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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Ad ministração Direta do 
Município de Tavares, do Exercício de 2014, compost as por três páginas. 
 
 
 
NOTA 1 – Contexto Operacional 
 
A Administração Direta compreende os Órgãos do Poder Executivo, composto por oito 
Secretarias Municipais, , o Gabinete do Prefeito e o Poder Legislativo. Instituídos por Lei e com 
objetivo de atender a diversas áreas, também integram a estrutura administrativa os Fundos 
Especiais: Fundo Municipal de Saúde com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-
CNPJ e Fundo Municipal de Assistência Social também com inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica- CNPJ, muito embora não imbuídos de personalidade jurídica. 
 
NOTA 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 
 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais 
regradores da matéria, especialmente à Lei Nacional 4.320, de 17 de Março de 1964, á Lei 
Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000, ás Normas Editadas pelo Ministério da 
Fazenda, aos Princípios de Contabilidade e ás demais normas inerentes.  
 
NOTA 3 – Critérios na elaboração das Demonstrações Contábeis e 
informações complementares 
 
Receitas e Despesas 
As receitas e as despesas orçamentárias foram escrituradas em consonância com o Plano de 
Contas aplicado á Administração Pública, com obediência ao que comanda o Ministério da 
Fazenda e, no que couber, aos demais atos regulamentares da presente matéria. A redução da 
Receita Corrente Indicada no Balanço Financeiro, Orçamentário e na Demonstração das 
Variações Patrimoniais refere-se á formação do FUNDEB no âmbito estadual, no valor de R$ 
2.096.315,06; e R$60.761,03 referente a dedução de outras receitas.  As Interferências Ativas 
registram as transferências financeiras recebidas pelo Poder Legislativo. As Interferências 
Passivas registram os valores financeiros transferidos ao Poder Legislativo. 
 
Ativo e Passivo 
O superávit financeiro¹, apurado em 31 de Dezembro de 2014, será, no montante necessário, 
utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais², respeitadas as 
vinculações de cada recurso. 
 
Provisão de Férias, 13º Salário  
Em, 2014 foram registrados eventos de provisões de férias, 13ºsalário mensalmente, conforme 
informações do Departamento de Pessoal através de dados extraídos do Sistema de Folha de 
Pagamento, em atendimento ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP 
parte II página 115.  
 
 
¹ O superávit financeiro poderá ser visualizado nos seguintes relatórios: Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa 
analisado em conjunto com o Demonstrativo de Restos a Pagar. Ambos por força de Lei Complementar nº 101, de 
04/05/2000, foram elaborados e divulgados através dos seguintes endereços eletrônicos: www.tavares.rs.gov.br  e  
http://www.tavares.rs.gov.br/novo_site/index.php  publicados também no Mural Oficial da Prefeitura de Tavares      
 
² Conforme autoriza a Lei Nacional nº 4.320, de 17 de Março de 1964, em seu artigo 43 § 1º , I. 
 
 
 
Dívida Ativa – Curto e Longo Prazos 
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A segregação da Dívida Ativa em curto e longo prazos tem por base o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, o qual nos ensina, por sugestão, que no curto prazo poder-se-á 
registrar o montante apurado pela  media da arrecadação dos últimos três exercícios. E longo 
prazo registrar-se-á o saldo restante. Desta forma, os montantes apurados tanto no curto como 
no longo prazo conterão ínsito o histórico de arrecadação, representativa na estimativa de 
recebimentos futuros. 
 
Dívida Ativa – Ajuste a Valor Recuperável 
Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os montantes inscritos em 
Dívida Ativa apresentam probabilidades de não realizar-se na sua totalidade. Importante dizer 
que a incerteza reside no ato da realização ou de recebimento futuro e não na pessoa do 
devedor. Isto comprova-se por alguns eventos historicamente ocorridos. Como exemplo disto 
podemos citar a baixa de valores por cancelamentos, valores questionados judicialmente 
culminando arrecadação em montante menor, além de outros. O ajuste redutor está calçado 
nas Normas Internacionais de Contabilidade, com base no respectivo Conselho Federal. E em 
Consonância também com a Lei Nacional 4.320, de 17 de Março de 1964.. 
 
 
NOTA 4 – Superávit Financeiro e reabertura de Créditos especiais e 
extraordinários  
 
Houve, no decorrer do exercício 2014, reabertura de créditos especiais, e não houve reabertura 
de créditos extraordinários. 
 
 
NOTA 5 – Depreciação, amortização e exaustão 
 
Em 2014, foram registrados eventos de amortização de parcelas de operações de créditos 
oriundas de contratos firmados junto a Instituições Financeiras, cujos recursos foram 
canalizados para diversas áreas, predeterminadas. Ressalta-se que a amortização parcelada 
obedece a cláusulas contratuais em todas as suas circunstâncias. 
 
NOTA 6 – Planos Hierarquicamente interligados 
 
Considerando que a execução dos programas de governo tem de andar em igualdade de 
condições com a realização da receita e adicionada aos demais recursos disponíveis; 
considerando a incerteza semeada pelo comportamento da conjuntura econômica que, por sua 
vez, circunstancia em grande escala a administração de recursos públicos, entendemos que 
não houve diferenças relevantes entre as metas de governo estimadas e as executadas. 
Quanto ás metas fiscais, as mesmas poderão ser visualizadas através do Demonstrativo do 
Resultado Primário, integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 
sexto bimestre de 2014, divulgado na forma da lei³ e abarcando os resultados do exercício de 
2014. Relativamente ao Resultado Nominal, este também integra o RREO retro mencionado e 
foi divulgado na forma da lei4. 
 
 
 
 
 
³ Por imposição da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, foi elaborado e divulgado através dos seguintes 
endereços eletrônicos: www.tavares.rs.gov.br  e http://www.tavares.rs.gov.br/novo_site/index.php , e publicado 
também no mural oficial situado nas dependências da Prefeitura de Tavares. O demonstrativo do resultado primário 
está sendo divulgado, através dos meios citados, em até trinta dias após o término de cada bimestre.     
 
4 IDEM Nota 3, na sua íntegra. 
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NOTA 7 – Ajustes Decorrentes de Erros e Omissões 
 
Não Houve ajustes decorrentes de erros e omissões julgados relevantes e/ou 
comprometedores. 
 
 
NOTA 8 – Utilização Subsidiária de Normas Nacionais e Internacionais 
 
Todas as regras que nortearam a escrituração contábil foram editadas por Órgãos Nacionais, 
ainda que fundamentadas ou influenciadas por normas internacionais. 
 
 
NOTA  9 – Ativos Imobilizados e intangíveis obtidos a título gratuito 
 
Houve Ativos Imobilizados e intangíveis obtidos a título gratuito. 
 
 
 
NOTA 10 – Receitas e Despesas Intraorçamentárias 
 
Não houve receitas e despesas intraorçamentárias. 
 
 
NOTA 11 – Demonstrativos dos Créditos Adicionais 
 
Durante o Exercício de 2014 foram abertos créditos adicionais, devidamente autorizados por 
lei. 
 
 
NOTA 12 – Consolidação das Demonstrações Contábeis 
 
Este Demonstrativo contem os dados da Administração Direta. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA                                            DARLI COSTA DE SOUZA 
                 Prefeito Municipal                                                                      Técnico Contábil CRC/RS 38.571 
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