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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 02/2011 

 

Versão: 02 

Publicação: DJE nº     de __/___/2018 

Unidade Responsável: Coordenadoria de Planejamento - COPLAN  

 

I – FINALIDADE 

 

Estabelecer procedimentos de controle para o processo de elaboração, 

alterações e acompanhamento da Lei Orçamentária Anual e do Plano de Trabalho 

Anual – PTA, desde a orientação às unidades para orçamentação dos projetos, 

até o encaminhamento da versão final da LOA/PTA - Sistema FIPLAN (Sistema 

Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças) ao Poder Executivo, e 

posteriores alterações. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso. 

 

III – CONCEITOS 

 

1. Orçamento Fiscal 

 

É a programação da despesa e receita para um exercício financeiro de 

toda a administração pública, direta e indireta (todos os Poderes, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, órgãos, fundos, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista), exceto 

os investimentos de empresas estatais e as receitas e despesas relativas à 

seguridade social. 
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2. Orçamento de Investimento 

 

Engloba as empresas em que o Poder Público, direta ou indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com direito a voto (empresas públicas e 

sociedade de economia mista) e que sejam consideradas não dependentes. 

 

3. Orçamento da Seguridade Social 

 

Abrange as áreas de saúde, previdência e assistência social, 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. A razão 

da desvinculação das ações relativas a estas áreas de atuação, do orçamento 

fiscal para um orçamento específico – da seguridade social - é garantir que esses 

recursos não sejam desviados para qualquer outro fim. Visa, pois, conferir 

transparência à gestão da seguridade social. 

 

4. Receitas Correntes 

 

São 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. 

 

5. Receitas de Capital 

 

São as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da 

constituição de dívidas; da conversão em espécie, de bens e direitos; o recurso 

recebido de outras pessoas de direito público ou privado destinado a atender 

despesas classificáveis em despesas de capital e, ainda, o superávit do 

orçamento corrente. 
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6. Despesas Correntes 

 

Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem 

diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital; ou seja, são as 

realizadas pela administração pública, destinadas a promover a manutenção e 

funcionamento dos órgãos/entidades que a compõem. 

 

7. Despesas de Capital 

 

Classifica-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem 

diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, são as 

realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre 

outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, 

equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de 

empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de 

dívida e concessões de empréstimos. 

 

8. Grupo de Despesa 

 

Os grupos de despesa, em número de seis, têm por finalidade principal 

demonstrar importantes agregados da despesa orçamentária. São Grupos de 

Despesa: 1. Pessoal e Encargos Sociais; 2. Juros e Encargos da Dívida; 3. 

Outras Despesas Correntes; 4. Investimentos; 5. Inversões Financeiras; e, 6. 

Amortização da Dívida. 

 

9. Modalidades de Aplicação 

 

Classificação da natureza da despesa que traduz a forma como os 

recursos serão aplicados pelos órgãos/entidades, podendo ser diretamente, no 

âmbito da mesma esfera de Governo, ou sob a forma de transferências a outros 

entes federativos e suas entidades, que se encarregarão da execução das ações. 

A modalidade de aplicação objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da 

dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. 
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10. Elementos de Despesa 

 

Possibilita identificar o objeto imediato de cada despesa. É a mais analítica 

das classificações, e sua finalidade básica é propiciar o controle contábil dos 

gastos. 

 

11. Programa 

 

O programa é o instrumento de organização da atuação governamental 

que articula um conjunto de ações, as quais concorrem para um objetivo comum 

preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos no PPA, visando à 

solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da 

sociedade. 

 

12. Projeto 

 

Instrumento de programação orçamentária para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de 

Governo. 

 

13. Atividade 

 

Instrumento de programação orçamentária para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 

contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção 

da ação de Governo. Para fins da programação, a atividade classifica-se em de 

manutenção e finalística. 

 

14. Atividade Finalística ou Política da Unidade 

 

Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e se destinam à 

prestação de serviços públicos, ao atendimento direto ou indireto da população e 

à realização da finalidade constitutiva de órgão ou entidade governamental. 
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15. Atividade de Manutenção 

 

Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e se destinam à 

manutenção e ao funcionamento de órgãos e entidades governamentais, 

compreendendo as despesas com pessoal e outros custeios. 

 

16. Operação Especial 

 

Despesas que não contribuem para a manutenção das ações de Governo, 

das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a 

forma de bens ou serviços. 

 

17. Região de Planejamento 

 

As regiões de planejamento compreendem um conjunto de Unidades do 

Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico – ZSEE, agregadas segundo a 

integração dos aspectos sócio-econômicos e ecológicos com os elementos 

estruturantes das regiões de influência dos pólos urbanos. A focalização do gasto 

deve ser distribuída por região do Estado, de acordo com a codificação 

disponibilizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 

– SEPLAN/MT. 

 

18. Teto Orçamentário 

 

São recursos do orçamento, vinculados e de livre alocação que são 

repassados para as unidades orçamentárias, realizarem suas despesas. 

 

Teto Fixo: são recursos repassados para unidades que possuem receitas 

constitucionalmente ou legalmente vinculadas. O teto é calculado em função da 

projeção da receita do Estado. 

 

Teto Variável: são recursos repassados para unidades que não possuem 

receitas constitucionalmente ou legalmente vinculadas. O teto é calculado em 
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função da disponibilidade dos recursos de livre alocação. Fonte 100 e recursos de 

outras fontes. 

 

19. Subações 

 

As subações reúnem um conjunto de tarefas necessárias e suficientes para 

o alcance da meta física. São resultantes do desdobramento das ações que 

exigem a contribuição de outras equipes, gerando “subprodutos” necessários para 

que a meta física seja atendida. Elas respondem parcialmente o que será feito e 

quem será o responsável.  

 

20. Etapas 

 

São as ações sequenciais que compõem uma subação e que devem ser 

conhecidas em detalhes pela equipe responsável, tornando possível o cálculo dos 

recursos humanos, materiais e financeiros. Quando são vistas de forma isolada 

não têm um sentido próprio, são interdependentes e com baixo nível de 

complexidade. Em alguns casos, quando não realizadas, podem comprometer o 

alcance da meta física do projeto. As etapas também respondem como e quando 

será feito e permitem a delegação de responsabilidade para os demais membros 

das equipes, podendo ter responsáveis diferentes do responsável pela subação. 

 

21. Memória de Cálculo 

 

Onde são definidos, com maior nível de detalhes, os recursos necessários 

para a execução das tarefas. Esses recursos são fixados de acordo com a 

classificação da despesa, gerando a proposta orçamentária, através dos quadros 

de detalhamento das despesas, de forma regionalizada. 

 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

A presente instrução normativa integra o conjunto de ações, de 

responsabilidade do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 



                                                                                                                                     

 

 

 
 

Página 7 de 14 

 
 

 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

no sentido da implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder 

Judiciário, sobre o qual dispõem: 

 

- Constituição Federal de 1988 (arts. 165 a 169); 

- Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989 (arts. 162 a 167);  

- Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

- Lei nº 4.320/1964 – Normas Gerais de Direito Financeiro – Contabilidade Pública 

Aplicada; 

- As Leis de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Mato Grosso, aprovadas 

anualmente, que dispõem sobre as diretrizes para a elaboração da LOA; 

-  Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição; 

- Lei de criação do Fundo de Apoio ao Poder Judiciário nº 4.964 de 26/12/1985; 

- Manual Técnico de Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento - 

SEPLAN; 

- Resolução do CNJ nº 049/2007 (dispõe sobre o Núcleo de Estatística e Gestão 

Estratégica nos Órgãos do Poder Judiciário); 

- Resolução nº 198/2014–CNJ (dispõe sobre o Planejamento e a Gestão 

Estratégica no âmbito do Poder Judiciário); 

- Resolução nº 002/2015/TP (dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso); 

- Resolução nº 09/2017/TP (aprova a 2ª Versão do Book do Planejamento 

Estratégico Participativo 2015-2020 do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso e altera, em parte, a Resolução nº 002/2015/TP); 

- Resolução nº 05/2017/TP (institui o Sistema de Gestão Estratégica, 

contemplando o Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) e o Escritório de 

Gerenciamento de Processos de Trabalho e Análise de Indicadores (EGPTAI) e, 

também, a Cadeia de Valor no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, e dá outras providências). 

 

V – RESPONSABILIDADES 

 

1.  Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
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 promover discussões técnicas com as unidades executoras para atualizar as 

rotinas de trabalho, bem como quando houver alterações na legislação e 

normativas, visando a atualização da Instrução Normativa; 

 

 obter a aprovação da nova versão da Instrução Normativa, após submetê-la à 

apreciação da Coordenadoria de Controle Interno - CCI e promover a sua 

divulgação e implementação. 

 

 2. Das Unidades Executoras: 

 

 alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que 

se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, 

tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 

controle e o aumento da eficiência operacional; 

 

 manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade,  

zelando pelo seu fiel cumprimento;   

 

 cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos de controle. 

 

VI – PROCEDIMENTOS  

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1. Após realizado o levantamento das despesas obrigatórias e essenciais deverá 

ser priorizado pela Administração os projetos que serão executados pelo Poder 

Judiciário, no exercício a que se destina o orçamento. 

 

2. Para que não haja prejuízo a qualidade do PTA é fundamental que o plano 

esteja alinhado às diretrizes estratégicas da Instituição contidas no planejamento 

estratégico. 
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3. É fundamental a participação efetiva das unidades da estrutura organizacional 

do Poder Judiciário na elaboração do PTA, com rigorosa observância dos prazos, 

sob pena de as necessidades da unidade setorial não serem contempladas no 

Orçamento. 

 

CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES 

 

A. QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PTA 

 

A.1. QUANDO DA PROJEÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS E 

ESSENCIAIS 

 

1 . Para levantar e projetar as despesas obrigatórias e essenciais nos termos 

definidos, observar as disposições do Manual de Elaboração do PTA, editado pela 

Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN). 

 

1.1. Na projeção das despesas obrigatórias e essenciais considerar os efeitos 

inflacionários, e, para as variações superiores a 10% (dez por cento) em relação 

ao Plano de Trabalho Anual – PTA, do exercício anterior ao ano vigente deve ser 

apresentada justificativa. 

 

1.2. Antes de encaminhar o levantamento à COPLAN deve ser efetuada a revisão 

da projeção, com indicação do servidor que efetuou este procedimento. 

 

A.2. QUANDO DOS DESDOBRAMENTOS DOS PROJETOS/ATIVIDADES 

 

1. Participar das oficinas para o desdobramento dos projetos/atividades, 

observando as disposições do Manual de Elaboração do PTA, editado pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, e as diretrizes do 

Plano Estratégico do Poder Judiciário. 

 

1.1. Definir Subações e Tarefas. 

 

1.2. Apurar os custos necessários para a execução das Subações/Tarefas. 
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1.3. Totalizar os custos apurados. 

 

2. Observar o prazo estabelecido na agenda interna. 

 

3. Cabe a Coordenadoria Financeira, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, revisar a 

classificação das dotações orçamentárias, conforme planilha encaminhada pela 

COPLAN. 

 

4. Efetuar o lançamento no Sistema FIPLAN, pela COPLAN, de cada uma das 

ações na forma padronizada pela SEPLAN. 

 

B. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PTA/LOA 

 

1. Acompanhar mensalmente a execução/realização das despesas relativas aos 

projetos sob sua responsabilidade, tomando como base os relatórios disponíveis 

no sistema FIPLAN, considerando, separadamente, a comparação das despesas 

orçadas com as despesas empenhadas e as liquidadas. 

 

C. QUANDO DAS ALTERAÇÕES NO PTA (CRÉDITOS ADICIONAIS) 

 

1. Solicitar à COPLAN as alterações orçamentárias necessárias por meio de 

formulário próprio para solicitação de créditos adicionais. 

 

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS NA COPLAN 

 

A. QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PTA 

 

1. Estimar as receitas próprias no sistema corporativo de previsão de receitas no 

Poder Executivo, adotando os seguintes critérios e procedimentos: 

 

1.1. Analisar a arrecadação do período anterior (04 anos); 

 

1.2. Analisar a variação de Quantidade (índice de crescimento ou decréscimo real 

do setor da economia); 
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1.3. Analisar o efeito Legislação (variação da receita decorrente de alterações na 

legislação vigente); 

 

1.4. Aplicar o índice de variação; 

 

1.5. Validar os índices aplicados junto a SEPLAN/MT. 

 

2. Comunicar à Administração sobre os valores disponibilizados para as despesas 

com pessoal e extra-pessoal (Teto Orçamentário). 

 

3. Encaminhar às Coordenadorias os formulários modelo para levantamento e 

projeção das despesas, juntamente com a agenda de obrigações. 

 

3.1. Efetuar o acompanhamento dos prazos, emitindo relatório sobre os 

descumprimentos à Diretoria Geral do Tribunal de Justiça. 

 

4. Em até 5 (cinco) dias antes do prazo estabelecido para a apresentação das 

necessidades das unidades, identificar quais as unidades que ainda não 

encaminharam, enviando comunicação de alerta quanto ao prazo final. 

 

5. Ao receber a descrição das necessidades, deverá ser analisada a adequação 

dos gastos em relação aos objetivos do Poder Judiciário e a razoabilidade dos 

valores em relação a outras prioridades. 

 

5.1. Para as variações acima de 10% (dez por cento), analisar as justificativas. 

 

6. Definir os valores das despesas obrigatórias e essenciais e identificar o valor 

remanescente para utilização nas despesas discricionárias, respeitando o teto 

orçamentário. 

 

7. Obter a priorização das ações junto à Administração. 
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8. Distribuir o teto orçamentário das ações de acordo com a prioridade identificada 

pelo nível estratégico. 

 

9. Encaminhar planilha consolidada à Coordenadoria Financeira para revisão da 

classificação das dotações orçamentárias. 

 

10. Encaminhar a proposta do PTA ao Presidente do Tribunal de Justiça em até 

30 (trinta) dias antes da data limite de lançamento no sistema FIPLAN, para 

submeter à apreciação do Tribunal Pleno, em caráter de urgência, tendo em vista 

o prazo definido pela SEPLAN para consolidação do PTA do Estado. 

 

10.1. Encaminhar cópias da proposta do PTA para análise prévia dos membros 

do Tribunal Pleno. 

 

10.2. No ano de elaboração do Plano Plurianual (PPA) a proposta do PTA poderá 

ser encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça, para apreciação pelo 

Tribunal Pleno, juntamente com a proposta do PPA. 

 

11. Fica expressamente vetada a possibilidade de transferência de login e senha 

para acesso ao Sistema FIPLAN, conforme já expresso em Lei. 

 

12. Para a transcrição dos dados do PTA ao Sistema FIPLAN, serão adotados os 

seguintes procedimentos: 

 

12.1. Verificar a mensalização dos valores; 

 

12.2. Verificar o saldo orçamentário; 

 

12.3. Verificar a classificação orçamentária; 

 

12.4. Definir a padronização do texto. 

 

13. Após a transcrição dos dados deverá ser realizada a revisão dos 

lançamentos, verificando a adoção dos procedimentos indicados no item 11. 
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14. Criar pasta física e virtual para arquivamento de todos os documentos 

recebidos, produzidos e enviados que serviram como base para elaboração do 

PTA. 

 

B. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PTA/LOA 

 

1. Acompanhar trimestralmente a execução/realização das despesas, por meio 

dos Relatórios disponíveis no sistema FIPLAN. 

 

2. Acompanhar bimestralmente a realização das receitas previstas e o excesso de 

arrecadação da RCL (Receita Corrente Líquida). 

 

3. Acompanhar a realização das despesas com pessoal e monitorar o atingimento 

do limite prudencial estabelecido na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

4. Elaborar parecer de impacto orçamentário no caso de realização de despesas 

não previstas no PTA anual. 

 

C. QUANDO DAS ALTERAÇÕES NO PTA (CRÉDITOS ADICIONAIS) 

 

1. Analisar as solicitações de alteração orçamentária, verificando se foram 

observadas as condições e procedimentos definidos no item C do Capítulo II, 

devolvendo à origem para as complementações. 

 

2. Inserir crédito adicional no Sistema FIPLAN. 

 

2.1. Solicitar ao Ordenador de Despesas o envio do processo FIPLAN ao Poder 

Executivo (SEPLAN). 

 

3. No caso de solicitação de crédito adicional por superávit financeiro, apurado no 

balanço patrimonial do exercício anterior, solicitar parecer do Controle Interno, 

conforme Manual de Créditos Adicionais estabelecido pela SEPLAN. 
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4. Realizar o acompanhamento da tramitação do processo de crédito adicional no 

Sistema FIPLAN. 

 

5. Após conclusão do crédito adicional, encaminhar Comunicação Interna a UO 

(Unidade Orçamentária) responsável contendo cópia completa do processo 

FIPLAN e a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso. 

 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Os prazos estabelecidos legalmente e institucionalmente para entrega dos 

produtos referentes ao sistema de planejamento deverão ser rigorosamente 

observados. 

 

2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto à Coordenadoria de Planejamento. 

 

3. Os pontos de controle estabelecidos nesta Instrução Normativa serão aferidos 

regularmente pela COPLAN e, por meio de procedimentos de auditoria interna, 

pela CCI. 

 

4. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

                   

                                        Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018. 

 

 

AFONSO VITORINO MACIEL 

Coordenadora de Planejamento 

 

          

Aprovada em 02/08/2018. 
 

 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 


