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COMUNICADO AMM Nº 23/2021 

Repasse do FETHAB_MAIO/2021 

 

NOTA TÉCNICA Nº 166/2021SATESEFAZ. 

Repasses de "FETHAB Combustível!"; Cota parte dos Municípios - Período 

de maio/2021. 

 

ASSUNTO: Repasse de FETHAB_ Maio_2021_ajuste.  

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO-SEFAZ/MT, em 

atendimento à solicitação do presidente da AMM, senhor Neurilan Fraga, 

editou NOTA TÉCNICA Nº 166/2021SATESEFAZ.1, esclarecendo que por um 

equívoco operacional o repasse da Cota-parte do FETHAB Combustível, 

referente ao critério de 90% dos valores arrecadados na Competência  

de Maio/2021  (art.  37, § 22, I, do Decreto nº 21.261/2000), efetuado 

em 10/06/2021, foi creditado equivocadamente na conta do FETHAB 

correspondente à parte dos 10%.  

Relata que devido ao ocorrido, os municípios receberam dois 

créditos de repasse na mesma conta bancária, sendo (I) o valor correto 

correspondente a Cota-parte 10% e (II) o valor indevido da Cota-parte 

de 90% e que embora a SEFAZ seja a responsável direta pela operação de 

transferências do recurso do FETHAB, encontra-se impedida de fazer o 

ajuste pelo fato do recurso já estar na conta do município, somando-se 

o valor de R$ 17.079.774,19.   

No mesmo dispositivo, a SEFAZ, solicita à AMM que oriente os 

municípios a fazer o ajuste reconduzindo os valores de Fethab 

correspondente em suas contas originárias. Segue, anexo, a Nota 

Técnica encaminhada diretamente à AMM, e a planilha com os valores 

oficiais da operação cujo ajuste deverá ser feito pelos municípios 

conforme autorização da SEFAZ. 

                                                             
1 Disponível em: anexo a este Comunicado.  
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Neste sentido, chamamos atenção para a forma de fazer o ajuste. 

Alguns pontos devem ser observados. São eles:  

- Fazer um estorno e não uma anulação de receita.  

- A operação poderá ser apenas financeira, sem precisar passar 

pelo Execução Orçamentária.  

- Ao estornar, sugerimos que efetue uma explicação (nota 

explicativa) na conciliação do mês de junho/2021 fazendo referência à 

Nota Técnica/Sefaz e ao Comunicado da AMM.  

- Na prestação de contas, deixar à disposição e ou encaminhar os 

mesmos documentos à Sinfra e à Seduc, caso seja necessário.   

Em relação aos valores, como os depósitos nas contas dos 

municípios foram feitos de forma fracionada, será necessário a 

somatória de todos eles, em seguida a conferência com a planilha da 

SEFAZ, anexa a este Comunicado, para efetuar o estorno integral. Como 

a operação será feito ainda dentro do mesmo mês, não haverá 

necessidade de deixar valores em “trânsito” na conciliação.  

Certos de contar com atenção de todos, antecipamos nossos 

agradecimentos.  

 

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021. 

 

 

NEURILAN FRAGA 

Presidente da AMM 
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