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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

1. 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. 1.643, de 28 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 2.089, de 20 

de janeiro de 2006. 

 

 

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

 

      As principais práticas adotadas foram as seguintes: 

 

• As receitas e as despesas foram escrituradas adotando, respectivamente, o regime de Caixa e Competência, em cumprimento ao 

artigo 35 da Lei nº. 4.320/64, com exceção dos Recursos a Receber, no montante de R$ 151.558.748,06, em que adotou-se o regime 

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

 

• Através dos Decretos nºs: 2.662, de 02 de fevereiro de 2006; 2.671, de 16 de fevereiro de 2006; 2.674, de 20 de fevereiro de 2006; 

2.690, de 03 de março de 2006; 2.699, de 14 de março de 2006; 2.708, de 21 de março de 2006; 2.712, de 03 de abril de 2006; 

2.719, de 17 de abril de 2006, 2.734, de 28 de abril de 2006; 2.738 de 03 de maio de 2006; 2.740, de 09 de maio de 2006; 2.747, de 

15 de maio de 2006; 2.769, de 07 de junho de 2006, 2.781, de 26 de junho de 2006, 2.811, de 13 de julho de 2006, 2.820, de 03 de 
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agosto de 2006, 2.826, de 16 de agosto de 2006, 2.836, de 31 de agosto de 2006, 2.840, de 04 de setembro de 2006, 2.844, de 14 

de setembro de 2006, 2.851, de 22 de setembro de 2006, 2.855, de 02 de outubro de 2006, 2.904, de 08 de dezembro de 2006, 

foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, oriundos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no montante de R$ 

128.827.284,00; porém, não foi efetuado novo registro da receita, tendo em vista que esta teve sua escrituração no exercício em que 

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

 

• 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, consta registrado o valor de R$ 22.065,97, na conta contábil 

1.1.5.2.0.00.00 - Investimentos em Segmento de Renda Variável, da Unidade Gestora 248300 – Fundo de Previdência do Estado do 

Tocantins, referente a investimento permanente, sendo este valor excluído da disponibilidade financeira; 

 

• O Decreto Estadual nº. 2.897, de 30 de novembro de 2006, publicado no Diário Oficial nº. 2.298, de 1° de dezembro de 2006, instituiu 

o Sistema de Gestão do Patrimônio do Poder Executivo do Estado do Tocantins – SISPAT, da Secretaria da Administração, para 

manter o controle analítico dos bens da administração direta e indireta do Poder Executivo, em conformidade com os registros no 

SIAFEM; 

 

• Foi estabelecida através da Portaria Conjunta nº. 003, de 28 de junho de 2006, das Secretarias da Administração e da Fazenda, os 

prazos para apresentação do inventário anual de patrimônio dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, à Secretaria 

da Administração, com vistas a subsidiar o Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2006. Isto feito, procedeu-se, com 

base nos relatórios analíticos e sintéticos do SISPAT, o ajuste contábil dos bens móveis inventariados do exercício de 2006 que não 

estavam evidenciados no balancete de cada unidade gestora do Poder Executivo, com exceção do Fundo de Previdência do Estado 

do Tocantins - FUNPREV e do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE. Também, foi 

criada nova seqüência de contas contábeis nos grupos do Ativo Permanente – Bens Móveis, e do Ativo e Passivo Compensados – 

Bens Móveis de Terceiros, a saber: 1.4.2.1.1.30.XX, 1.9.6.3.2.22.XX e 2.9.6.3.2.22.XX, para o controle dos bens móveis a incorporar 

no SISPAT;  
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• A Equipe de Trabalho instituída por meio da Portaria GAGOV nº. 100, de 3 de novembro de 2005, publicada no Diário Oficial do 

Estado nº. 2.040, destinada a promover, junto 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, apresentou, em novembro de 2006, o relatório dos trabalhos realizados, onde foi constatado que a administração 

dos bens imóveis de propriedade do Estado é feita por diversos órgãos da estrutura da Administração Pública Estadual. Consoante a 

Equipe de Trabalho, após reiterados pedidos à Corregedoria Geral de Justiça, foram recebidas as certidões das Serventias 

Registrais, exceto da Serventia localizada em Wanderlândia, contudo, adotou-se as providências necessárias para que a mesma 

procedesse ao encaminhamento das certidões, dando, assim, continuidade aos trabalhos de regularização do patrimônio imobiliário 

do Estado; 

 

• Os Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores nominais das respectivas aquisições, conforme preceitua o art. 106, II, da 

Lei nº. 4.320/64; 

 

• Os Bens de Almoxarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado das unidades compradas, em conformidade com o art. 106, 

III, da Lei nº. 4.320/64; 

 

• Houve a incorporação de valores na Unidade Gestora Agência Estadual de Saneamento, referente à participação do Estado no 

capital social da Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS, no valor de R$ 123.758.389,84, conforme art.10, da MP nº. 

372, de 27 de outubro de 2000, a qual estava sendo controlada pela Unidade Gestora 370200 - vinculada à Secretaria da Infra-

estrutura; 

 

• Foi efetuada a baixa de R$ 6.663.939,39, nas contas do Ativo e Passivo Compensados da Unidade Gestora 344900 - Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – RURALTINS, referente aos empréstimos concedidos nos exercícios financeiros de 

1998 a 2000, haja vista que o controle contábil e financeiro dos empréstimos concedidos relativas ao Programa de Implantação do 
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“Projeto de Ação de Incentivo ao Aumento da Renda – Fomento aos Micros e Pequenos Negócios” é de competência do Fundo de 

Desenvolvimento Econômico Social – FUNDES/PRODIVINO; 

 

• Procedeu-se o levantamento dos valores a receber, resultantes de empréstimos concedidos no período de 1998 a 2006, inclusive das 

concessões efetuadas pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – RURALTINS, totalizando o montante de R$ 

52.645.307,13, o qual foi incorporado à Unidade Gestora 101100 - Fundo de Desenvolvimento Econômico Social – FUNDES, 

vinculado ao Instituto Social Divino Espírito Santo - PRODIVINO, UG esta responsável pelo controle contábil e financeiro dos 

empréstimos concedidos referentes aos Programas: Assistência Financeira, Banco da Gente – Micro Crédito, PETI – Prodesa 

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Programa de Desenvolvimento Sócio-econômico do Alvorada), Habitação Servidor 

Público, Mecanização Rural - Tratores, Programa Bicicletas, Banco da Gente – Empresas, Associações e Outros, e Banco da Gente 

– Taquari; 

 

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

positivas ou negativas; 

 

• O saldo constante na conta contábil de “Outros Devedores – exercício de 2006” é resultante de inscrições efetuadas no referido 

período, sendo as baixas efetuadas no exercício seguinte; 

 

• Os Restos a Pagar Processados de 2006 correspondem às obrigações de despesas com Pessoal a Pagar, Consignações, Encargos 

Sociais, Credores e Fornecedores, resultantes da execução dos orçamentos Fiscal e da Seguridade social; 

 

• Os Restos a Pagar Não-Processados foram inscritos com base nos saldos de empenhos não liquidados relativos ao exercício de 

2006, registrados nos termos do art. 36 e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº. 4.320/64, e ainda atendendo aos preceitos do 

artigo 42 da Lei Complementar nº. 101/2000; 
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• Foi criada nova seqüência de contas contábeis no plano de contas, a saber: 2.1.2.1.6.02.XX, para contabilização dos Restos a Pagar 

Processados do exercício anterior que não foram pagos no exercício financeiro de 2006; 

 

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

Americano (US$) e IENE (¥). Em referência à 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). 

 

 

3. 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 de 

2006, foi de R$ 691.035.603,37, oriundos de recursos próprios do Estado para aplicações nos programas de trabalho do Governo; 

 

• Em 03 de agosto de 2006, foi transferido à Conta Única do Tesouro Estadual o montante de R$ 9.000.000,00, relativo ao Superávit 

Financeiro apurado no encerramento do exercício de 2005, do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES, em 

conformidade com o art. 3º da Lei nº. 1.356, de 20 de dezembro de 2002, e o Decreto nº. 2.821, de 03 de agosto de 2006, alterado 

pelo Decreto nº. 2.893, de 22 de novembro de 2006.  

 

 

4. RECURSOS PRÓPRIOS EM PODER DO TESOURO 

 

 

Os recursos das Autarquias e Fundos em Poder do Tesouro, depositados na conta única, são contabilizados na unidade gestora do 

Tesouro como obrigação, na conta contábil 2.1.1.2.1.00.00, sendo evidenciada a disponibilidade financeira, como direito, na unidade gestora 
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concedente do recurso, por meio da conta contábil 1.1.2.1.3.01.00. De igual forma, procede-se com os recursos oriundos da alienação de 

bens, que são controlados pela fonte de recursos “86 – Alienação de Bens”, 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 desses recursos são depositados na conta única e parte em 

conta específica, ambas do Tesouro Estadual; 

 

 

5. APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS 

 

 

• Lei nº. 1.681, de 18 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial nº. 2.149, de 20 de abril de 2006, dispõe sobre aporte de capital em 

bens imóveis à Companhia de Mineração do Tocantins - MINERATINS; 

 

• Lei nº. 1.645, de 29 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial nº. 2.075, de 30 de dezembro de 2005, dispõe sobre aporte de 

capital em bens móveis à Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS, cuja transferência foi regulamentada através do 

Decreto nº. 2.634, de 6 de janeiro de 2006, publicado no Diário Oficial nº. 2.080. 

 

 

6. CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE ÓRGAÕS E ENTIDADES 

 

 

• Fundo de Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins – FUMCB: criado pela Lei nº. 

1.755, de 28 de Dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial nº. 2.317, de 29 de dezembro de 2006; 
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• Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico: criado pela Lei nº. 1.746, de 15 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial 

nº. 2.309, de 18 de dezembro de 2006, como suporte financeiro destinado ao financiamento de projetos e ações de interesse para o 

desenvolvimento econômico do Estado do Tocantins; 

 

• Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – FUNJURIS-TO: Lei nº. 1.718, de 13 de julho de 2006, altera 

a Lei nº. 954, de 3 de março de 1998, que instituiu o Fundo Especial de modernização e Aprimoramento do poder Judiciário, 

publicada no Diário Oficial nº. 2.206, de 14 de julho de 2006; 

 

• Fundo de Capacitação dos Servidores do Poder Executivo - FUNCASE: Lei nº. 1.739, de 8 de dezembro de 2006, altera a Lei nº. 

1.168, de 2 de agosto de 2000, que instituiu o Fundo de Capacitação dos Servidores do Poder Executivo, publicada no Diário Oficial 

nº. 2.304, de 11 de dezembro de 2006. 

 

 

 

Palmas, 31 de janeiro de 2007. 
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