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PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ARTIGO 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2007)






Vistos, etc.

A Coordenadoria de Controle Interno encaminha o Parecer Técnico Conclusivo nº 26/2021-CCI sobre as Contas Anuais de Gestão e Atividades da Unidade de Controle Interno do ano de 2020, referente às Unidades Orçamentárias 03.101 – Tribunal de Justiça e 03.601 – FUNAJURIS - Fundo de Apoio ao Judiciário, a fim de ser anexado ao Balanço Anual do Exercício de 2020, consignando que:

1. As recomendações exaradas pela equipe da Coordenadoria de Controle Interno e pelos Órgãos de Controle Externo estão sendo atendidas e observadas pelas Unidades Administrativas e ensejam acompanhamento permanente ao longo do exercício de 2021.

2. A 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 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.

3. No tocante ao Sistema de Controle Interno, restou caracterizada 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.

4. Destaca-se a importância dos 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.

5. De grande relevância, destaca-se 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.

6. Com base na análise das Demonstrações Contábeis constatou-se que:

	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.


Pelo exposto, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 269/2007, ATESTO o conhecimento acerca do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Coordenadoria de Controle Interno em relação às Contas Anuais de Gestão e Atividades daquela Unidade de Controle do ano de 2020, referente às Unidades Orçamentárias 03.101 – Tribunal de Justiça e 03.601 – FUNAJURIS - Fundo de Apoio ao Judiciário e determino o encaminhamento do Balanço Anual do Exercício de 2020 ao Tribunal de Contas do Estado. 

		Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.


Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça
Biênio 2019/2020


