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11..  BBAASSEE  DDEE  DDAADDOOSS  ((FFOONNTTEE  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS))  

 

As informações contidas neste Balanço Consolidado têm como principal fonte de dados o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 

Municípios – SIAFEM, o qual fornece as informações que refletem a utilização dos recursos consignados no Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e 

Investimentos em favor das Secretarias, Autarquias, Fundações e Fundos Especiais.  

 

 

22..  BBAASSEE  DDEE  DDAADDOOSS  ((FFOONNTTEE  NNOORRMMAATTIIVVAA))  

 

Para elaboração deste Balanço observou‐se os seguintes dispositivos legais: 

 

• A Constituição Federal; 

 

• A Lei Federal n.º 4.320, de 17/03/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

 

• A Lei Complementar n.º 101, de 04/05/00, que em seu art. 50, III, estabelece que as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e 

conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da Administração Direta, Autarquia e Fundação, inclusive Empresa 

Estatal Dependente; 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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• Lei Orçamentária n.º 2.251, de 07/12/2009, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 3.032, de 08/12/2009. 

 

 

33..  DDIIRREETTRRIIZZEESS  CCOONNTTÁÁBBEEIISS  

 

• A execução orçamentária e financeira do Poder Executivo está regulamentada através do Decreto n.º 3.943, de 20/01/2010, publicado no Diário 

Oficial do Estado n.º 3.062, de 25/01/2010; 

 

• Os registros contábeis da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram processados em observância aos Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e às normas do Direito Financeiro; 

 
• Na contabilização da execução orçamentária, em conformidade com o art. 35, da Lei n.º 4.320/64, e o inciso II do artigo 50, da Lei Complementar 

n.º 101/2000, foi utilizado o regime misto sendo de competência para as despesas e caixa para as receitas. Em razão disso, houve uma diferença 

de R$ 9.691.427,37 entre as receitas e despesas intra‐orçamentárias, referente às despesas executadas em dezembro/2009 cujo crédito em 

conta corrente ocorreu somente em janeiro de 2010 e as despesas executadas em dezembro/2010 sendo o crédito apropriado em janeiro de 

2011. 

 

 

44..  PPRRIINNCCIIPPAAIISS  PPRRÁÁTTIICCAASS  CCOONNTTÁÁBBEEIISS    

 

• Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, oriundos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no montante de R$ 61.337.222,00; 

porém, não foi efetuado novo registro da receita, face à sua escrituração ter ocorrido no exercício em que foi arrecadada, conforme dispõe o art. 

35 da Lei n.º 4.320/64; 
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• O Balanço Orçamentário do Poder Executivo apresentou déficit de previsão de R$ 44.100.000,00, referente à abertura de créditos adicionais 

extraordinários, nas unidades gestoras 090900 – Corpo de Bombeiros Militar e 103300 – Fundo Estadual do Meio Ambiente, conforme Decreto 

n.º 4.160, de 20/09/2010, publicado no DOE n.º 3.236, de 08/10/2010; bem como de crédito suplementar aberto nos demais poderes, tendo 

como fonte de recurso a receita de operação de crédito, fonte 4219, 100% contabilizada na UG‐Tesouro, conforme demonstração abaixo: 

 

 

ANÁLISE DO DÉFICIT DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO FONTE 4219 – PODER LEGISLATIVO 12.000.000,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO FONTE 4219 – PODER JUDICIÁRIO 30.000.000,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO FONTE 4219 – MINISTÉRIO PÚBLICO 3.000.000,00

SUBTOTAL 45.000.000,00

ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 900.000,00

SUBTOTAL 900.000,00

TOTAL GERAL 44.100.000,00

 

 

• Os recursos dos Poderes, Autarquias e Fundos em poder do Tesouro, depositados na conta única da UG Tesouro, em contrapartida 

da conta contábil 211210000 – Recursos Próprios CTU, são registrados como direito na unidade gestora concedente do recurso na 

conta contábil 112130100 ‐ Recursos Próprios CTU. De igual forma, procedeu‐se com os recursos oriundos da alienação de bens, que 

são controlados por meio da fonte de recursos “0226 – Alienação de Bens”, contabilizados no passivo da UG Tesouro: 211220000 – 

Alienação de Bens e no Ativo Financeiro das Autarquias, nas contas contábeis 112130200 – Alienação de Bens; 
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• De acordo com a Resolução do Banco Central do Brasil – BACEN n.º 3.922, de 25/11/10, encontram‐se registrados no Ativo 

Financeiro do Balanço Patrimonial os investimentos do Fundo de Previdência do Estado do Tocantins, no total de R$ 

1.635.030.702,25;  

 
• Em março de 2010 houve alteração na classificação contábil dos Investimentos Financeiros do RPPS, do grupo 115000000 – 

Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência para 111140000 – Aplicações do RPPS, em conformidade com o anexo I da 

Portaria n.º 916, de 15/07/03, alterada pela Portaria n.º 95, de 06/03/07.  

 
• Face às alterações anteriormente citadas, houve a necessidade de alteração da classificação contábil utilizada para as aplicações em 

Poupança, que a partir de então passaram do grupo 111140000 para 111150000 – Poupanças. 

 

• A posição patrimonial dos bens móveis, próprios e de terceiros, das Unidades Gestoras que compõem o Poder Executivo, tem por 

base os relatórios do controle físico, emitidos por meio do Sistema de Patrimônio – SISPAT, cujos valores encontram‐se devidamente 

conciliados com os registros do SIAFEM nas contas contábeis 1421120XX, 14212XXXX e 1963220XX, considerando como resultados 

positivos desse trabalho o levantamento do inventário anual estabelecido através da Portaria Conjunta n.º 01 de 11/06/2010, 

publicada no Diário Oficial do Estado n.º 3.160, de 18/06/2010, das Secretarias da Administração e da Fazenda, com vistas a subsidiar 

o Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2010; 

 

• Compondo os totais de Bens Móveis, Próprios e de Terceiros, nos grupos do Ativo Permanente e do Compensado, respectivamente, 

constam os “Bens em Processo de Localização” com registros nas contas contábeis 1421130XX e 1963222XX, cujos valores são 

resultantes das incorporações no SIAFEM a serem confirmadas no SISPAT. Ressaltando‐se que, no exercício de 2010, foi dado 
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continuidade, por parte dos órgãos e entidades do Poder Executivo, ao levantamento contábil iniciado em 2007, objetivando a 

conformidade em ambos os sistemas;   

 
• A posição patrimonial dos Bens Imóveis das Unidades Gestoras correspondentes aos órgãos e entidades do Poder Executivo, cujos 

valores encontram‐se contabilizados no SIAFEM em contas contábeis específicas do Ativo Permanente (Bens Próprios) e do Ativo 

Compensado (Bens de Terceiros) possuem o devido cadastro contábil do imóvel por meio de inscrição genérica denominada 

Patrimônio Imobiliário ‐ PI, com exceção daqueles registrados na sequência de contas contábeis 1421140XX – Bens Imóveis a 

Cadastrar, nos quais os procedimentos de levantamento contábil e determinação dos custos individualizados por imóvel encontram‐

se em andamento; 

 

• Do montante da conta de Restos a Pagar está contabilizado os do exercício no valor de R$ 100.581.926,40, sendo R$ 63.822.450,91 

referente às despesas liquidadas, porém não pagas e R$ 36.759.475,49 de despesas empenhadas e não‐liquidadas, bem como os 

Restos a Pagar de exercícios anteriores no montante de R$ 1.209.267,79, totalizando assim o valor de R$ 101.791.194,19; 

 
• A conta contábil 112230219 – Devedores Diversos a Receber  –  exercício de 2010 apresentou, no final do exercício, um saldo de R$ 

57.645.632,29. Desse montante R$ 28.450.689,31 referem‐se a Ordens Bancárias canceladas, conforme mandado de segurança 

expedido em 02/01/2011 e R$ 25.209.162,99 a valores sequestrados para pagamento de Precatórios não regularizados no exercício; 

 
• O montante de R$ 66.792.170,84, contabilizado na conta 212220000 – Outras Obrigações a Pagar, refere‐se a consignações da folha 

de pagamento de dezembro de 2010, não inscritas em restos a pagar. 

 
• Foram inscritos na Dívida Fundada o montante de R$ 17.951.301,21, relativo a Precatórios de Exercícios Anteriores;  
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• A Dívida Fundada Externa é contratada junto a Instituições Financeiras internacionais em moeda estrangeira, convertida 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 pelo Dólar Americano (US$). Em relação à Dívida Fundada Interna, o Estado do Tocantins 

firmou contratos, junto a Instituições Financeiras nacionais, indexados pela Taxa Referencial (TR), Unidade Padrão de Referência 

(UPR), Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo a variação dessas taxas 

apurados, mensalmente, no saldo devedor correspondente; 

 

• No Passivo Permanente do Balanço Patrimonial, encontram‐se evidenciados os valores da contabilização da Provisão Matemática 

Previdenciária na UG 248300 – Fundo de Previdência do Estado do Tocantins, em conformidade com a legislação dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, totalizando um Passivo Atuarial de R$ 3.876.449.297,76; 

 

• Em atendimento ao princípio contábil da prudência, bem como a NBCT 4 – Da Avaliação Patrimonial, do Conselho Federal de 

Contabilidade, foi constituída Provisão para Perdas em Investimentos, relativa aos fundos de investimentos de renda fixa e variável, 

realizados pelo Fundo de Previdência do Estado do Tocantins, UG 248300, no montante de R$ 91.873.048,25. Ressalte‐se que no 

decorrer do exercício foi efetivada uma perda de R$ 63.900.908,81. 

 

• No exercício de 2010 ocorreram repriorizações das ações governamentais através das técnicas de transposição, remanejamento e 

transferência, no total de R$ 691.424.376,00, R$ 77.806.400,00 e R$ 513.976.092,24, respectivamente, em conformidade com o art. 

50 da Lei n.º 2.173, de 05 de novembro de 2009 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010. 
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55..  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  AACCIIOONNÁÁRRIIAA  ––  AAPPOORRTTEE  DDEE  CCAAPPIITTAALL  

  

• Foi aportado à Companhia de Desenvolvimento do Estado do Tocantins – CODETINS, o valor de R$ 201.118,09, referente aos bens 

móveis pertencentes à extinta Agência de Habitação e Desenvolvimento Urbano – AHDU/TO, conforme o art. 2º, da Lei Estadual n.º 

2.412, de 17/11/2010. 

 

 

66..  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  AACCIIOONNÁÁRRIIAA  ‐‐  AAJJUUSSTTEESS  DDEE  EEXXEERRCCÍÍCCIIOOSS  AANNTTEERRIIOORREESS  EE  RREEMMAANNEEJJAAMMEENNTTOOSS  

 

• Os investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial, no exercício de 2009, com base 

nos balancetes das empresas Agência de Fomento S.A., Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS, Companhia de 

Energia Elétrica do Estado do Tocantins – CELTINS, Tocantins Energia S.A., Orla Participações e Investimentos S.A, Companhia de 

Desenvolvimento do Estado do Tocantins – CODETINS, Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Tocantins – CASETINS e 

Companhia de Mineração do Estado do Tocantins – MINERATINS, com posição em 31/10/2009, foram atualizados considerando o 

valor do patrimônio líquido dessas empresas em 31/12/2009; sendo os resultados positivos, no montante de R$ 104.925,42, 

contabilizados na conta contábil 623810000 – Acréscimos Patrimoniais, e os negativos, no valor de R$ 3.603.269,49, lançados na 

conta 523810000 – Decréscimos Patrimoniais. 

 

• Os investimentos na empresa Tocantins Energia S.A. foram baixados devido à extinção da empresa em 2009 definida através da 

Assembléia Geral Extraordinária, em 30 de novembro de 2009, sendo transferido a Participação Acionária para a empresa Lajeado 

Energia S.A. onde o Estado possuía participação indireta através da empresa extinta. Com a transferência das ações para a Lajeado 
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Energia, o Governo do Estado passou a avaliar seus investimentos pelo Método de Custo – MC, remanejando da conta contábil 

141110100 – Participações em Empresas – MEP para 141120100 – Participação em Empresas – MC . 

 
 

77..  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  PPAATTRRIIMMOONNIIAAIISS    

  

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

Lei n.º 4.320/64. No que tange à Depreciação dos Bens Móveis, continuam em andamento os estudos técnicos para implantação dos 

procedimentos contábeis, em cumprimento à Portaria n.º 664, de 30 de novembro de 2010, da Secretaria do Tesouro Nacional, onde 

determina prazo para implantação; 

 

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

III, da Lei n.º 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; 

 

• A avaliação dos investimentos das participações acionárias do Estado, no capital de empresas, foi realizada pelo método de 

equivalência patrimonial, de acordo com o art. 248 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei n.º 11.638, de 28 

de dezembro de 2007, tendo por base o balancete das empresas com posição em 31 de outubro de 2010. Ressaltando que as 

participações acionárias que não se enquadram no referido dispositivo foram avaliadas pelo método de custo. 
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88..  CCRRIIAAÇÇÃÃOO,,  IINNCCOORRPPOORRAAÇÇÃÃOO  EE  EEXXTTIINNÇÇÃÃOO  DDEE  ÓÓRRGGÃÃOOSS  EE  EENNTTIIDDAADDEESS  

 

• Autarquia de Saneamento do Estado do Tocantins – AGUATINS – Criada através da Lei n.º 2.301, de 12 de março de 2010; 

• Agência de Habitação e Desenvolvimento Urbano – AHDU – Extinta através da Lei n.º 2.331, de 30 de março de 2010, alterada pela 

Lei n. 2.412, de 17 de novembro de 2010; 

 

• Fundo de Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental – incorporado ao Fundo de Apoio à Moradia Popular, passando a 

denominar Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental – FUNDEPAM, em conformidade 

com a Lei n.º 2.330, de 30 de março de 2010. 

 

 

Palmas, 15 de fevereiro de 2011. 

 

Ana Ferreira Alves Martins 
Superintendente de Gestão Contábil 
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Diretora de Demonstrações Contábeis 

Contadora CRC – TO 001628/O 

Maria Helany da Silva 
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