar o Fórum da Comarca de 

Várzea Grande.

ALCANCE 

ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA11.596,63

1º Termo Aditivo ao Contrato 89/2018 - Contratação de empresa especializada em 

engenharia para execução da obra de construção do novo edifício para abrigar o Fórum 

da Comarca de Várzea Grande.

CIMA ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS 3.349.887,15

Contrato 53/2019 - Contratação de empresa especializada em engenharia para a 

construção da sede dos Juizados Unificados da Comarca de Cuiabá

ALCANCE 

ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA22.988,77

2º Termo Aditivo ao Contrato 89/2018 - Contratação de empresa especializada em 

engenharia para execução da obra de construção do novo edifício para abrigar o Fórum 

da Comarca de Várzea Grande.

CONSTRUTORA E 

LOCADORA DUARTE 

EIRELI - EPP985.367,61

Contrato 100/2019 - Contratação de empresa especializada em engenharia para 

adequações no edifício que abrigará o Fórum de Cuiabá sendo: acessibilidade, SPDA, 

muro do perímetro do terreno, climatização dos corredores e retrofit da fachada 

principal do prédio.

Milan Móveis Indústria 

e Comércio Ltda195.857,98

Contrato 109/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e 

instalação de móveis planejados em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado do 

Mato Grosso.

Pantanal Móveis 

Indústria e Comércio 

Ltda - ME104.206,34

Histórico: Contrato 110/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de 

confecção e instalação de móveis planejados em todas as unidades do Poder Judiciário 

do Estado do Mato Grosso.

WALAR 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS IT LTDA2.886.456,53

Contrato n º 142/2018 - Aquisição de solução integrada de apoio e gestão das 

informações, processos e controles administrativos, operacionais, táticos e estratégicos 

da Coordenadoria de Recursos Humanos e Magistrados contemplando fornecimento de 

manutenção técnica e atualizações de solução, migração de dados, parametrização, 

integração de sistemas legados, treinamento e desenvolvimento de módulos para 

atender as necessidades do PJMT.

Pantanal Móveis 

Indústria e Comércio 

Ltda - ME9.608,02

Contrato 110/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e 

instalação de móveis planejados em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado do 

Mato Grosso.

TOTAL20.401.197,55

HISTÓRICO DO EMPENHO




Imperioso ressalvar que, tendo em vista a mudança de gestão e consequente mudança do Ordenador de Despesas, os registros acima expostos guardam conformidade com os normativos legais, vez que esta UO apresenta disponibilidade financeira para honorar com o compromisso assumido, assim vejamos posicionamento da Corte de Contas Estadual: 
Acórdãos nº 817/2006 (DOE, 07/06/2006), nº 740/2005 (DOE, 09/06/2005), nº 1.307/2002 (DOE, 20/06/2002) e nº 131/2002 (DOE, 20/03/2002). Despesa. Restos a pagar. Novo gestor. Obrigação de pagamento, atendidas as condições. Em respeito ao princípio da continuidade da administração pública, as dívidas assumidas pelo município são de responsabilidade deste, independentemente do gestor que a contraiu. Sendo assim, o novo gestor é responsável pelo pagamento de débitos deixados pelo seu antecessor, desde que legítimos, sob pena de incorrer em crime de improbidade administrativa. Para tanto, deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos: a. proceder a levantamento circunstanciado das dívidas inscritas ou não em Restos a Pagar, podendo-se nomear comissão para a apuração da liquidez e certeza, se necessário; b. cumprir o que estabelece o § 2º, do artigo 63, da Lei nº 4.320/1964; c. observar a ordem cronológica para pagamento dos credores, conforme determina o artigo 5º, da Lei n° 8.666/1993; d. existindo despesa liquidada sem a correspondente disponibilidade financeira, propor ação judicial de reparação de danos junto ao Ministério Público.(grifo nosso)
Nesta senda, cabe destacar que a Lei Complementar nº 101/2000 assim determina em seu artigo 42 e parágrafo único, in verbis:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
Registra-se ainda que, em consulta ao relatório FIP 629 – Relação dos Empenhos Anulados no Exercício, as despesas canceladas em RPNP foram devidamente justificadas em consonância com a Resolução Normativa nº 43/2013/TCE MT, observemos:
Resolução Normativa nº 43/2013 (DOC, 10/12/2013). Contabilidade. Resultado da execução orçamentária. Apuração e valoração. Diretrizes.
(...)
16. Os restos a pagar não processados, decorrentes de liquidações em andamento, devem ser executados, ou seja, liquidados até o encerramento do exercício subsequente ao de sua inscrição. Se não forem liquidados até essa data, devem ser justificadamente cancelados no encerramento do exercício subsequente. (grifo nosso)
O que se refere às obrigações a curto prazo, os restos a pagar processados de R$ 5.894.571,43 e restos a pagar não processados no montante de R$ 121.005.768,30, perfazem o montante de R$ 126.900.339,73.  
Importante consignar que os restos a pagar acima mencionados, referem-se aos inscritos em 31/12/2020, cuja execução ocorrerá no exercício de 2021, sendo o mesmo objeto de nossa análise nas contas de gestão do aludido exercício.
                  
	Balanço Patrimonial (Anexo 14, Lei nº 4.320/64)
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
A Lei nº 4.320/64, artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, já que separa o Ativo e Passivo em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para a realização dos itens que o compõem:
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
I - O Ativo Financeiro;
II - O Ativo Permanente;
III - O Passivo Financeiro;
IV - O Passivo Permanente;
V - O Saldo Patrimonial;
VI - As Contas de Compensação.
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento independa de autorização orçamentária.
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.
§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. (Lei nº 4.320/64).
                      Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei n° 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.
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A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices:

	Liquidez Imediata (LI) ou Quociente da situação financeira (QSF)
O objetivo deste quociente é analisar a situação patrimonial, comparando os valores disponíveis e direitos a receber com as obrigações financeiras, cujo resultado indica que há superávit financeiro, podendo servir como recurso para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte, veja-se:
       
Valores disponíveis e direitos a receber
289.754.270,24
Obrigações Financeiras
6.523.726,29
QSF
44,42
                       
O resultado desse índice demonstra que o Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS possui capacidade financeira para honrar imediatamente seus compromissos contando com suas disponibilidades em banco.

                       
	Liquidez Geral (LG) – (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante).

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo/
304.059.354,51
Passivo Circulante + Passivo não Circulante =
6.523.726,29
Liquidez Geral - LG
46,61

De outro norte a liquidez geral, ou índice de solvência geral, é uma medida de capacidade a qual demonstra que a Unidade Orçamentária possui disponibilidade suficiente em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazo. 

	Endividamento Geral – EG – (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo Total.

Passivo Circulante + Passivo não Circulante /
6.523.726,29
Ativo Total
304.059.354,51
Endividamento Geral – EG
0,021455
                       
Esse índice demonstra que a UO apresenta grau de endividamento inferior a 1% (um por cento) em relação ao seu ativo total.
Da análise realizada, conclui-se que a Unidade está em condições de fazer frente a suas obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

	Demonstração Das Variações Patrimoniais
Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/64:
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. As variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Abaixo segue o resumo das Demonstrações das Variações Patrimoniais da Unidade Orçamentária:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício Atual
Exercício Anterior

259.874.274,71
287.918.447,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

227.774.114,56

266.226.651,74
Impostos
0,00
0,00
Taxas
227.774.114,56
266.226.651,74
Contribuições de Melhoria
0,00
0,00
Contribuições 
0,00
0,00
Contribuições Sociais
0,00
0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
0,00
0,00
Contribuições de Iluminação Pública
0,00
0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
0,00
0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

22.141.487,21

347.147,09
Venda de Mercadorias
0,00
0,00
Vendas de Produtos
0,00
0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
22.141.487,21
347.147,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

6.761.744,35

17.739.806,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
0,00
0,00
Juros e Encargos de Mora
394.999,91
380.452,05
Variações Monetárias e Cambiais	
0,00
0,00
Descontos Financeiros Obtidos
0,00
0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
6.366.744,44
0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras
0,00
17.359.354,48
Transferências e Delegações Recebidas

8.675,26

47.591,93
Transferências Intragovernamentais
8.675,26
47.591,93
Transferências Inter Governamentais
0,00
0,00
Transferências das Instituições Privadas
0,00
0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais
0,00
0,00
Transferências de Consórcios Públicos
0,00
0,00
Transferências do Exterior
0,00
0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes
0,00
0,00
Transferências de Pessoas Físicas
0,00
0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas
0,00
0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

2.670.791,12

1.136.342,91
Reavaliação de Ativos
0,00
0,00
Ganhos com Alienação
790,00
0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos
2.670.001,12
1.136.342,91
Ganhos com Desincorporação de Passivos
0,00
0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
0,00
0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

517.462,21

2.420.907,12
VPA a Classificar
0,00
0,00
Resultado Positivo de Participações
0,00
0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas
0,00
0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
517.462,21
2.420.907,12



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício Atual
Exercício Atual

291.789.180,75
370.752.754,75
Pessoal e Encargos
493.605,00
309.717,50
Remuneração a Pessoal
0,00
0,00
Encargos Patronais
0,00
0,00
Benefícios a Pessoal
493.605,00
309.717,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
0,00
0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

365.890,15
Aposentadorias e Reformas
0,00
0,00
Pensões
0,00
0,00
Benefícios de Prestação Continuada
0,00
0,00
Benefícios Eventuais
0,00
0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda
0,00
0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
0,00
0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

196.924.042,70

274.368.764,90
Uso de Material de Consumo
1.434.461,79
2.123.672,98
Serviços
195.489.580,91
272.245.091,92
Depreciação, Amortização e Exaustão
0,00
0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

0,00

0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
0,00
0,00
Juros e Encargos de Mora
0,00
0,00
Variações Monetárias e Cambiais
0,00
0,00
Descontos Financeiros Concedidos
0,00
0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
0,00
0,00
Transferências e Deleqações Concedidas

86.477.665,44

87.444.749,52
Transferências Intragovernamentais
85.637.665,44
87.152.749,52
Transferências Inter Governamentais
0,00
0,00
Transferências a Instituições Privadas
840.000,00
292.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais
0,00
0,00
Transferências a Consórcios Públicos
0,00
0,00
Transferências ao Exterior
0,00
0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes
0,00
0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas
0,00
0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

395.611,29

422.651,28
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
243.847,40
422.651,28
Perdas com Alienação
0,00
0,00
Perdas Involuntárias
0,00
0,00
Desincorporação de Ativos
151.763,89
0,00
Tributárias
7.498.256,32
8.206.871,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
7.498.256,32
8.206.871,55
Contribuições
0,00
0,00
Depósitos Obrigatórios
0,00
0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados
0,00
0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumos
0,00
0,00
Custo das Mercadorias Vendidas
0,00
0,00
Custo dos Produtos Vendidos
0,00
0,00
Custo dos Serviços Prestados
0,00
0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
0,00
0,00
Premiações
0,00
0,00
Resultado Negativo de Participações
0,00
0,00
Incentivos
0,00
0,00
Subvenções Econômicas
0,00
0,00
Participações e Contribuições
0,00
0,00
VPD de Constituição de Provisões
0,00
0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
0,00
0,00
Resultado Patrimonial do Período
- 31.914.906,04
- 82.834.307,43

Com base nos dados apresentados, verifica-se que do confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, o resultado patrimonial é um déficit do período equivalente a R$ (31.914.906,04), demonstrado a seguir:

Variações Patrimoniais Aumentativas (menos)
R$ 259.874.274,71

Variações Patrimoniais Diminutivas 
R$ 291.789.180,75
= Resultado Patrimonial do Exercício
(R$ 31.914.906,04)

Pode-se ainda, avaliar o resultado patrimonial por meio do Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais - QRVP, resultante da relação entre o Total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das Variações Patrimoniais Diminutivas, conforme segue:

Variações Patrimoniais Aumentativas/
R$ 259.874.274,71

Variações Patrimoniais Diminutivas 
R$ 291.789.180,75
Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais 
0,89

Extrai-se do resultado acima que para cada R$ 1,00 da variação diminutiva temos R$ 0,89 de variação aumentativa. Justificando assim o resultado negativo de R$ 31.914.906,14.
Vale salientar que, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais-DVP tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício-DRE do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade privada. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, permite sim, a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da Administração Pública.

	Conclusão da análise das Demonstrações Contábeis
Com base na análise das Demonstrações Contábeis, conclui-se que:
	O resultado da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita demonstra um déficit de realização da receita;
	Restou demonstrado que houve uma economia orçamentária, ou seja, a despesa realizada é menor que a autorizada, para cada R$ 1,00 de despesa autorizada no orçamento foram realizados/empenhados R$ 0,78; 
	A UO Fundo de Apoio ao Judiciário realizou até 31/12/2020 o pagamento de restos a pagar não processados 71,89%, cancelou 11,82% restando assim saldo a pagar no percentual de 16,29%;
	No que se refere aos restos a pagar inscritos para o exercício de 2021, UO apresenta disponibilidade financeira para honrar tal compromisso, demonstrando liquidez a curto prazo;
	O saldo financeiro que passa para o exercício seguinte é menor que o saldo do exercício anterior, identificando que os recebimentos do exercício foram menores que os pagamentos;
	As variações patrimoniais aumentativas são menores que as variações patrimoniais diminutivas levando assim a um déficit patrimonial para o exercício de 2020.

CAPÍTULO V
5.1. GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2020-TP/TCE/MT)
O Estado de Mato Grosso instituiu, por meio da Lei Complementar nº 560/2014, a Autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, como entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, para os servidores civis e militares, ativos e inativos abrangendo todos os Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos.
Por força das decisões proferidas nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nºs 58730/2016 e 1003756-27.2017.811.0000, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso obteve autorização judicial para não migrar para a MT PREV e está realizando a gestão dos benefícios de seus segurados (Magistrados e Servidores).
Neste aspecto, é salutar destacar que a Unidade de Controle Interno, como apoiadora do Órgão de Controle Externo tem atuado, pontualmente, emitindo parecer de conformidade na matéria afeta à Previdência (Aposentadoria e Pensão por Morte), em atendimento ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas Estadual.
Nas análises dos referidos procedimentos são verificadas situações que precisam de maiores controles na Gestão Previdenciária.
De igual modo, tem desenvolvido trabalhos voltados para a sua atividade finalística, ou seja, realização de auditorias internas, as quais estão previstas no Plano Anual de Auditoria Interna, em temas relacionados aos benefícios previdenciários visando a adoção de medidas de controle preventivo/detectivo e corretivo, inclusive, recentemente foi realizada a Auditoria no Recadastramento de Magistrados e Servidores aposentados e pensionistas (Ano 2019);
Registra-se que, em virtude do processo autuado como Diversos nº 10/2019 – CIA nº 0007101-47.2019, por meio do qual o Diretor Presidente da MTPREV apresentou o Relatório de Avaliação Atuarial de 2018 do Estado de Mato Grosso, noticiando o resultado atuarial (déficit) do Poder Judiciário em R$ 3.571.397.694,59 (três bilhões, quinhentos e setenta e um milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), foi desenvolvido 02 (dois) trabalhos e submetidos para a Alta Administração voltados para o fortalecimento da gestão previdenciária.
Desse modo, no Relatório nº 29/2019-CCI a Equipe Técnica desta Coordenadoria de Controle Interno apresentou o resultado dos trabalhos referentes à Compensação Previdenciária entre o Regime Próprio de Previdência Social e o Regime Geral de Previdência Social (Equilíbrio Financeiro e Atuarial) abordando os seguintes aspectos:
(...)
3.1 Do Conceito e da Competência do MTPREV;
3.2 Medidas liminares concedidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade e suas finalidades;
3.3 Da Prescrição Quinquenal;
3.4 Cenário atual da Gestão Previdenciária do Poder Judiciário;
3.5 Do déficit atuarial x recebimento de valores da compensação previdenciária;
3.6 Procedimentos da Compensação Previdenciária repassados pela MTPREV. 
Naquela oportunidade, foi apresentado o cenário da Gestão Previdenciária do Poder Judiciário e a necessidade de operacionalização dos trabalhos de compensação previdenciária junto a Unidade Gestora Única (MT PREV).
Foi destacado, ainda, que a compensação previdenciária é uma fonte importante de recursos para o Regime Próprio de Previdência Social e auxilia sensivelmente na amortização do déficit atuarial e deve ser feita mediante Certidões de Tempo de Contribuição íntegras, válidas e reconhecidas pelo Ministério da Previdência.
No supramencionado trabalho foi apontada a necessidade de se realizar a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social, com a demonstração do procedimento a ser adotado, conforme orientações técnicas obtidas junto à equipe da MT PREV, bem como questões pontuais relativas ao déficit/superávit e equilíbrio atuarial, com as devidas recomendações. 
Outra situação que abrange a questão previdenciária cinge-se na existência de servidores neste Poder com vínculo denominado Estatutário Não Concursado – artigo 280 da Lei Complementar nº 04/90 que contribuem para o INSS e devem  aposentar-se pelo Regime Geral de Previdência Social.
Sobre essa categoria de servidores, foi elaborado o Relatório nº 31/2019-CCI onde foram ofertadas recomendações com escopo no Acórdão nº 415/2004-TP e Resolução de Consulta nº 22/2016/TP do Tribunal de Contas Estadual, que determina que somente aos servidores titulares de cargo efetivo é assegurada a possibilidade de filiação ao Regime Próprio de Previdência Social, senão vejamos:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS. CONSULTA. PREVIDÊNCIA. RPPS. SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS (ART. 19, ADCT). MIGRAÇÃO DO RGPS PARA RPPS. IMPOSSIBILIDADE.
1) Somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurada a possibilidade de filiação a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (art. 40 da CF/1988, c/c art. 1º, V, da Lei Federal 9.717/1998 e art.12 da Lei Federal 8.213/1991). 
2) Não é possível o ingresso, no RPPS, de servidores estabilizados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e não efetivos, já filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tendo em vista que sem a efetividade no serviço público esses servidores detêm apenas o direito à estabilidade e respectiva permanência no cargo ocupado, não implicando no acesso a direito de filiação ao regime próprio.
3) Aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT e não efetivos, já filiados ao RPPS há mais de 5 anos (art. 54 da Lei Federal 9.784/99) ou por prazo decadencial maior previsto em norma local, cabe o direito de permanência no regime próprio, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 
Considerando a iminente migração dos regimes para o MTPREV disposto no § 20 do art. 1º e § 6º do art. 9 da Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal editou a Portaria nº 871/2020-PRES, de 17 de dezembro de 2020, convocando todos os magistrados inativos, servidores inativos e pensionistas, para realizar o obrigatório censo previdenciário, com início de 11 de janeiro de 2021 até o dia 11 de junho de 2021.
Faz-se necessário assinalar, ainda, que foi editada a Portaria nº 909/2019-PRES, de 12 de julho de 2019, referente à Comissão de Magistrados e Servidores para tratar de assuntos atinentes à contribuição previdenciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
No âmbito da União, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 103/2019 alterando o sistema de previdência social, com estabelecimento de regras de transição e disposição transitórias, com a desconstitucionalização das regras de aposentadoria e, entre outros, a fixação do percentual de 14% (quatorze por cento) para a contribuição previdenciária.
A partir dessa normativa, no Estado de Mato Grosso foi editada a Lei Complementar nº 654/2020 que, ao alterar as Leis Complementares nº 201 e 202 do ano de 2004, incluiu a alíquota de 14% (quatorze por cento) como percentual de contribuição previdenciária, bem como determinou a base de cálculo quando houver o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social. 
Somado a isso, em 21.08.2020, foi publicada a Emenda Constitucional nº 92/2020 que, ao alterar o artigo 50 da Constituição do Estado de Mato Grosso, disciplinou as regras de aposentadoria e pensão, com referências e aplicações de dispositivos insertos na Emenda Constitucional nº 103/2019.
Como se denota, com a evolução legislativa previdenciária, o Poder Judiciário vem adotando as medidas inerentes a essas matérias de forma a manter a uniformidade no tratamento dessas questões, em consonâncias com as diretrizes para o Regime Próprio de Previdência Social.
Por fim, como já relatado neste parecer, registra-se o valor de R$ 1.950.001.648,75 referente ao déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores do Poder Judiciário, ou seja, às provisões matemáticas previdenciárias, em cumprimento ao Ofício nº 3562/2020/GAB/MTPrev

CAPÍTULO VI
6.1. ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
No tocante às Contas Anuais de Gestão do exercício 2019, no mês de fevereiro de 2020 a Unidade de Controle Interno emitiu 02 (dois) pareceres técnicos conclusivos, em atendimento à determinação contida no subitem 2 do item 2.2.2 do Capítulo I do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE – 5ª Versão, atualizado até a Resolução Normativa nº 3/2015:
	Parecer Técnico Conclusivo nº 45/2020-CCI, referente à Unidade Orçamentária do FUNAJURIS – 03601;
	Parecer Técnico Conclusivo nº 46/2020-CCI, referente à Unidade Orçamentária Tribunal de Justiça – 03101.
Registra-se que a Unidade de Controle Interno no cumprimento de seu papel institucional prestou apoio à Comissão Técnica do Tribunal de Contas Estadual nas fiscalizações “in loco” referente às Contas Anuais de Gestão das Unidades Orçamentárias do Tribunal de Justiça e do FUNAJURIS, com diversos encaminhamentos de informações solicitadas pela Corte de Contas a fim de subsidiar julgamento das Contas Anuais de Gestão e dos Processos/Representações de Natureza Interna e Externa em tramitação naquele Órgão de Controle Externo.
O acompanhamento sistemático das Representações de Natureza Interna e Externa, Denúncias, entre outros, bem como das recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos processos de Contas Anuais de Gestão das Unidades Orçamentárias – Tribunal de Justiça e Funajuris, tem proporcionado sensível redução no número de apontamentos registrados pela Corte de Contas.
As Unidades Orçamentárias do Tribunal de Justiça e do Funajuris, nos últimos 05 anos, tiveram um avanço nos processos de Contas Anuais de Gestão, sendo que não houve nenhuma recomendação/determinação no ano de 2014; 2 determinações e 01 recomendação no ano de 2015; nenhuma recomendação/determinação no ano de 2016; 2 determinações e 01 recomendação no ano de 2017 e nenhuma recomendação/determinação no ano de 2018. Registra-se que as determinações/recomendações proferidas a partir de 2013 foram em caráter orientativo e não punitivo.
Oportuno destacar que as Contas Anuais de Gestão do exercício de 2019 das Unidades Orçamentárias Tribunal de Justiça e FUNAJURIS tramitam no Tribunal de Contas do Estado mediante Processo nº 63010/2020 e foram unificadas em apenas um Relatório Técnico Preliminar, considerando tratar-se do o único Ordenador de Despesas para as duas Unidades Orçamentárias. 
Em setembro de 2020 foi apresentada Manifestação de Defesa/alegações finais em resposta à Notificação constante do Ofício nº 401/2020/GCI/JBC e o processo aguarda apreciação pela Corte de Contas Estadual.

6.2. ACOMPANHAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES E DENÚNCIAS NA CORTE DE CONTAS
6.2.1.  DAS REPRESENTAÇÕES
Pontua-se, ainda, o apoio desta Unidade na apresentação das defesas, alegações finais e pareceres, e ainda, o acompanhamento efetivo das Representações de Natureza Interna e Externa em trâmite na Corte de Contas, restando pendentes de julgamento final naquele Tribunal 10 (dez) Representações, conforme demonstrativo a seguir:

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TCE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
REPRESENTAÇÕES
Data Protocolo
Nº Processo
Assunto
Status

08/01/2009
4529/2009
Representação de Natureza Externa referente ao processo de licitação da construção do Fórum da Comarca da Capital/Procedimento Investigatório Criminal 04/2007 – Corregedoria-Geral da Justiça.
Atualizado em 19/02/2021- Gabinete do Conselheiro Interino Moises Maciel - Elaborar voto/julgamento singular.

13/9/2017
277916/2017
Representação de Natureza Interna referente a inadimplências relativas aos benefícios previdenciários enviados em atraso. 
Atualizado em 19/02/2021 - Secex Previdência – Analisar.

28/08/2018
285200/2018 (Processo Principal)
Representação de Natureza Externa com pedido de tutela antecipada referente à irregularidade na condução do Pregão Eletrônico nº 37/2018.
Julgamento Singular Nº 233/LCP/2019 em 08/03/2019 – Medida Cautelar indeferida - Atualizado em 19/02/2021 – Secex de Obras e Infraestrutura – Analisar.

29/08/2018
286443/2018 (Apenso ao 285200/2018)
Representação de Natureza Externa com pedido de tutela antecipada referente à irregularidade no Pregão Eletrônico nº 37/2018.
Atualizado em 19/02/2021 – Secex de Obras e Infraestrutura – Analisar.

22/11/2018
346586/2018
Representação de Natureza Externa referente à contratação de serviços técnicos sem interesse público, desmembrada da Representação nº 4529/2009.
Atualizado em 19/02/2021 - Secex de Administração Estadual - Emitir Relatório Preliminar sem Inspeção.

04/12/2018
357600/2018 (Apenso ao 285200/2018)
Representação de Natureza Externa referente à suposta ilegalidade no Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018.
Atualizado em 19/02/2021 – Secex de Obras e Infraestrutura – Analisar.

06/05/2019
145955/2019
Representação de Natureza Externa com pedido de liminar referente a ilegalidade no processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 04/2019.
Atualizado em 19/02/2021 - Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima - Elaborar voto/julgamento singular.

19/06/2019
189120/2019
Representação de Natureza Externa com pedido de medida cautelar referente a irregularidade no Pregão Eletrônico nº 15/2019 e Processo Administrativo nº 29/2016.
Atualizado em 19/02/2021 – Secretaria Geral do Tribunal Pleno – Para Julgamento Presencial.

23/09/2019
267627/2019
Representação de Natureza Externa, com pedido de medida cautelar, referente a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 13/2019.
Julgamento Singular Nº 030/JBC/2021 em 28/01/2021 – Representação conhecida. Medida Cautelar indeferida. No mérito julgada improcedente. Publicada no DOC Ano 10 Nº 2111, divulgado em 29/01/21 e Publicado em 01/02/21. Atualizado em 19/02/2021 – Gerência de Controle de Processos Diligenciados – Aguardar Prazo de Edital.

19/6/2020
138550/2020
Representação de Natureza Interna - Força-Tarefa - COVID-19 - Para apurar possíveis irregularidades na dispensa de licitação nº 08/2020 do TJMT, cujo objeto é a aquisição de álcool gel, dispensers e luvas.
Atualizado em 19/02/2021- Gabinete da Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima – Elaborar voto/julgamento singular.

OUTROS ASSUNTOS

Data Protocolo
Nº Processo
Assunto
Status

27/7/2020
166766/2020
Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações até 31/12/2018.
Atualizado em 19/02/2021 - Secex de Administração Estadual - Emitir relatório para análise de defesa.


8/8/2016

156914/2016
Auditoria de Conformidade Referente ao Exercício de 2016.
Atualizado em 19/02/2021 Secretaria Geral do Tribunal Pleno – Informar.

1/9/2016
171760/2016
Encaminha Documento Referente ao Relatório de Auditoria, Realizada pela Designação da Portaria nº 133/2014-TCE/MT.
Atualizado em 19/02/2021 –Secex de Pessoal – Analisar.

21/08/2018
280160/2018
Concurso Público n° 01/2018/CMAG.
Atualizado em 19/02/2021 -Secex de Pessoal – Analisar.

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

02/03/2020
63010/2020
Contas Anuais de Gestão-2019.
Atualizado em 19/02/2021-Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar - Recebido para vista.


6.2.2. DENÚNCIAS
No ano de 2020 a Unidade de Controle Interno recebeu o Ofício nº 227/2020/GCS/JBC do Gabinete do Conselheiro Substituto João Batista de Camargo Júnior referente à Denúncia nº 14.839-3/2019 oriunda da Ouvidoria-Geral do Tribunal de Contas, por meio do Chamado nº 853/2019, noticiando suposta irregularidade atinente  ao Concurso Público para provimento de cargos de Primeira e Segunda Instâncias - Edital nº 22/2015/GSCP, referente à aplicabilidade do percentual para cota de negro na nomeação de candidatos.
Conforme informação da Gerência Setorial de Concurso Público, as nomeações para o Cargo de Analista Judiciário - Ciências Contábeis – TJMT, foram realizadas em conformidade com o Parecer Técnico nº 61/2017-CCI emitido pela Coordenadoria de Controle Interno, e as normativas vigentes, respeitando a ordem de classificação e as reservas para as cotas.
Denota-se do referido Edital que para a Secretaria do Tribunal de Justiça fora ofertado apenas 01 (uma) vaga de nível superior para o curso de Ciências Contábeis (preenchida pela candidata aprovada Ana Claudia Mazetto), sendo que, posteriormente, as nomeações dos candidatos classificados (cadastro de reserva) foram realizadas no interesse da Administração Pública e respeitada a ordem de classificação e as reservas destinadas aos cotistas de acordo com a ordem de classificação.
Registra-se que os percentuais das cotas de PCD e Negro devem respeitar os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência ou negros, consoante se denota do item 9.8 do Edital nº 22/2015/GSCP, verbis:
9.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.
Desse modo, os percentuais foram extraídos do total de geral de cargos ofertados no certame e a distribuição das vagas considerou as 79 (setenta e nove) Comarcas do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende do anexo II do Edital de Abertura.
Nesse passo, a primeira classificada na cota de negros – Idirlayne Beatriz Almeida Santos fez a opção para sua nomeação na 2ª vaga da ampla concorrência fato que por si só permitiu que a 3ª vaga fosse preenchida pelo 2º classificado da cota de negro - Alexander Faria Furtado.
De igual modo, não houve candidato classificado para a vaga de portadora de deficiência, motivo pelo qual trouxe reflexo nas próximas nomeações, culminando com a nomeação do 3º classificado da cota de negro na 7ª vaga e na 11º vaga.
Na sequência, observa-se que a nomeação da 5ª classificada na cota de negro – Leticya Palmeira Rodrigues na 15ª vaga ocorreu justamente em estrita observação à ordem de classificação porque, considerando que a primeira classificada na cota de negro foi nomeada na ampla concorrência, houve alteração na ordem do chamamento e não irregularidade na ordem de classificação e na reserva da cota como afirmado na denúncia.
No caso em comento, verifica-se que o Relatório do Técnico de Controle Público Externo apresentou uma tabela com o percentual das nomeações e o percentual das vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD 10% das vagas) e vagas reservadas para candidatos negros (20% das vagas), desconsiderando o histórico das nomeações ocorridas e o total das vagas em todo o certame.
No critério demonstrado pela Gerência Setorial de Concurso Público infere-se que esta Corte está cumprindo a correta aplicação da Resolução 203 do CNJ, sobretudo porque obedeceu o princípio da vinculação ao edital e proporcionou a padronização das nomeações nas Comarcas do Poder Judiciário.
No mesmo sentido, o Parecer nº 61/2017-CCI emitido por esta Unidade de Controle Interno, que à época manifestou-se pela conformidade na forma da distribuição das vagas para o cadastro de reserva (Edital nº 22/2015-GSCP), conforme as disposições contidas no edital de regência (quadro de vagas do Anexo II), sem desprezar as nomeações anteriores e o total das vagas do certame distribuídas no âmbito de todas as Comarcas.
Cumpre ainda noticiar que a situação submetida para exame desta Unidade já foi objeto de apreciação no Pedido de Nomeação nº 80/2016 - CIA nº 0150601-79.2016.8.11.0000 - apresentado por Eolando Lúcio Pinho, onde a Presidência deste Órgão, valendo-se do Parecer nº 488/2019-AJCRH da Assessoria Jurídica da Coordenadoria de Recursos Humanos indeferiu aludido requerimento, com o seguinte entendimento:
(...) não há erros perpetrados por esse Tribunal nas distribuições das vagas, porquanto as nomeações realizadas foram respaldadas em parecer emitido pela Coordenadoria de Controle Interno (61/2017-CCI), decisão da Presidência proferida nos autos n. 0057515-59.2013.8.11.0000 e, sobretudo, no Edital n. 22/2015-GSCP, em respeito ao princípio da vinculação à disposições do referido certame (...). 
O requerente Eolando Lúcio de Pinho também impetrou, neste Poder, o Mandado de Segurança nº 1016329-92.2020.8.11.0000, diante da preterição de sua nomeação para o cargo de Analista Judiciário (Ciências Contábeis) na Secretaria do Tribunal de Justiça, onde foi classificado na 16ª posição, na vaga destinada à ampla concorrência.
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora – Clarice Claudino da Silva, em 07.08.2020, indeferiu o pedido de liminar e a douta Procuradoria Geral do Estado opinou pela denegação da segurança.
Em consulta ao andamento processual, no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe – 2º Grau) denota-se que os autos aguardam decisão de mérito, portanto, a matéria encontra-se sub judice.
Assim, os esclarecimentos solicitados no Relatório Técnico cingem-se nas informações prestadas pela Gerência Setorial de Concursos Públicos, onde restou esclarecido que foi cumprido o Parecer nº 61/2017-CCI e que não há irregularidade na ordem de classificação e na reserva da cota como afirmado na denúncia, haja vista que os critérios adotados para nomeação dos candidatos está em consonância com o princípio da vinculação ao edital e dos percentuais constantes na Resolução nº 203 do Conselho Nacional de Justiça.
Por fim registra-se que após a constatação de todas as providências adotadas por este Tribunal o Parecer conclusivo nº 19/2021-CCI emitido pela Unidade de Controle Interno manifestou pela improcedência da denúncia, consequentemente pelo seu arquivamento uma vez que as nomeações observaram a ordem de classificação e as disposições contidas no Edital nº 22/2015-GSCP. 

CAPÍTULO VII
7.1. CONCLUSÃO
Ao concluir este parecer sobre as Contas Anuais e Atividades da Unidade de Controle Interno, impende consignar que, conforme constatado, as recomendações exaradas pela equipe desta Coordenadoria e pelos Órgãos de Controle Externo estão sendo atendidas e observadas pelas Unidades Administrativas e ensejam o acompanhamento permanente ao longo do ano de 2021.
Vale destacar, a importância da atuação técnica da Unidade de Controle na realização dos trabalhos de Auditorias Internas, bem como na checagem efetiva do cumprimento, pelas áreas auditadas, das recomendações exaradas pelos órgãos de Controle Interno e Externo, o que reflete no aprimoramento dos pontos de controle, de forma a agregar valor à Instituição e minimizar os riscos de apontamentos pela Corte de Contas Estadual.
Quanto ao Sistema de Controle Interno, restou caracterizado a sua convalidação, posto que as Unidades Administrativas tem observado os normativos editados, e a Unidade de Controle Interno, ao realizar auditorias e análises de procedimentos está avaliando a observância e aderência aos normativos em vigor.
Registra-se de suma importância os Enunciados Orientativos, editados pela Coordenadoria de Controle Interno, que são entendimentos técnicos consolidados, em conformidade com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Contas Estadual, com o intuito de auxiliar as Unidades Administrativas na eficiência da tramitação de processos e dos serviços prestados, garantindo melhor qualidade aos trabalhos desenvolvidos pelas diversas áreas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Outro marco, de grande relevância, foi a edição das Resoluções nº 308/2020 e nº 309/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, as quais apontam as diretrizes técnicas que deverão nortear as atividades de Auditoria Interna. Referidos normativos asseguram a atuação da Auditoria Interna na terceira linha, tendo como missão contribuir com a gestão no alcance dos objetivos organizacionais, por intermédio de avaliações independentes e objetivas, visando aprimorar a governança, o gerenciamento de riscos e controles, buscando a eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e efetividade na gestão dos Recursos Públicos.
Por fim, com base na análise das Demonstrações Contábeis, esta Unidade de Controle Interno, cumprindo seu papel constitucional de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, nos termos do artigo 74, Inciso IV da Constituição Federal, traz os seguintes registros relativos ao exercício de 2020, referente à Unidade Orçamentária 03.101 - Tribunal de Justiça e Unidade Orçamentária 03.601 - FUNAJURIS – Fundo de Apoio ao Judiciário, respectivamente:

	Unidade Orçamentária 03.101 – Tribunal de Justiça
	 O resultado da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, demonstra um superávit de realização da receita;
	 Restou demonstrado que houve uma sutil economia orçamentária, ou seja, a despesa realizada é menor que a autorizada, para cada R$ 1,00 de despesa autorizada no orçamento foram realizados/empenhados R$ 0,97;
	 A UO Tribunal de Justiça realizou o pagamento de 99,67% do total inscrito em restos a pagar para o exercício de 2020 e cancelou 0,33%, não restando saldo a pagar, ou seja, reinscrever para o exercício de 2021;
	 No que se refere aos restos a pagar inscritos para o exercício de 2021, a UO apresenta disponibilidade financeira para honrar tal compromisso, demonstrando liquidez a curto prazo;
	 O saldo financeiro para o exercício seguinte é maior que o saldo do exercício anterior, identificando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos;
	O valor de R$ 1.950.001.648,75 no Passivo Não Circulante, refere-se ao déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores do Poder Judiciário, ou seja, às provisões matemáticas previdenciárias, em cumprimento ao Ofício nº 3562/2020/GAB/MTPrev;
	 As variações patrimoniais aumentativas são maiores que as variações patrimoniais diminutivas, levando assim a um superávit patrimonial para o exercício de 2020.

	Unidade Orçamentária 03.601 – FUNAJURIS
	O resultado da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita demonstra um déficit de realização da receita;
	Restou demonstrado que houve uma economia orçamentária, ou seja, a despesa realizada é menor que a autorizada, para cada R$ 1,00 de despesa autorizada no orçamento foram realizados/empenhados R$ 0,78; 
	 A UO Fundo de Apoio ao Judiciário realizou até 31/12/2020 o pagamento de restos a pagar não processados 71,89%, cancelou 11,82% restando assim saldo a pagar no percentual de 16,29%;
	 No que se refere aos restos a pagar inscritos para o exercício de 2021, UO apresenta disponibilidade financeira para honrar tal compromisso, demonstrando liquidez a curto prazo;
	 O saldo financeiro que passa para o exercício seguinte é menor que o saldo do exercício anterior, identificando que os recebimentos do exercício foram menores que os pagamentos;
	 As variações patrimoniais aumentativas são menores que as variações patrimoniais diminutivas levando assim a um déficit patrimonial para o exercício de 2020.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 269/2007, esta Unidade de Controle Interno ATESTA, sem ressalvas, o conhecimento de todas as conclusões contidas neste parecer Conclusivo das Contas Anuais de Gestão do exercício 2020.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

            (Assinado Digitalmente)
           Simone Borges da Silva
   Coordenadora de Controle Interno
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