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O Secretário da Fazenda, no uso das suas atribuições e consoante o disposto no artigo 42, § 1º, incisos I e IV, da Constituição do Estado do

Tocantins, DECLARA para fins de cumprimento dos incisos: III, VIII e XIX  do artigo 3º da Instrução Normativa nº 013, do Tribunal de Contas do Estado do

Tocantins, de 17 de dezembro de 2008:

a) Não houve adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal, haja vista que não foi excedido o limite estabelecido pela Lei

de Responsabilidade Fiscal (inciso III, alínea “b”);

b) As anulações de empenhos ocorridas durante o exercício de 2008, referem-se aos empenhos emitidos indevidamente e às restituições de

suprimento de fundos concedidos no exercício, face a isto não foi juntada a relação dos empenhos estornados no último bimestre (inciso

VIII);

c) Não consta no Balanço Geral cópias dos empenhos, liquidados e pagos, por Unidade Gestora – UG, emitidos durante o exercício, em

formato de arquivo (inciso XIX), considerando que os mesmos estão disponível no banco de dados do SIAFEM.

Palmas, 26 de fevereiro de 2009.

D E C L A R A Ç Ã O

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES
Secretário da Fazenda
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 no Orçamento Fiscal e da

Seguridade Social em favor das Secretarias, Autarquias, Fundações e Fundos Especiais.

2. BASE DE DADOS (FONTE NORMATIVA)

Para elaboração deste Balanço observou-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, a qual 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 1.863, de 10/12/07, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 2.549, de 11/12/07.

3. DIRETRIZES CONTÁBEIS

• A execução orçamentária e financeira do Poder Executivo está regulamentada através do Decreto n.º 3.312, de 05/03/08, publicado no Diário

Oficial do Estado n. 2.605, de 06/03/08, alterado pelo Decreto nº.3.368, de 15/05/08, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 2.650, de

16/05/08;
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• 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, foram utilizados os regimes de competência para as despesas e caixa para as receitas, exceto às relativas às

Contribuições Intra-Orçamentárias (Contribuições do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado – PLANSAÚDE, R$

1.566.980,03 e Contribuições Previdenciárias, R$ 3.993.008,45) e Transferências Correntes (Fundo de Participação dos Estados e do Distrito

Federal – FPE, R$ 68.834.533,92 e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de

Educação – FUNDEB, R$ 13.696.631,84), cuja contrapartida encontra-se no subgrupo “Créditos a Receber”.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

53.802.028,00; porém, não foi efetuado novo registro da receita, face a sua escrituração ter ocorrido no exercício em que foi arrecadada,

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

• Inclusão de novas ações, mediante a abertura de Créditos Adicionais Especiais, nos programas de trabalho 0027 - Qualidade da Estrutura

Física e Equipamentos; 0098 – Desenvolvimento Urbano; 0114 – Programa de Atração de Investimentos; 0117 – Programa de Estruturação

Industrial; 0118 – Programa de Gestão das Políticas Industrial, Comercial e de Serviços, no orçamento das Unidades Gestoras – UG’s

Secretaria da Educação e Cultura - SEDUC, Fundo de Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental e Fundo de Desenvolvimento

Econômico, referentes aos valores totais autorizados por unidades gestoras R$ 420.000,00, R$ 1.031.372,00 e R$ 4.320.000,00,

respectivamente, considerando as suplementações necessárias para consecução dos objetivos dos programas supramencionados;
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• 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

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

112130300 – Alienação de Bens CTU;

• De acordo com a Resolução do Banco Central do Brasil – BACEN n.º 3.506, de 26/10/07, encontram-se registrados no Ativo Financeiro do

Balanço Patrimonial os investimentos do Fundo de Previdência do Estado do Tocantins, no total de R$ 1.059.125.655;

• Em conformidade com o balancete da Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS, posição em 31/10/08, foi efetuada a

contabilização na conta contábil 122590000 – Outros Títulos e Valores, do Ativo Permanente, subgrupo “Créditos” do Balanço Patrimonial,

referente a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC -GOVERNO relativo à parcela da distribuição dos lucros apurados no

exercício de 2007, pela Empresa, pertencente ao Governo do Estado do Tocantins, no valor de R$ 1.144.910,74;

• A posição patrimonial dos bens móveis - próprios e de terceiros -, das UG’s correspondentes aos órgãos e entidades do 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 02 de 15/07/08, publicado no Diário

Oficial do Estado n.º 2.694, de 21/07/08, das Secretarias da Administração e da Fazenda, com vistas a subsidiar o Balanço Geral do Estado

referente ao exercício de 2008;

• 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 2008, 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;
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• A posição patrimonial dos bens imóveis das UG’s 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 seqüência 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;

• As despesas resultantes da execução dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social que foram liquidadas, porém não pagas, foram inscritas

em Restos a Pagar Processados no total de R$ 137.642.451,61, sendo: R$ 2.188.758,70 de “Outros Consignatários”, R$ 130.904.551,12 de

“Credores e Fornecedores”, R$ 458.259,15 de “Pessoal a Pagar” e R$ 4.090.882,64 de “Encargos Sociais a Recolher”. Já as despesas

empenhadas e não-liquidadas totalizaram R$ 43.465.538,23 e tiveram sua inscrição em Restos a Pagar Não-Processados. Assim, o total das

inscrições em Restos a Pagar no exercício de 2008 totalizou R$ R$ 181.107.989,84;

• O saldo constante na conta contábil 212610000 intitulada “Valores em Trânsito a Pagar” é resultante de inscrições de Ordens Bancárias

efetuadas que ainda não foram debitados nas contas correntes pelo agente pagador, a serem baixadas no exercício seguinte;

• Os valores inscritos de Precatórios no exercício de 2007 e não pagos em 2008 foram convertidos em dívida fundada, perfazendo um

montante de R$ 18.888.127,17;

• 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 pelo Dólar Americano (US$) e pelo IENE (¥). Em relação à 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), Taxa de Juros

de Longo Prazo (TJLP) e pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo a variação dessas taxas lançadas, mensalmente,

no saldo devedor correspondente ao contrato;
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• 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$ 2.019.676.910,45;

• 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 variável realizados pelo Fundo de

Previdência do Estado do Tocantins, UG 248300, no montante de R$ 147.300.000,00. Ressalte-se que no decorrer do exercício foi efetivada

uma perda de R$ 135.204.739,95.

5. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS IMPLANTADOS

• Objetivando a padronização do plano de contas único com o do Governo Federal, foram criadas contas contábeis de seqüência

1.1.3.1.8.01.XX para o controle detalhado dos materiais de almoxarifado, sendo remanejados os saldos existentes na conta contábil

1.1.3.1.1.05.00, em 31/05/08, para as novas contas contábeis. Ressaltando-se que, no Poder Executivo, as Secretarias da Saúde e da

Segurança Pública encontram-se em fase de adequação do sistema de controle do almoxarifado para atender às mudanças ocorridas no

controle contábil. Também foi criada a conta contábil 113130502 para registro das mercadorias adquiridas para doação.

6. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

• COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS – SANEATINS

Aporte de capital R$ 18.600,00, em bens imóveis, com base na Lei n.º 1.835, de 11/10/07, publicada no D.O.E n.º 2.511, de 15/10/07.
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7. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E REMANEJAMENTOS

• Os investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial, no exercício de 2007, 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., Companhia de Desenvolvimento do Estado do Tocantins – CODETINS

(em liquidação) e Companhia de Mineração do Estado do Tocantins – MINERATINS, com posição em 31/10/2007, foram atualizados

considerando o valor do patrimônio líquido dessas empresas em 31/12/2007, sendo os resultados positivos contabilizados na conta contábil

623810000 – Acréscimos Patrimoniais, e os negativos na conta 523810000 – Decréscimos Patrimoniais;

• Remanejamento do valor de R$ 600.000,12 contabilizado na conta contábil 141120100 – Part. em Empresas – MC para conta contábil

1.4.1.1.1.01.00 – Part. Empresas – MEP, atendendo a IN CVM n.º 247 de 27 de março de 1996, com as alterações introduzidas pelas IN’s

CVM n.º 269/97, 285/98, 464/08 e 469/08 e  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.

8. 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 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 Resolução n.º 1.136/2008, do Conselho Federal de Contabilidade;

• 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;
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• 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 2008. Ressaltando que as participações acionárias que não se

enquadram no referido dispositivo foram avaliadas pelo método de custo.

9. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ÀS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS

• Os repasses efetuados para a administração indireta, a título de transferências às autarquias, fundos e fundações, no exercício de 2008, foi

de R$ 1.077.377.364,84, oriundos de recursos próprios do Estado para aplicações nos programas de trabalho do Governo.

10. CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES

• Fundo de Assistência à Saúde – Criado através da Lei n.º 1.925, de 14 de maio de 2008, que alterou a Lei n.º 1.424, de 12 de dezembro de

2003 que instituiu o Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos;

• Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS/TO – Criado por meio da Lei n.º 1.935, de 17 de junho de 2008;

• Fundação Rádio e Televisão – Lei Complementar n.º 53, de 16 de julho de 2008.

Palmas, 31 de janeiro de 2009.

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contábil

Contadora CRC-TO 000664/O-7

RAMON GOMES QUEIROZ
Diretor de Demonstrações Contábeis

Contador CRC-TO 000843/O

MARIA HELANY DA SILVA
Diretora de Normas e Procedimentos

Contadora CRC-TO 002113/O-5
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