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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

1. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo as disposições da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/64, Lei Complementar nº. 101, de 

04/05/00 e Lei Orçamentária nº. 1.753, de 26 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 2.315, de 27 de dezembro de 2006. As 

informações contidas nos relatórios e demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estado e 

Municípios – SIAFEM/TO. 

 

 

2. DIRETRIZES CONTÁBEIS 

 

• As receitas e as despesas foram contabilizadas 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 de R$ 184.068.778,81 referente a convênios, e R$ 1.664.877,80 de receita de 

contribuições intra-orçamentárias, 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;  

 

• A execução orçamentário – financeira do Poder Executivo está regulamentada através do Decreto nº. 2.946, de 22 de fevereiro de 2007, 

publicado no Diário Oficial nº. 2.355, de 26 de fevereiro de 2007; 

 

• Os atos e fatos da gestão governamental foram registrados com observância aos princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 

1993, do Conselho Federal de Contabilidade, considerando as especificidades da Contabilidade Pública; 

 

• Através da Portaria Conjunta nº. 001, de 11 de maio de 2007, das Secretarias da Administração e da Fazenda, foram estabelecidos os prazos 

para apresentação, à Secretaria da Administração, do inventário anual dos bens móveis dos órgãos e entidades do Poder Executivo, com vistas 

a subsidiar o Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2007; 
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• A Portaria GABGOV nº 100/2005, que nomeou a Equipe de Trabalho para regularização do patrimônio imobiliário do Estado do Tocantins, teve 

sua composição alterada através da Portaria GABGOV nº 064/2007, D.O.E nº 2.534, de 20 de novembro de 2007, com apresentação de plano de 

trabalho a fim de dar continuidade à execução das ações. 

 

 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

• Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, oriundos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no montante de R$ 105.156.444,00; 

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; 

 

• Os Restos a Pagar Processados de 2007 correspondem às despesas liquidadas, porém não pagas, relativas à Pessoal, 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 2007, 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; 

 

• O saldo constante na conta contábil de “Ordens de Pagamentos e/ou Cheques em Trânsito – exercício de 2007” é resultante de inscrições 

efetuadas no referido período, referentes a pagamentos contabilizados que ainda não foram registrados pelo banco, ocorrendo as baixas no 

exercício seguinte, quando dos lançamentos efetuados pelo banco; 

 

• 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 211210000 – Recursos Próprios CTU, sendo evidenciada a disponibilidade financeira, como direito, na unidade 

gestora concedente do recurso, por meio da conta contábil 112130100 - Recursos Próprios CTU. 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 passivo da UG Tesouro: 

211220000 – Alienação de Bens e 211230000 – Alienação de Bens - CTU e no ativo financeiro das autarquias, nas contas contábeis 112130200 – 

Alienação de Bens e 112130300 – Alienação de Bens CTU; 
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• A Dívida Fundada Externa é contratada junto a instituições financeiras internacionais em moeda original, registrada em reais pela cotação 

oficial da moeda na data de cada liberação, sendo mensalmente atualizada pela variação cambial. O Estado do Tocantins possui contratos 

indexados ao Dólar Americano (US$) e ao IENE (¥). Quanto a Dívida Fundada Interna, o Estado do Tocantins firmou contratos, junto a 

instituições financeiras nacionais, indexados pela Taxa Referencial Acumulada (TR), Unidade Padrão de Referência (UPR) e Taxa de Juros de 

Longo Prazo (TJLP), onde a cada mês a variação dessas taxas são lançadas no saldo devedor correspondente ao contrato; 

 

• No passivo permanente do Balanço Patrimonial, encontram-se evidenciados os valores resultantes da contabilização, na Unidade Gestora: 

248300 – Fundo de Previdência do Estado do Tocantins, da Provisão Matemática Previdenciária, em conformidade com a legislação dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, totalizando um passivo atuarial de R$ 856.708.184,23; 

 

• Em observância às Portarias Interministeriais n°s 688, de 14 de outubro de 2005 e 338, de 26 de abril de 2006, da Secretaria do Tesouro 

Nacional/MF e Secretaria de Orçamento Federal/MPOG, foram incluídas na Lei Orçamentária para o exercício de 2007, bem como no Plano de 

Contas Único do Siafem, a modalidade de aplicação “91 – Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades 

Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social” e a classificação da receita orçamentária, em nível de categoria econômica, 

“7000.00.00 – Receitas Correntes Intra-Orçamentárias”, destinadas aos registros das operações intra-orçamentárias.  

 

 

4. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS IMPLANTADOS   

 

• Adoção de procedimentos de conciliação dos registros contábeis e físicos dos bens móveis do Poder Executivo por meio do Sistema Integrado 

de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM e do Sistema de Patrimônio – SISPAT, através do Decreto nº. 3.071, de 25 de 

junho de 2007, publicado no Diário Oficial nº. 2.436, de 27 de junho de 2007;  

 

• Os valores constantes na seqüência de contas 1421110XX – Bens Imóveis, foram remanejados para a seqüência de contas 1421140XX – Bens 

Imóveis a Cadastrar, os quais serão regularizados após o levantamento contábil dos custos de cada bem, seguido do cadastro do mesmo no 

Siafem, através da individualização do imóvel, realizada pela inscrição genérica denominada PI – Patrimônio Imobiliário;  
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• Em observância ao Plano de Contas Único da Administração Pública Federal, foi criada a conta contábil 212210100 – Precatórios a Pagar, para 

contabilização dos Precatórios apresentados até 1º de julho do exercício de 2007, com inclusão de seus valores na proposta orçamentária de 

2008. A evidenciação dos mesmos no balanço patrimonial é no grupo Passivo Permanente, no subgrupo “Outras Obrigações”. Para os 

precatórios inscritos em exercícios anteriores e não pagos até o término do exercício em análise, foram registrados no grupo 222460000 – 

Precatórios de Exercícios Anteriores, figurando como dívida fundada em, conformidade com o art. 30, inc. IV, § 7º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

 

• Adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação dos investimentos das participações acionárias do Governo do Estado nas 

empresas. Assim, foi alterado o título da conta contábil 141110100 “Empresas sobre Controle Acionário do Estado” para “Participação em 

Empresa – Método de Equivalência Patrimonial”, e criação das contas 141110300 “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC” e 

141120100 – “Participação em Empresas – Método de Custo”.  

 

 

5. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 

 

• AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A – FOMENTO  

Aporte de Capital no montante de R$ 1.000.000,00, conforme Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, de 16 de março de 2007, 

ora registrado na Unidade Gestora: 130100 – Secretaria do Planejamento; 

 

• COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS – SANEATINS 

Aporte de capital no total de R$ 1.530.274,61, contabilizado na UG 109900 - Agência Tocantinense de Regulacão, Controle e Fiscalização, 

compreendendo R$ 1.511.674,61, equivalente a 34.178 ações preferenciais, de acordo com a Ata da 27ª Assembléia Geral Extraordinária; e R$ 

18.600,00, em bens imóveis, com base na Lei nº 1.835, de 11 de outubro de 2007, publicada no D.O.E nº 2.511, de 15 de outubro de 2007; 

 

• TOCANTINS ENERGIA S/A 

Participação acionária mediante aquisição de 218 ações Ordinárias Nominativas e 273 ações Preferenciais Nominativas, pelo valor de R$ 

491,00, registrado na UG 250100 – Secretaria da Fazenda; 
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• COMPANHIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - MINERATINS 

Adiantamento para futuro aumento de capital no total de R$ 4.692.132,10, contabilizado na UG 370100 – Secretaria da Infra-Estrutura, 

aportado com R$ 386.000,00 em espécie, e R$ 4.306.132,10 referente aos seguintes bens imóveis: 02 (duas) áreas de terras rurais no município 

de Guaraí, por R$ 201.630,97, e 02 (duas) áreas de terrenos urbanos, por R$ 154.501,13 (Decreto nº 2.732, de 27 de abril de 2006, D.O.E nº 

2.154); e 01 (uma) jazida de calcário no município de Xambioá, por R$ 3.950.000,00, conforme Processo 2006/0906/000150, da Procuradoria 

Geral do Estado. 

 

 

6. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  E REMANEJAMENTOS DE VALORES 

 

• Com a adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação dos investimentos em participações societárias, utilizou-se o balanço 

patrimonial das empresas: Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins – CELTINS, Companhia de Desenvolvimento do Estado do 

Tocantins – CODETINS (em liquidação), e Companhia de Mineração do Estado do Tocantins – MINERATINS, com posição em 31/12/2006, 

apurando um resultado positivo, para a primeira empresa, de R$ 181.328.329,86, contabilizado na conta contábil 623810000 – Acréscimos 

Patrimoniais, e um resultado negativo no total de R$ 22.623.916,08, sendo R$ 21.006.446,13 na CODETINS e R$ 1.617.469,95 na MINERATINS, 

ora registrados na conta contábil 523810000 – Decréscimos Patrimoniais; 

 

• Foi remanejado da conta contábil 141110200 – Empresas Não Controladas pelo Estado, o valor total e R$ 94.967.798,68, sendo R$ 

93.050.520,00 para a conta 141110100 – Participações em Empresas - MEP e R$ 1.917.278,68 para a conta 141120100 – Participações em 

Empresas – Método de Custo. Também foi criada a conta 141110301 – Adiantamento para Aumento de Capital, a qual foi contrapartida do 

lançamento no valor de R$ 114.736.357,19 oriundo da conta 141110100, por se tratar de adiantamento para futuro aumento de capital na 

Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins;   

 

• Em conformidade com o art. 1º , inciso V, alíneas “a” e “b”, do Decreto nº 2.928, de 16 de janeiro de 2007, publicado no D.O.E nº 2.336, de 

26 de janeiro de 2007, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Unidade Gestora 510100, incorporou em seu patrimônio, em 1º 

de janeiro de 2007, os saldos da Agência de Habitação e Desenvolvimento Urbano, UG 102100, excetuando-se os relativos ao Projeto Orla; bem 

como os saldos remanescentes da extinta AD-Tocantins, UG 101500. 
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS  

 

• 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; 

 

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

ou negativas. 

 

 

8. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS 

 

• Os repasses efetuados para a administração indireta, a título de transferências às autarquias, fundos e fundações, no exercício de 2007, foi de 

R$ 738.451.129,79, oriundos de recursos próprios do Estado para aplicações nos programas de trabalho do Governo; 

 

 

9. CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES 

 

• AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS – AD – TOCANTINS, teve sua extinção a partir de 1º de janeiro de 2007, através da 

Lei nº. 1.756, de 02 de janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial nº. 2.319, de 03 de janeiro de 2007; 

 

• AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS DO ESTADO DO TOCANTINS – ARESTO, por meio da Lei nº. 1.758, de 02 de janeiro de 2007, 

publicada no Diário Oficial nº  2.319, de 03 de janeiro de 2007, foi reestruturada e teve sua denominação alterada para Agência Tocantinense 

de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR; 
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• AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO – AGESAN, foi extinta através da Lei nº. 1.758, de 02 de janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial nº  

2.319, de 03 de janeiro de 2007, conforme disposto em seu art. 15; 

 

• SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, através do Decreto nº 2.928, de 16 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial nº 2.336, 

de 26 de janeiro de 2007, teve parte de suas competências transferidas para a Secretaria de Recursos Hídricos e ambas as Pastas receberam 

nova denominação, a saber: Secretaria do Planejamento e Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, respectivamente.  

 

• SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, criada através do Decreto nº 2.928, de 16 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial nº 2.336, 

de 26 de janeiro de 2007; 

 

• SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, criada através do Decreto nº 2.928, de 16 de janeiro de 2007, publicado no Diário 

Oficial nº 2.336, de 26 de janeiro de 2007, reunindo as competências da Agência de Habitação e Desenvolvimento do Tocantins – AHDU/TO, 

ressalvadas as relativas ao Projeto Orla, bem como da extinta Agência de Desenvolvimento do Estado do Tocantins – AD - TOCANTINS; 

 

• FUNDO DE FARDAMENTO – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, instituído pela Lei nº. 1.873, de 20 de dezembro de 2007, publicada no Diário Oficial 

nº. 2.557, de 21 de dezembro de 2007. 

 

 

Palmas, 31 de janeiro de 2008. 
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