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1. BASE DE DADOS (FONTE DE INFORMAÇÕES)

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 nos Orçamentos Fiscal, da

Seguridade Social e de Investimentos em favor da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos Especiais.

2. BASE DE DADOS (FONTE NORMATIVA)

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;

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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 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;

 Lei Orçamentária n.º 2.437, de 31/03/2011, publicada no Diário Oficial do Estado – D.O.E. n.º 3.352, de 31/03/2011, alterada pelas

Leis n.ºs 2464, de 07/07/2011 e 2.529, de 30/11/2011.

3. DIRETRIZES CONTÁBEIS

A execução orçamentária e financeira do Poder Executivo está regulamentada através do Decreto n.º 4.240, de 19/01/2011, publicado no

D.O.E. n.º 3.304, de 19/01/2011, alterado pelo Decreto n.º 4.250, de 03/03/2011, publicado em 04/03/2011 no D.O.E. n.º 3.336;

Os registros contábeis da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram processados em observância aos Princípios 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 de competência para as despesas e receitas.



4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

123.031.547,83, conforme dispõe o art. 35, da Lei n.º 4.320/64;

No exercício de 2011, ocorreram repriorizações das ações governamentais através das técnicas de transposição, remanejamento e

transferência, nos totais de R$ 639.039.500,00, R$ 100.048.717,00 e R$ 609.345.035,91, respectivamente, em conformidade com o art. 45 da Lei

n.º 2.408, de 28 de outubro de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2011.

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

contábil 2.1.1.2.1.00.00 – Recursos Próprios CTU, são registrados como direito na unidade gestora concedente do recurso, na conta contábil

1.1.2.1.3.01.00 - Recursos Próprios CTU. De igual forma, procedeu-se com os recursos oriundos de alienação de bens, que são controlados por meio

da fonte de recurso “0226 – Alienação de Bens”, contabilizados nas contas contábeis 2.1.1.2.2.00.00 e 1.1.2.1.3.02.00, no passivo da UG Tesouro e

no Ativo Financeiro das Autarquias, respectivamente. Analogicamente, houve um registro de um direito do Tribunal de Justiça (1.1.2.1.3.01.00)

junto ao Tesouro Estadual (2.1.1.2.4.00.00), referente aos recursos do BNDES.

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. Foi determinada, através do Decreto n.º 4.480, de 23 de janeiro de 2012, publicado no D.O.E. n.º 3.553, de 23 de janeiro de 2012, a

implantação dos procedimentos destinados à redução ao valor recuperável, à reavaliação e à depreciação dos bens móveis da administração direta

e indireta do Poder Executivo, em cumprimento à Portaria n.º 664, de 30 de novembro de 2010, da Secretaria do Tesouro Nacional;



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 2011. Ressalta-se que as participações acionárias que não se

enquadram no referido dispositivo foram avaliadas pelo método de custo.

5. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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$ 2.100.864.612,89;

Em 2011, procedeu-se à contabilização da Compensação de Crédito Tributário do ICMS, com crédito líquido, certo e vencido, das empresas

de energia elétrica e prestadora de serviço de comunicação para com a Fazenda Pública Estadual, decorrente da prestação destes serviços aos

Órgãos da Administração Pública do Estado do Tocantins, em conformidade com o art. 1º da Lei n.º 1.745, de 15 de dezembro de 2006. Dessa

forma, com base na compensação mensal contabilizava-se, na UG-Tesouro, a Receita de ICMS (4.1.1.1.1.3.02.00) em contrapartida de um crédito



tributário, ICMS a Compensar (1.1.2.1.5.01.00), baixado quando da regularização da despesa de prestação de serviços pela unidade gestora

liquidante.

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) possui o devido cadastro contábil do imóvel por meio de inscrição genérica denominada Patrimônio Imobiliário - PI, com exceção

daqueles registrados na sequência de contas contábeis 1.4.2.1.1.40.XX – Bens Imóveis a Cadastrar, nos quais os procedimentos de levantamento

contábil e determinação dos custos individualizados por imóvel encontram-se em andamento;

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 1.4.2.1.1.20.XX, 1.4.2.1.2.XX.XX e 1.9.6.3.2.20.XX. Ressalte-se o levantamento do inventário anual

estabelecido através da Portaria Conjunta n.º 01 de 28/07/2011, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 3.436, de 02/08/2011, das Secretarias da

Administração e da Fazenda, com vistas a subsidiar o Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2011;

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 1.4.2.1.1.30.XX e 1.9.6.3.2.22.XX, cujos valores são resultantes

das incorporações no SIAFEM a serem confirmadas no SISPAT. Ressaltando-se que, no exercício de 2011, foi dado continuidade, por parte dos

órgãos e entidades do Poder Executivo, ao levantamento contábil iniciado em 2007, objetivando a conformidade em ambos os sistemas;



Em 18 de outubro de 2011, a Secretaria da Fazenda constituiu o Grupo de Trabalho de Atualização da Dívida Ativa – GTDA, através da

Portaria SEFAZ n.º 1.189, com o objetivo de desenvolver atividades que permitam conhecer os valores reais inscritos na Dívida Ativa e atender as

Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O adiantamento de valores concedidos a servidor por meio de Suprimento de Fundos constitui despesa orçamentária, percorrendo os três

estágios, ou seja, empenho, liquidação e pagamento. Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois, no momento da

concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido. Dessa forma, no exercício em análise, concomitante à liquidação da despesa houve a

incorporação de um ativo, representando o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo suprido, conta contábil

1.1.2.4.0.00.00, em conformidade com a Portaria Conjunta STN/SOF n.º 4, de 30 de novembro de 2010. Ainda em 2011, criou-se também um

controle dos processos de Suprimento de Fundos que se encontram em fase de análise junto ao setor de Controle Interno do respectivo órgão. Para

tanto, houve o remanejamento do saldo constante na conta contábil de Suprimento de Fundos a Comprovar (2.9.9.1.1.06.XX) para Suprimento de

Fundos em Processo de Análise (2.9.9.1.1.09.XX), ambas do sistema de compensação.

Do montante de R$ 118.221.673,85, contabilizado em Restos a Pagar, R$ 103.276.608,07 refere-se às inscrições do exercício de 2011, sendo

R$ 44.229.977,60 referente às despesas liquidadas e R$ 59.046.630,47 às somente empenhadas, compondo, portanto os restos a pagar

processados e não processados, respectivamente; e R$ 14.945.065,78 correspondem aos valores inscritos em exercícios anteriores, dos quais R$

6.217.493,75 são restos a pagar processados e R$ 8.727.572,03, restos a pagar não processados liquidados;

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 apurada, mensalmente, no saldo devedor correspondente;

Em razão de o sistema de amortização do contrato de parcelamento do Estado do Tocantins junto ao INSS, com base na MP 2.129-8/2001,

ser diretamente vinculado ao montante do repasse do FPE, de acordo ao que está previsto na cláusula 1ª do TADF – Termo de Amortização de

Dívida Fiscal, onde determina a retenção de 0,63% desta receita para pagamento da parcela; e a cláusula 9ª do mesmo termo estabelecer, para

apuração da atualização do saldo devedor, a aplicação da TJLP sobre o montante constituído; esclarecemos que o montante apurado mensalmente,

cumprindo o que determina a cláusula 9ª do TADF, foi pago em sua totalidade durante o exercício de 2011, razão pela qual o campo

correspondente à atualização monetária do referido contrato encontra-se sem valor, no anexo XVI, da Lei n° 4.320/64.

De acordo a Lei Complementar n.º 69/2010 e Decreto n.º 3.997/2010, que dispõem sobre a implantação, no Estado do Tocantins, do regime

especial para pagamento de precatórios, de que trata a Emenda Constitucional n.º 62/2009, o pagamento dos precatórios, vencidos e a vencer,

devidos pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Tocantins, será feito no prazo de 15 (quinze) anos; razão pela qual, no exercício

de 2011, houve o reconhecimento da dívida total de precatórios, com inscrição de R$ 138.584.212,62, que, considerando-se o saldo do exercício

anterior e às demais movimentações ocorridas no exercício em análise, tem-se um saldo a pagar de R$ 199.280.898,91, conforme demonstrado na

planilha de precatórios, às fls. 2.192 a 2196, do Volume VII. Quanto aos procedimentos contábeis adotados, optou-se pelo repasse apenas do

recurso financeiro ao Tribunal de Justiça, sendo toda execução orçamentária realizada pelo Poder Executivo, UG 090600 – Procuradoria Geral do

Estado. Ressaltamos que a diferença de R$ 914.306,38 ocasionada pelo confronto do saldo a pagar constante da planilha de precatórios

anteriormente referida e o saldo a pagar registrado no SIAFEM nas contas contábeis 2.2.2.4.6.01.00 e 2.2.2.4.6.01.00, Precatórios Judiciais de

Origem Alimentar e Não Alimentar, respectivamente, no montante de R$ 198.366.592,53, diz respeito ao valores registrados no sistema de

compensação, conta contábil 1.9.9.1.1.10.03, referente aos processos que o Poder Executivo aguarda citação judicial, no total de R$ 1.991.679,80,



menos o valor caucionado de R$ 1.077.373,42. Quanto às baixas dos precatórios pagos, esclarecemos que ocorreram a crédito do direito do Poder

Executivo junto ao Poder Judiciário, registrado na conta contábil 1.1.2.1.9.03.01 - Depósitos Judiciais ao TJ, não havendo, portanto o registro da

mutação da despesa. Fato a ser observado quando da análise das variações ocorridas no patrimônio, relacionadas à rubrica de precatórios judiciais,

conforme demonstrativo abaixo:

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Comparativo dos Balanços Patrimoniais

ATIVO PASSIVO

Depósitos Judiciais ao TJ 1.105.272,78 Precatórios 150.483.107,89

TOTAL 1.105.272,78 150.483.107,89

VARIAÇÃO TOTAL 149.377.835,11

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Depósitos Efetuados ao TJ 13.860.477,60 Incorporação 138.584.212,62

Cancelamento Precatórios 282.321,85 Atualização 24.936.421,94

TOTAL 14.142.799,45 TOTAL 163.520.634,56

VARIAÇÃO TOTAL 149.377.835,11

No Passivo Permanente do Balanço Patrimonial encontram-se evidenciados os valores da Provisão Matemática Previdenciária,

contabilizados 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$ 6.496.360.287,84;



Em consonância ao princípio da Competência e Oportunidade, onde a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais,

houve a incorporação de R$ 785.446,27, sem a efetiva execução da despesa, referente ao recebimento de Bens de Estoque (1.1.3.1.8.0X.XX), em

contrapartida da conta contábil 2.1.2.2.2.00.00 – Outras Obrigações a Pagar.

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$ 131.471.454,88. Ressalte-se que no decorrer do exercício foi efetivada uma

perda de R$ 68.660.553,00.

No exercício de 2011, houve a inclusão do controle de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, no Balanço Patrimonial, anexo 14 da Lei 4.320/64

e Comparativo dos Balanços Patrimoniais, alterando, desta forma, o saldo total do ativo e passivo. Porém, ressaltamos que a contabilização do

referido controle vem sendo efetuada desde o exercício de 2007.

6. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA – APORTE DE CAPITAL

Houve um aporte de capital à MINERATINS no valor de R$ 100.000,00, conforme determinado pela LOA, em seu art. 4º, inc. II, que trata do

Orçamento de Investimento das Empresas.



7. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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, 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 31/10/2011, os investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial, no

exercício de 2011, foram atualizados; sendo os resultados positivos, R$ 25.787.695,67, contabilizados como Ganho na Apuração da Equivalência

Patrimonial, e R$ 94.670,01 de Acréscimos Patrimoniais, e os negativos, no valor de R$ 81.203,49 como Perda na Apuração da Equivalência

Patrimonial e R$ 3.992.766,78 de Decréscimos Patrimoniais.

8. CRIAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO/FUSÃO, CISÃO E EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES

8.1 CRIAÇÃO

 Secretaria das Oportunidades – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Secretaria das Cidades e do Desenvolvimento Urbano – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Secretaria da Cultura – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Fundação Pró Direitos e Deveres nas Relações de Consumo – PROCON – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins – FAPT – Lei Complementar n.º 71, de 31 de março de 2011;

 Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins – REDESAT – Lei Complementar n.º 77, de 17 de novembro de 2011;



 Agência Tocantinense de Notícias – ATN – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Instituto Pioneiros Mirins, de Apoio à Criança e ao Adolescente – Lei Estadual n.º 2.466, de 07 de julho de 2011;

 Fundo Estadual de Segurança, Justiça e Cidadania – Lei Estadual n.º 2.434, de 31 de março de 2011.

8.2 TRANSFORMAÇÃO/FUSÃO

 Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento em Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário – Lei

Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Secretaria da Cidadania e Justiça e a da Segurança Pública em Secretaria da Segurança, Justiça e Cidadania – Lei Estadual n.º 2.425,

de 11 de janeiro de 2011;

 Secretaria da Comunicação em Secretaria da Comunicação Social – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Secretaria de Indústria e Comércio em Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de

2011;

 Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo em Secretaria da Indústria e do Comércio – Lei Estadual n.º 2.457, de 05 de julho

de 2011;

 Secretaria da Juventude e a do Esporte em Secretaria da Juventude e dos Esportes – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente em Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e dos Recursos Hídricos – Lei

Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Secretaria de Representação do Estado em Secretaria das Relações Institucionais – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;



 Secretaria do Planejamento em Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de

janeiro de 2011;

 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social em Secretaria do Trabalho e da Ação Social – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de

janeiro de 2011;

 Fundação Pioneiros Mirins em Fundação Pioneiros Mirins de Apoio à Infância e à Juventude – PIONEIROS MIRINS – Lei Estadual n.º

2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Autarquia de Saneamento do Estado do Tocantins em Agência Tocantinense de Saneamento – ATS – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de

janeiro de 2011;

 Fundo de Modernização da Gestão Pública – FUNGESP em Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP – Lei

Estadual n.º 2.491, de 25 de agosto de 2011;

 Fundo Estadual de Segurança, Justiça e Cidadania em Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP – Lei Estadual n.º 2.461, de 07 de

julho de 2011;

 Fundo Estadual Antidrogas em Fundo Estadual sobre Drogas – Lei Estadual n.º 2.434, de 31 de março de 2011;

 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor em Fundo para as Relações de Consumo – Lei Estadual n.º 2.434, de 31 de março de 2011.

8.3 CISÃO

 Secretaria da Segurança, Justiça e Cidadania em Secretaria da Segurança Pública – SSP e Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos

– Lei Estadual n.º 2.461, de 07 de julho de 2011;

 Secretaria da Educação e Cultura em Secretaria da Educação e Secretaria da Cultura – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de

2011;



 Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano em Secretaria da Habitação e Secretaria das Cidades e do Desenvolvimento

Urbano – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

8.4 EXTINÇÃO:

 Vice – Governadoria – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Secretaria do Governo – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011;

 Departamento de Estadas e Rodagens – DERTINS – Lei Estadual n.º 2.425, de 11 de janeiro de 2011.

Palmas, 15 de fevereiro de 2012.

Ana Ferreira Alves Martins
Superintendente de Gestão Contábil

Contadora CRC – TO 000664/O-7

Nice Maria Ferreira Borges
Diretora de Demonstrações Contábeis

Contadora CRC – TO 001628/O

Maria Helany da Silva
Diretora de Normas e Procedimentos

Contadora CRC – TO 002113/O-5
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