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ERRATA MDF 8ª EDIÇÃO VERSÃO 18/09/2017
PARTE III – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Nas páginas 139/140 e na tabela em Excel, foram inseridas novamente as travas
para preenchimento das células correspondentes à linha “DÉFICIT (VI)”
combinada com as colunas “PREVISÃO INICIAL” e “PREVISÃO ATUALIZADA” e à
linha “SUPERAVIT (XIII)” combinada com as colunas “DOTAÇÃO INICIAL” e
“DOTAÇÃO ATUALIZADA”.
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Alteração nas instruções de preenchimento, a partir da página 193, para
adequação às alterações apresentadas na tabela do demonstrativo na versão inicial
do MDF 8ª edição. As mudanças para a 8ª edição ocorreram na nomenclatura da
linha referente aos “Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do
RPPS” e na dedução dos valores informados nessa linha no cálculo das receitas
previdenciárias.
PARTE IV – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Na página 516, agora 517, e na tabela em Excel, foi incluída orientação para que
não sejam preenchidas as células referentes às linhas de receita corrente líquida
ajustada combinadas com a coluna “% sobre a RCL ajustada”.
Nas páginas 520/521, agora 521/522, foi retirado o elemento de despesa “05 –
Benefícios previdenciários” da relação de elementos que não integrariam as
despesas com pessoal ativo, visto que no demonstrativo definido no MDF 8ª edição,
está prevista a linha para benefícios previdenciários para pessoal ativo.
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Na página 556, agora 557, foi retirada a orientação para que a dívida consolidada
líquida assuma valor igual a (0) “zero” caso a diferença entre dívida consolidada e
disponibilidade de caixa mais demais haveres financeiros resultasse em DCL com
valore negativo. Em razão da necessidade de harmonização da DCL com os
resultados fiscais, a dívida consolidada líquida deverá apresentar o valor real,
inclusive os valores negativos.
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A
PAGAR
Na página 625, agora 626, inclusão de orientação para o preenchimento da linha
“Outros Recursos Não Vinculados”, apresentada no demonstrativo da 8ª edição do
MDF.

