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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
INTERESSADO:
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ASSUNTO:

TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER
EXECUTIVO
SECRETÁRIOS EXECUTIVOS DOS NÚCLEOS
TODOS OS RESPONSÁVEIS PELOS SUBSISTEMAS
DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMÔNIO E
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO.
CONTÁBIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO
EXERCÍCIO DE 2013.
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1 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Em decorrência dos trabalhos de auditoria realizados pela Auditoria Geral do Estado
com a finalidade de AVALIAR E ANALISAR a execução orçamentária, financeira,
contábil e patrimonial bem como aos respectivos controles internos dos órgãos do Poder
Executivo Estadual.
Considerando, os procedimentos necessários ao encerramento do exercício de 2013;
Considerando ainda a necessidade de emissão de Parecer Técnico Conclusivo sobre as
respectivas Prestações de Contas anuais, conforme estabelece o inciso I, do art. 184, da
Resolução 14/2007-TCE/MT, as ordens de serviços nº(s) 287, 288 e 289/2013 que
designa a equipe responsável pela avaliação anual do Sistema de Controle Interno dos
órgãos do Poder Executivo e a necessária análise das Prestações de Contas anuais
relativas ao exercício atual; as quais deverão ser protocoladas no Tribunal de Contas até
01/03/2014 , na forma estabelecida na Resolução Normativa TCE/MT, nº. 01/2009, que
aprova a 4ª edição do Manual de Remessa de Documentos ao órgão de Controle
Externo, temos a ORIENTAR o que se segue:
As Prestações de Contas anuais dos Órgãos do Poder Executivo deverão ser
encaminhadas para análise da Auditoria Geral do Estado - AGE/MT, impreterivelmente:
até o dia 30/01/2014 , segundo o prazo estabelecido no anexo único (Balanço
Exercício/2013), da Portaria Conjunta N° 008/SEFAZ/SAD/AGE/2013, publicada no
Diário Oficial do Estado, no dia 01/11/2013. Tal providência visa disponibilizar tempo
hábil para que seja procedida a análise e emissão do Parecer Técnico Conclusivo por
parte desta Auditoria, como dispõe as normas do TCE/MT e a imediata devolução aos
respectivos órgãos para que seja elaborado o pronunciamento expresso e indelegável
do gestor da Unidade Orçamentária acerca do parecer do controle interno (art. 9º, da Lei
Complementar nº 269/2007). O que deve ocorrer antes do encaminhamento ao Tribunal
de Contas, nos termos art.184, Resolução nº. 14/2007/TCE-MT.
Orientamos, também, que as Prestações de Contas das Unidades Orçamentárias,
componentes dos Núcleos Sistêmicos sejam submetidas previamente a análise desta
Auditoria para correções/alterações, se necessárias, antes da numeração definitiva
das páginas e da publicação dos demonstrativos contábeis para viabilizar,
tempestivamente, a emissão do parecer técnico conclusivo do órgão de Controle Interno
- AGE/MT.
Ressaltamos que os documentos que compõem as Prestações de Contas Anuais dos
Órgãos são aqueles estabelecidos na Resolução Normativa TCE/MT nº. 01/2009, que
aprova a 4ª edição, do Manual de Remessa de Documentos ao TCE, atualizado até a
Resolução nº 36/2012, que se traduz nos seguintes itens:
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1. ofício de encaminhamento;
2. parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas;
3. pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o
parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007);
4. cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme
Anexo I;
5. relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de
cada um dos programas incluídos no orçamento anual;
6. documento comprobatório da publicação dos balanços;
7. Balanço Orçamentário, conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;
8. Balanço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;
9. Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;
10. Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme Anexo 15 da Lei nº.
4.320/64;
11. Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº. 4.320/64;
12. Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não
processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, indicando a
classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e
beneficiários;
13. Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de
empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas
dotações, valores, datas e beneficiários;
14. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de
número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as
respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;
15. Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar;
16. No último ano de mandato: demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de
número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as
respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;
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17. Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.
No caso das empresas regidas pela Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, os
documentos que compõem a Prestação de Contas do Exercício de 2013 e que deverão
ser encaminhados ao Tribunal de Contas até 01/03/2014 , na forma estabelecida na 4ª,
edição do Manual de Remessa de Documentos ao TCE, são os seguintes:
1 . ofício de encaminhamento;
2. parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas;
3. pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o
parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007);
4. cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme
Anexo I;
5. documentos comprobatório da publicação dos balanços;
6. parecer dos órgãos internos que devam se pronunciar sobre as contas;
7. pronunciamento conclusivo do titular da pasta a que estiver vinculada a entidade;
8. relatório da Diretoria ou da Administração;
9. balanço patrimonial;
10. demonstração do resultado do exercício;
11. demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados ou demonstração das mutações
patrimoniais;
12. demonstração de fluxo de caixa (substituição do DOAR – Lei 11.638/2007);
13. notas explicativas;
14. parecer do Conselho Fiscal;
15. parecer de auditoria independente, quando for o caso;
16. Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.
Vale lembrar que de acordo com o inciso XVIII, do art. 6º, da Lei Complementar n.º
295/2007, que trata do Sistema Integrado de Controle Interno, a Prestação de Contas
Anual deverá ser submetida a exame e parecer da Unidade de Controle Interno de cada
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Poder:
“Art. 6º Respeitadas as normas e procedimentos adotados pelos Órgãos e Poderes
mencionados no caput do art. 1º desta lei complementar, e disposições dos artigos 74,
da Constituição Federal, e 52 da Constituição Estadual, são de competência da
Unidade de Controle Interno , no que couber, as seguintes:
(...)
“XVIII – examinar e emitir parecer sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe de
cada Poder ou Órgão mencionado no caput do Art. 1º desta lei complementar e
sobre as prestações de contas dos ordenadores de despesas , administradores e
demais responsáveis, de direito e de fato, por bens e valores do Estado ou a esses
confiados, nos correspondentes Poderes e Órgãos, incluindo suas administrações
direta e indireta ;” (grifo nosso).
(...)
Lembramos, também, que o art. 4º, da Resolução Normativa n.º 1/2007- TCE/MT, que
aprovou o Guia de Controle Interno, também exige o PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais. Que conforme o
art. 52 da Constituição Estadual e parágrafo único do art. 4º, da Lei Complementar n.º
295/2007 a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO É A
AUDITORIA GERAL DO ESTADO.
Cabe observar, ainda, que conforme disposto no art. 9º, da Lei Complementar n.º
269/2007, a AUTORIDADE GESTORA DO ÓRGÃO deverá emitir PRONUNCIAMENTO,
INDELEGÁVEL, SOBRE O PARECER DE CONTROLE INTERNO , atestando que
tomou conhecimento das conclusões nele contidas.
Vejam:
(...)
Art. 9º A autoridade gestora do órgão emitirá pronunciamento expresso e indelegável
sobre as contas anuais e o parecer do controle interno , no qual atestará haver
tomado conhecimento das conclusões nele contidas.
(...) (grifo nosso).
É por esta razão que se torna imprescindível que as Prestações de Contas Anuais dos
gestores sejam protocoladas na Auditoria Geral do Estado até o dia 30/1/2014 , como
estabelece a Portaria Conjunta SEFAZ/SAD/AGE, entre outras normas do Poder
Executivo. De forma que haja tempo hábil para a emissão do PARECER TÉCNICO
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CONCLUSIVO e a imediata devolução aos respectivos Órgãos e Entidades para
encaminhamento ao Tribunal de Contas no prazo legal.
Advertimos que de acordo com o § 5º, do art. 3º, da Resolução Normativa n.º
1/2009-TCE/MT, OS DEMONSTRATIVOS DE NATUREZA CONTÁBIL devem ser
assinados pelo GESTOR DO ÓRGÃO e pelo CONTADOR e os DEMAIS RELATÓRIOS
PELOS RESPONSÁVEIS DE CADA ÁREA.
Para reforçar o cumprimento dos prazos estabelecidos pela Portaria de encerramento do
exercício e que devem ser observados por todas as Unidades Orçamentárias inserimos
as providências relativas aos subsistemas de contabilidade, financeiro e patrimônio,
tomando por base o anexo único da portaria conjunta acima mencionada, que trata dos
procedimentos para o encerramento do exercício de 2013.
Como se segue:
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Fundamentamos desta Orientação Técnica: a legislação vigente, outras OT da Auditoria
de exercícios anteriores e a Portaria de encerramento deste exercício aqui mencionada.
É o que temos a orientar a todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo.

À apreciação superior.
Cuiabá, 29 de Novembro de 2013

_______________________________
Emerson Alves Soares
Auditor do Estado

_______________________________
Geralda Maria Carvalho de Sousa
Superintendente de Auditoria de Contabilidade, Financeiro e Patrimônio/Auditora do
Estado
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