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PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR 

SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE 

INTERNO (ARTIGO 9° DA LEI COMPLEMENTAR N° 269/ 2007) 

Vistos, etc. 

A Coordenadoria de Controle Interno encaminha 

por meio do Oficio n° 5/2017-CCI o Parecer Técnico Conclusivo n° 

88/2017-CCI sobre as Contas Anuais de Gestdo e Atividades da Unidade 

de Controle Interno do ano de 2016, referente a Unidade Orcamentaria 

03.601 - FUNAJURIS - Fundo de Apoio ao Judicidrio, a fim de ser 

anexado ao Balanco Anual do Exercicio de 2016, consignando que: 

1. As recomendac6es exaradas pela equipe da 

Coordenadoria de Controle Interno e pelos Orgaos de Controle Externo 

estado sendo atendidas e observadas pelas Unidades Administrativas e 

ensejam acompanhamento permanente ao longo do exercicio de 2017. 

2. A atuacgdo técnica da Unidade de Controle na 

realizagdo dos trabalhos de Auditorias Internas, bem como na checagem 

efetiva do cumprimento, pelas areas auditadas, das recomendacdes 

exaradas pelos orgaos de Controle Interno e Externo reflete no 
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aprimoramento dos Sistemas de Controle, de forma a minimizar os riscos 

de apontamentos pela Corte de Contas Estadual. 

3. Quanto ao Sistema de Controle Interno, restou 

caracterizada a sua convalidacao, posto que estao sendo observadas 

pelas Unidades Administrativas as normas editadas. Ademais, a Unidade 

de Controle Interno vem _ realizando auditorias e andalises de 

procedimentos, avaliando a observancia e aderéncia aos normativos em 

vigor. Mencionada acdo se prolongara no decorrer do ano 2017, com o 

auxilio as Unidades Administrativas na revisao e elaboragdo das 

Instrucdes Normativas integrantes do referido Sistema, estabelecendo 

pontos de controles nos processos criticos, visando o fortalecimento dos 

Controles Internos e Administrativos. 

4. Com base na andadlise das Demonstracgdes 

Contabeis consta-se que: 

> O resultado orgamentario demonstra superavit tendo em vista que 

a Receita Realizada foi maior que a Despesa Empenhada, no 

entanto, finalizou o exercicio com economia orcgamentdria na 

realizagao da despesa. 

> O resultado do Balanco Financeiro demonstra que a Unidade 

Orcamentaria - FUNAJURIS tem como = satisfazer seus 

compromissos de pagamentos com terceiros. Observou-se que o 

saldo financeiro.a transferir para o exercicio de 2017 foi maior que 

oO montante transferido no exercicio de 2016. 
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> A andlise do Balanco Patrimonial demonstra que a Unidade 

Orcgamentaria - FUNAJURIS tem como honrar de imediato seus 

compromissos de curto prazo contando apenas com os recursos 

disponiveis, nado apresentando endividamento. 

> As Demonstracgdes das Variagoes Patrimoniais apresentaram um 

resultado patrimonial positivo de R$ 73.042.855,42 (setenta e 

trés milhdes, quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco 

reais e quarenta e dois centavos). 

Pelo exposto, em cumprimento ao disposto no 

artigo 9° da Lei Complementar n° 269/2007, ATESTO o conhecimento 

acerca do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Coordenadoria de 

Controle Interno em relacgdo as Contas Anuais de Gestado e Atividades 

daquela Unidade de Controle do ano de 2016, referente a Unidade 

Orcamentaria 03.601 - FUNAJURIS - Fundo de Apoio ao Judiciario 

encaminhe-se o Balanco Anual do Exercicio de 2016 ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

Cuiaba, 14 de marco de 2017.   
  
  

 


