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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° 87/2017- 

CCI sobre as Contas Anuais de Gestdéo e Atividades da Unidade de 

Controle Interno do ano de 2016, referente a Unidade Orcamentaria 

03.101 - TRIBUNAL DE JUSTICA, a fim de ser anexado ao Balanco Anual 

do Exercicio de 2016, consignando que: 

1. As recomendacoes exaradas pela equipe da 

Coordenadoria de Controle Interno e pelos Orgdos de Controle Externo 

estado sendo atendidas e observadas pelas Unidades Administrativas e 

ensejam acompanhamento permanente ao longo do exercicio de 2017. 

2. A atuagao técnica da Unidade de Controle na 

realizagao dos trabalhos de Auditorias Internas, bem como na checagem 

efetiva do cumprimento, pelas areas auditadas, das recomendacées 

exaradas pelos orgdos de Controle Interno e Externo reflete no 

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 convalidacdo, posto que estado sendo observadas 
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pelas Unidades Administrativas as normas editadas. Ademais, a Unidade 

de Controle Interno vem _ realizando auditorias e analises 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 revisdo 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 analise das Demonstracgdoes 

Contdbeis, conclui-se que: 

>» O balanco orgamentdrio demonstra equilibrio, visto que a receita 

realizada, ajustada ao superavit financeiro do exercicio anterior 

cobriu as despesas realizadas no exercicio de 2016. Ressalta-se, 

porém, que a receita realizada foi menor que a Prevista, 

principalmente no que se_ refere as _ Transferéncias 

Intragovernamentais que deixaram de serem realizadas na sua 

totalidade. 

> O resultado do balanco financeiro demonstra variagao negativa, o 

que nao significa um mau desempenho, tendo em vista que 

quando da andlise do balanco patrimonial constata-se que oO 

Tribunal de Justiga possui liquidez capaz de honrar todas as suas 

exigibilidades. 

> O Demonstrativo das Variagdes Patrimoniais-DVP apresenta 0 total 

das variacdes patrimoniais aumentativas menor do que o total das 

variacdes patrimoniais diminutivas, assim sendo, o resultado 
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demonstra um superavit patrimonial referente ao exercicio de 2016 

da Unidade Orcamentéaria Tribunal de Justica. 

Ressalta-se, porém, que 0 Demonstrativo das Variacdes 

Patrimoniais-DVP tem func&o semelhante a Demonstracdo do 

Resultado do €Exercicio-DRE do setor privado. Contudo, é 

importante destacar que a DRE apura o resultado em termos de 

lucro ou prejuizo liquido, como um dos principais indicadores de 

desempenho da entidade privada. Ja no setor publico, o resultado 

patrimonial néo € um indicador de desempenho, e permite sim, a 

andlise das alteracdes dos elementos patrimoniais e do 

desempenho da administracdo publica. 

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 relagéo as Contas Anuais de Gestdo e Atividades 

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

Orgamentaria 03.101 - TRIBUNAL DE JUSTICA encaminhe-se o Balanco 

Anual do Exercicio de 2016 ao Tribunal de Contas do Estado.      

  

Cuiaba, 14 de marco de 2017. 

oa os 

Hresidente do Tribunal de Ju 

  

     

   

  

    

  

  

 


