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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 

para Estados e Municípios – SIAFEM, o qual fornece as informações que refletem a utilização dos recursos consignados no

Seguridade Social e de Investimentos em favor da 

 

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 

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

 

� A Lei Complementar n.º 101, de 04/05/00, 

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

Fundação, inclusive Empresa Estatal Dependente;

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

     

 

BASE DE DADOS (FONTE DE INFORMAÇÕES) 

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

SIAFEM, o qual fornece as informações que refletem a utilização dos recursos consignados no

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

se os seguintes dispositivos legais: 

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, 

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

Empresa Estatal Dependente; 

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

               

Integrado de Administração Financeira 

SIAFEM, o qual fornece as informações que refletem a utilização dos recursos consignados nos Orçamentos Fiscal, da 

, Autarquias, Fundações e Fundos Especiais.  

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

estabelece que as demonstrações contábeis compreenderão, 

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



 

                    

� Lei Orçamentária n.º 2.547, de 22/12/2011, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 3.531, de 23/12/2011, alterada pelas Leis n.º 

2.637, de 15 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial n.º 3.739, de 23 de outubro de 2012, e n.º 2.647, de 8 de novembro de 

2012, publicada no Diário Oficial n.º 3.753, de 13 de novembro de 2012. 

 

3. DIRETRIZES CONTÁBEIS 

 

A execução orçamentária e financeira do Poder Executivo está regulamentada através do Decreto n.º 4.576, de 21/06/2012, publicado no 

Diário Oficial n.º 3.655, de 22/06/2012; 

 

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

e às normas do Direito Financeiro; 

 

Em cumprimento ao que determina a Instrução Normativa RFB n.º 1.183, de 19 de agosto de 2011, Art. 5º, inciso X, foram inscritos no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ os fundos públicos. 

 

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

 

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

107.501.747,00, conforme dispõe o art. 35, da Lei n.º 4.320/64; 

 



 

                    

No exercício de 2012, ocorreram repriorizações das ações governamentais através das técnicas de transposição, remanejamento e 

transferência, nos totais de R$ 847.460.438,00, R$ 23.831.756,00 e R$ 660.298.144,08, respectivamente, em conformidade com o art. 37 da Lei n.º 

2.530, de 30 de novembro de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2012. 

 

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 e Tribunal de Contas 

(1.1.2.1.3.04.00) 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.  

Em 2012, deu-se início à implantação dos  procedimentos de depreciação dos bens móveis da administração direta e indireta do Poder 

Executivo, utilizando-se o método das quotas constante, em conformidade com o Decreto n.º 4.480, de 23 de janeiro de 2012, bem como a Portaria 

SECAD/SEFAZ/CGE n.º 02, de 03 de dezembro de 2012. Porém, ressalte-se que em princípio foram depreciados os bens móveis adquiridos e 

disponibilizados para uso em 2012, tendo por base o valor de aquisição ou produção, considerando os critérios estabelecidos na Tabela de 

Depreciação constante no Anexo Único à Portaria n.º 02/2012; e os adquiridos em exercícios anteriores e disponibilizados para uso em 2012, tendo 

por base o valor justo pela aplicação do método de custo. Portanto, os referidos bens foram avaliados, utilizando-se as seguintes fórmulas: 

a) Fator de Avaliação (FA): 
 

FA = (EC x 4) + (PVUF x 6) + [PU x (-3)]       
100 

 



 

                    

onde: 
EC = Estado de Conservação do bem 
PVUF = Período de Vida Útil Futura do bem 
PU = Período de Utilização do bem 

b) Valor do bem após a avaliação (VBA): 
 
VBA = VB x FA 

 
onde: 

 
VB = Valor do Bem atualizado pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que o venha substituir 
FA = Fator de Avaliação 

 
II – considerados os seguintes fatores de influência: 
 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

(EC) 

PERÍODO DE 
UTILIZAÇÃO  

(PU) 

PERÍODO DE VIDA 
ÚTIL FUTURA 

(PVUF) 

Valoração Conceito Valoraçã
o 

Conceito Valoração Conceito 

10 Novo 10 ≥ 10 anos 10 ≥ 10 anos 

8 Bom 9 9 anos 9 9 anos 

5 Regular 8 8 anos 8 8 anos 

2 Inservível 7 7 anos 7 7 anos 

  6 6 anos 6 6 anos 

  5 5 anos 5 5 anos 

  4 4 anos 

4 

4 anos 

  3 3 anos 3 anos 

  2 2 anos 2 anos 

  1 1 ano 1 ano 

  0 < 1 ano < 1 ano 

 



 

                    

 

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 2012. Ressalta-se que as participações acionárias que não se 

enquadram no referido dispositivo foram avaliadas pelo método de custo; 

 

Através da Lei Estadual n.º 2.603, de 5 de julho de 2012, foi instituída a Segregação de Massa composta pela separação dos segurados do 

RPPS-TO em dois grupos distintos, visando o equilíbrio financeiro e atuarial: Fundo Financeiro, unidade gestora 248300 e o Fundo Previdenciário, 

unidade gestora 248301. 

 

 

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$ 2.404.731.854,96;  

 



 

                    

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 de 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 03 de 11/06/2012, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 3.650, de 15/06/2012, das Secretarias da 

Administração e da Fazenda, com vistas a subsidiar o Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2012;  

 

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 2012, 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. Porém 

com base no inventário patrimonial de 2012 foram contabilizados novos valores correspondentes aos bens móveis, próprios e de terceiros, não 

localizados. Quanto aos valores anteriormente registrados nestas rubricas foram remanejados para novas sequências de contas, 1.9.6.3.2.24.00 – 

Bens de Terceiros não Localizados anteriores a 2012 e 1.9.6.6.1.10.00 – Bens Móveis em Processo de Localização, de modo a evitar a duplicação de 

valores; 

 



 

                    

Em 2012, foi dado continuidade aos trabalhos do GTDA - Grupo de Trabalho de Atualização da Dívida Ativa, instituído 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. 

 

Do montante de R$ 323.659.787,28 contabilizado em Restos a Pagar, R$ 300.145.757,94  refere-se às inscrições do exercício de 2012, sendo 

R$ 176.276.607,68 referente às despesas liquidadas e R$ 123.869.150,26 às somente empenhadas, compondo, portanto os restos a pagar 

processados e não processados, respectivamente; e R$ 23.514.029,34 correspondem aos valores inscritos em exercícios anteriores, dos quais R$ 

7.405.480,91 são restos a pagar processados e  R$ 16.108.548,43 não processados, sendo que deste montante, somente R$ 3.600.859,02 foram 

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 2012, 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. 



 

                    

 

No exercício de 2012 houve  inscrição de precatórios de R$ 6.112.036,00, que, considerando-se o saldo do exercício anterior e as demais 

movimentações ocorridas no exercício em análise, tem-se um saldo a pagar de R$ 172.706.519,96, conforme demonstrado na planilha de 

precatórios, às fls. 2.357 a 2.359, 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. No 

exercício em análise houve um repasse financeiro de R$ 16.741.619,14, conforme metodologia de cálculo abaixo descrita: 

 

a. VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA ATÉ AGOSTO/2011:    R$198.141.048,32 

b. PARCELA ANUAL DE 2012 (valor da dívida atualizada dividido por 13):  R$ 15.241.619,14 

c. PREVISÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA ATÉ 30.06.12:  R$ 1.500.000,00 

d. MONTANTE A SER TRANSFERIDO (b+c):      R$ 16.741.619,14  

   

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 2.2.2.4.6.02.00, Precatórios Judiciais de 

Origem Alimentar e Não Alimentar, respectivamente, no montante de R$ 171.922.129,08, 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$ 1.861.764,30, 

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 69.136,80 Precatórios (26.444.463,45) 

TOTAL 69.136,80  (26.444.463,45) 

VARIAÇÃO TOTAL (26.513.600,25) 

Demonstração das Variações Patrimoniais 

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS 

Depósitos Efetuados ao TJ 35.002.988,64 Incorporação 2.536.946,50 

  Atualização 5.952.441,89 

TOTAL 35.002.988,64 TOTAL 8.489.388,39 

VARIAÇÃO TOTAL 26.513.600,25 

 

 

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

houve a incorporação de R$ 751.832,43, 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; 

 

Os Balanços Orçamentários, Anexo 12 da Lei n.º 4.320/64, das gestões Autarquia e Fundo apresentam um superávit e déficit, 

respectivamente, de igual valor, no montante de R$ 1.994.178,00, ocasionado pela abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria da 

Infra-Estrutura, UG 370100, oriundo de recurso de superávit financeiro aberto no Instituto de Terras do Tocantins – ITERTINS, UG 345100; 

 



 

                    

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$ 7.701.701.369,12; 

 

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$ 352.517.405,36. Ressalte-se que no decorrer do exercício foi efetivada uma 

perda de 196.586.882,37. 

 

 

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. 8º, quadro III, que trata 

do Orçamento de Investimentos 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 Comunicação do Estado do Tocantins – COMUNICATINS e Companhia de Mineração do Estado do Tocantins – 

MINERATINS, com posição em 31/10/2012, foram atualizados no exercício em análise os investimentos em participações societárias avaliados pelo 



 

                    

método de equivalência patrimonial; sendo os resultados positivos, R$ 354.181,23, contabilizados como Ganho na Apuração da Equivalência 

Patrimonial, e R$ 611.628,45 de Acréscimos Patrimoniais, e os negativos, no valor de R$ 649.267,80 como Perda na Apuração da Equivalência 

Patrimonial e R$ 4.743.341,51 de Decréscimos Patrimoniais. 

 

 

8. CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES 

 

 

8.1 CRIAÇÃO 

 

� Fundo Estadual de Transportes - FET – Lei Estadual n.º 2.583, de 28 de maio de 2012. 

 

      8.2 ALTERAÇÃO 

 

� Secretaria das Relações Institucionais passa a denominar-se Secretaria de Representação do Estado  – Medida Provisória n.º 3, de 1º 

de março de 2012; 

� Secretaria da Juventude e dos Esportes passa a denominar-se Secretaria do Esporte  – Medida Provisória n.º 3, de 1º de março de 

2012. 

 

      

 

 



 

                    

 8.4 EXTINÇÃO: 

 

� Secretaria das Oportunidades – Medida Provisória n.º 5, de 17 de julho de 2012; 

� Agência Tocantinense de Notícias – ATN – Medida Provisória n.º 5, de 17 de julho de 2012; 

� Fundo Especial de Despesa da Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins – Lei Estadual n.º 2.696, de 21 de dezembro de 2012. 

 

 

Palmas, 09 de fevereiro de 2013. 

 

Ana Ferreira Alves Martins 
Superintendente de Gestão Contábil 

Contadora CRC – TO 000664/O-7 

Sorayma Soares de Almeida Viana 
Diretora de Demonstrações Contábeis em Exercício 

Contadora CRC – TO 0001552/O-0 

Maria Helany da Silva 
Diretora de Normas e Procedimentos 

Contadora CRC – TO 002113/O-5 
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