
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

• O Governo do Tocantins, nos termos do  inciso VII, do artigo 40 da Constituição Estadual, por intermédio do Excelentíssimo Senhor

Governador, apresenta à população tocantinense a sua prestação de contas do exercício de 2005, por meio do Balanço Geral, o

qual encaminha ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para análise e  parecer a ser apreciado pela  Assembléia Legislativa;

• Integram a prestação de contas o Balanço Geral, as demonstrações consolidadas por Poder e Gestão, pertinentes às execuções

Orçamentária, Financeira e Patrimonial, obedecendo aos Princípios Contábeis estabelecidos pela Resolução n.º 750, de 20/08/1993,

do Conselho Federal de Contabilidade, sendo utilizados os regimes de caixa para a execução das receitas e de competência para as

despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei n.º 4.320/64;

• Acompanha a Prestação de Contas o certificado de auditoria emitido pelo Controle Interno, que evidencia o cumprimento da

legislação vigente; 

• Os dados contábeis e financeiros do exercício de 2005 foram analisados desde a previsão orçamentária até a execução por grupos

de despesas, comparando-os a outros exercícios, quando necessário, tornando transparentes os meios que chegaram ao resultado

apresentado;



• As informações contábeis foram extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM;

• Os relatórios da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal, instituídos pela Lei Complementar nº 101//2000, padronizados pelas

Portarias nºs 470/2004 e 471/2004, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional.

• O presente trabalho foi dividido em nove volumes, quais sejam:

Volumes I e II - denominado Balanço Geral do Estado, o qual contempla as Notas Explicativas, como parte integrante às

Demonstrações Contábeis Consolidadas, relatórios da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive

demonstrativos da aplicação de recursos nas áreas de Saúde e Educação; Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, das

Variações Patrimoniais Consolidados e o Balanço Social; e os relatórios resumido da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal (LRF);

Volume III - denominado Balanço dos Poderes: Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, contemplando os

relatórios da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das

Variações Patrimoniais;

Volume IV – denominado Balanço da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos, que contempla relatórios da Execução

dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Variações Patrimoniais;

Volume V – Conciliação Bancária da Administração Direta; 



Volume VI e VII – Conciliação Bancária da Administração Indireta;

Volume VIII – Conciliação do Almoxarifado da Administração Direta;

Volume IX – Conciliação do Almoxarifado da Administração Indireta.

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Lei Federal nº 4.320/64, Lei

Complementar nº 101/00 e Lei Orçamentária nº 1.544 de 30 de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.832, de 31

de dezembro de 2004.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

      As principais práticas adotadas foram as seguintes:

• À exceção do regime de caixa para as receitas, foi contabilizado o montante de R$ 103.392.626,85, em Recursos a Receber,

conforme previsto na Portaria nº 447, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional;



• Através dos Decretos nºs 2.322, de 03 de fevereiro de 2005; 2.359, de 25 de fevereiro de 2005; 2.361, de 01 de março de

2005; 2.368, de 14 de março de 2005; 2.426, de 30 de maio de 2005; 2.439, de 08 junho de 2005; 2.477, de 20 de julho de

2005; 2.538, de 30 de setembro de 2005, 2.545, de 07 de outubro de 2005; 2.561 de 24 de outubro de 2005; 2.569, de 01 de

novembro de 2005; 2.593, de 01 de dezembro de 2005; 2.602, de 09 de dezembro de 2005, foram abertos Créditos

Suplementares, oriundos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no montante de R$ 66.446.698,30; porém, não foi

efetuado novo registro da receita, tendo em vista que estas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas,

conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 4.320/64;

• Em conformidade com a Nota Técnica nº 1.018/2004, da Coordenadoria-Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro

Nacional – STN/Ministério da Fazenda, especificamente, do que trata o item 13, a modalidade de aplicação das despesas de

contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), foram classificadas na 20 -

transferência à União, elemento de despesa 47 – Obrigações Tributárias e Contributivas, categoria econômica 3 – Despesas

Correntes e grupo 3 – Outras Despesas Correntes;

• Para manter controle dos valores liquidados e efetivamente pagos das despesas com pessoal, foram alteradas, a partir do

mês de março/2005, as contas contábeis de consignações e encargos sobre a folha de pagamento, referentes às seqüências

2.1.1.1.1.00.00 e 2.1.2.1.3.00.00 para 2.1.1.3.1.00.00 e 2.1.1.3.2.00.00, respectivamente, com exceção do IGEPREV –

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, que passou a contabilizar, a partir do mês de abril/2005, as

consignações sobre a folha na conta contábil 2.1.1.1.9.00.00, em conformidade com a Portaria nº 916/2003, do Ministério da

Previdência Social/MPS;



• A partir  de julho/2005, o INSS – Parcelamento, conta contábil 3.3.1.90.92.97, passou a ser contabilizado como Dívida

Fundada,  conta contábil 3.4.6.90.71.03, tendo em vista seu reconhecimento como tal, por meio do Lançamento de Débito

Confessado (DEBCAD: 35.098.241-4), expedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, de 31/08/2001. Dessa

forma, ocasionou uma diferença de R$ 4.197.747,50 entre o valor da amortização no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida

Fundada Interna e Externa e o no Anexo 2 – Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada segundo as

Categorias Econômicas e Elemento de Despesa. Porém, vale ressaltar que o saldo contábil constante na rubrica

3.3.1.90.92.97 excede o valor da diferença acima especificada em R$ 421.897,62, que refere-se ao parcelamento do INSS

da CODETINS, pago separadamente, não fazendo parte do parcelamento geral do Estado; 

• Em observância à estrutura do Plano de Contas apresentada no Anexo I da Portaria do Ministério da Previdência Social/MPS

nº 916/2003, atualizada pelas Portarias nºs 1.768/2003 e 066/2005, os Recursos do Regime Próprio de Previdência Social –

RPPS,  contabilizados na Unidade Gestora 248300 – Fundo de Previdência do Estado do Tocantins, conta contábil

1.2.1.1.1.00.00, grupo “Realizável a Longo Prazo”, foram remanejados para a conta 1.1.5.1.2.03.00, grupo “Investimentos

dos Regimes Próprios de Previdência”. Contudo, do total constante na rubrica 1.1.5.0.0.00.00, R$ 21.000,00, contabilizado

na conta contábil 1.1.5.2.0.00.00 - Investimentos em Segmento de Renda Variável, refere-se a investimento permanente,

sendo este valor excluído da disponibilidade financeira da Unidade Gestora;     

• Com fulcro no inciso I, Art. 1º, do Decreto nº 2.404, de 26 de abril de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado nº 1.908, foi

promovida a Descentralização de Créditos Orçamentários, no valor R$ 647.460,00, da unidade gestora do Fundo Estadual de

Saúde  para às unidades 306900 - Fundação de Medicina Tropical/FMT e 307700 - Escola Técnica de Saúde/ETSUS,



entidades estas que administram parcela do orçamento do Fundo, nos valores R$ 602.460,00 e 45.000,00, respectivamente,

conforme evidenciado no balanço orçamentário da Gestão Fundos, na coluna “Fixação”;

• No que tange ao controle dos bens móveis, o Governo do Estado, através da Secretaria da Administração - SECAD, mantém

sistema de controle analítico dos bens de propriedade da Administração Direta do Poder Executivo, inclusive dos de terceiros

sob a sua responsabilidade, por meio de sistema informatizado denominado SISPAT – Sistema de Controle Patrimonial,

conforme dispõe a Instrução Normativa Geral nº 04/02-00, de 3 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial do Estado

nº 749/98, de 10 de dezembro de 1998. Face a isto, optou-se por utilizar, a partir do exercício de 2005, esse sistema de

controle analítico dos bens móveis para confrontar com os registros efetuados no SIAFEM. Ressalta-se, ainda, que o referido

sistema está em fase de implantação nos órgãos da Administração Indireta, com a finalidade de estabelecer uniformidade

nos procedimentos de controle dos bens móveis;       

• Foi instituída Equipe de Trabalho, através da Portaria GAGOV nº 100/2005, publicada no Diário Oficial do Estado nº 2.040,

para promover, juntos aos órgãos públicos e serventias de Registros de Imóveis, o levantamento de dados do patrimônio

imobiliário do Estado, inclusive dos imóveis de terceiros sob a sua responsabilidade, a fim de cadastrá-los no banco de dados

do SISPAT. Vale ressaltar que na execução desse trabalho durante o exercício de 2005, foram visitados os cartórios de

registro de imóveis nos 139 Municípios do Estado do Tocantins, ficando pendentes apenas 09 serventias registrais de

imóveis para apresentar as informações solicitadas. Após conclusão desse trabalho, a Diretoria de Contabilidade da

Secretaria da Fazenda, juntamente com os órgãos da Administração Direta e Indireta, promoverá os ajustes e atualizações

dos valores contabilizados no SIAFEM; 



• Em referência aos valores em poder de terceiros, a Secretaria da Fazenda, através da Diretoria de Contabilidade, adotou

procedimentos para o acompanhamento dos valores de convênios, suprimentos de fundos e empréstimos concedidos, ora

registrados nas contas de controle específico no SIAFEM. Tais procedimentos consistem na análise dos valores pendentes

de baixa no referido sistema, através de relatórios envidados pelos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e

Fundos, contendo os dados da concessão desses recursos e, quando necessário, as providências de mister em observância

às normas legais para este feito;

• O Estoque é avaliado pelo preço  médio das unidades compradas, em conformidade com o art. 106, III, da Lei nº 4.320/64;

• Os valores dos Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas

aquisições, conforme preceitua  o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64;

• Os títulos de renda, pelo seu valor nominal, ajustados anualmente conforme as variações do período, quer sejam positivas ou

negativas;

• A Dívida Fundada Externa é reconvertida para Real na data da liberação e atualizada pelos índices contratuais, quais sejam:

Dólar Americano (US$), IENE (¥). Em referência a Dívida Fundada Interna, esta é atualizada pelos índices: Taxa Referencial

Acumulada (TR), Unidade Padrão de Referência (UPR) e Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).



4. TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS ÀS AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES

Os repasses efetuados para a administração Indireta a título de transferências às autarquias, fundos e fundações no exercício foi de

R$ 670.686.398,90, oriundos de recursos próprios do Estado para aplicações em investimentos e  custeio. 

5. RECURSOS PRÓPRIOS EM PODER DO TESOURO

A partir de fevereiro/2005 os recursos das Autarquias e Fundos em Poder do Tesouro, depositados na conta única, passaram a ser

contabilizados na unidade gestora do Tesouro como uma obrigação, conta contábil 2.1.1.2.1.00.00, visando a evidenciação da

disponibilidade financeira, como direito, na unidade gestora concedente do recurso, por meio da conta contábil 1.1.2.1.3.01.00. De

igual forma, procedeu-se com os recursos oriundos da alienação de bens, que a partir de outubro/2005 foram contabilizados no ativo

nas contas contábeis 1.1.2.1.3.02.00 e 1.1.2.1.3.03.00 e no passivo 2.1.1.2.2.00.00 e 2.1.1.2.3.00.00, sendo que parte deste recurso

foram depositados na conta única e parte em conta específica, ambas do Tesouro estadual;

6. CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE ÓRGAÕS E ENTIDADES

• Fundo de Modernização da Gestão Pública – FUNGESP: criado pela Lei nº 1.594, de 4 de julho de 2005, publicada no Diário

Oficial nº 1.955, de 5 de julho de 2005;

• Secretaria de Ciência e Tecnologia do Tocantins – SECT: criada pelo Decreto nº 2.588, de 29 novembro de 2005, publicado no

Diário Oficial nº 2.054, de 30 de novembro de 2005;



• Agência de Desenvolvimento Turístico: criada pela Lei nº 1.630, de 5 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial nº 2.058,

de 6 de dezembro de 2005;

• Foi alterado o vínculo do Fundo Estadual Antidrogas, passando da Secretaria da Juventude para a Secretaria da Cidadania e

Justiça, de acordo com o Decreto nº 2.447, de 21 de junho de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado nº 1.946, de 22 de

junho de 2005; 

• Vinculadas à unidade gestora 305500 – Fundo Estadual de Saúde/FES, foram criadas, no SIAFEM, as unidades gestoras

305501 – FES/Fundação de Medicina Tropical e 305502 – FES/Escola Técnica de Saúde, para controle da execução

orçamentária e financeira dos programas de trabalho da Fundação de Medicina Tropical/FMT e da Autarquia Escola Técnica de

Saúde/ETSUS, executados com recursos ordinários destinados aos gastos com saúde; sendo os relatórios e demonstrativos

contábeis dessas unidades gestoras consolidados na 305599 – Saúde Consolidado.

Palmas, 24 de fevereiro de 2006.

         ANA FERREIRA ALVES MARTINS         MARIA HELANY DA SILVA
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