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Estado do Rio Grande do Sul 

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Constantina 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

Exercício de 2019 

1. Informações Gerais 

1.1. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Constantina, pessoa jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ 13.550.099/0001-47, com sede administrativa na Av. 

João Mafessoni, n° 483, Centro, teve suas atividades no exercício de 2019 amparadas 

pelas disposições da Lei Municipal 3.742, de 26 de dezembro de 2018 (Lei 

Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram a abertura de créditos 

adicionais durante o exercício de 2019. 

1.2. As ações do RPPS são agrupadas nas seguintes funções de governo previstas na 

Portaria Ministerial 42 de 14 de abril de 1999: Administração e Previdência Social, em 

conformidade com sua natureza jurídica, expressa por Fundo Público, órgão da 

administração direta, que tem por atividade econômica principal a Seguridade Social 

Obrigatória do servidor público municipal, titular de cargo efetivo dos órgãos dos 

Poderes Executivo e Legislativo.  

1.3. O RPPS está vinculado ao Poder Executivo, responsável pelo seu funcionamento, tendo 

em vista não ser Instituto que dispõe de independência jurídica e financeira. A sua 

estrutura é composta pelo Conselho de Previdência e pelo Comitê de Investimentos. 

Para o mandato de dois anos, a partir de 1° de junho de 2019, está Presidente a 

servidora Sr. Marcieli Gai. Informações complementares as Notas Explicativas podem 

ser consultadas no sítio a seguir: http://www.constantina.rs.gov.br/rpps/. 

1.4. As presentes Notas Explicativas referem-se aos seguintes demonstrativos do RPPS: 

Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das 

Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, encerrados em 31 de 

dezembro de 2019. 

 

 

http://www.constantina.rs.gov.br/rpps/
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2. Políticas e Procedimentos Contábeis e Orçamentários 

2.1 As demonstrações contábeis e as notas explicativas estão apresentadas em Reais e 

são elaboradas com observância dos dispositivos legais, em especial a Lei nº 4.320/64, 

a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público e demais disposições normativas vigentes. 

2.2 As receitas e despesas orçamentárias são codificadas de acordo com a Portaria 

Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas 

alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os 

desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao 

disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas 

legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.  

2.3 O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou 

quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio do RPPS é realizado com base no 

Plano de Contas expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

estruturado em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP). Sob o enfoque patrimonial é considerado o regime de competência para 

registro das receitas e despesas, mediante a ocorrência do respectivo fato gerador. As 

alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações 

patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas). 

2.4 A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em “circulante” 

e “não circulante”, também compreendido em curto e longo prazo respectivamente, com 

base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, estão apresentados em 

conformidade com o seu vencimento. No curto prazo classificam-se os valores com 

vencimento em até doze meses da data das demonstrações contábeis. 

3. Base de Mensuração dos Principais Elementos Patrimoniais 

3.1. Disponibilidades 

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. 

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor 

original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. 

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. 

3.2. Créditos e Obrigações 

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo 

valor original. 

Os riscos de recebimento da dívida ativa são reconhecidos em conta de ajuste, a qual 

será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.  

As provisões são passivos constituídos com base em estimativas das prováveis saídas 

de recursos. 

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 
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3.3. Estoques 

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. 

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio 

ponderado. 

Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da 

média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo 

de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser 

determinada por meio de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional 

seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade. 

3.4. Investimentos e Aplicações Temporárias 

Os investimentos temporários são mensurados pelo método de marcação a mercado, 

conforme dispôs a Instrução de Procedimentos Contábeis IPC 14 da Secretária do 

Tesouro Nacional, que apresenta Procedimentos Contábeis relativos aos RPPS. 

Pelo método de marcação a mercado, o investimento é registrado inicialmente a custo 

de aquisição e seu valor contábil é ajustado conforme a variação do seu preço no 

mercado. 

Quanto aos aspectos patrimoniais, os ganhos são reconhecidos por meio de VPA 

(variação patrimonial aumentativa) e as perdas são reconhecidas por meio de VPD 

(variação patrimonial diminutiva), em contrapartida à conta no ativo circulante com 

atributo (P) permanente. Quando a variação do seu preço no mercado acumular saldo 

negativo, será contabilizada em conta de natureza retificadora no ativo circulante, até 

que o saldo negativo permanecer. 

Quanto aos aspectos orçamentários, os ganhos podem ser reconhecidos 

orçamentariamente por meio de receita quando o investimento for realizado 

financeiramente. As perdas não são reconhecidas orçamentariamente por meio de 

despesa, em face de inexistência de classificação orçamentária para estas perdas. 

3.5. Imobilizado 

Os itens de ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição, 

produção ou construção. 

Os itens obtidos a título gratuito são registrados pelo valor justo na data de sua 

aquisição, sendo considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em 

procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação. 

3.6. Provisão Atuarial 

As provisões matemáticas previdenciárias apresentadas em 31 de dezembro de 2019, 

parte integrante da avaliação atuarial, estão evidenciadas no passivo não circulante, 

provisões, e as suas variações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. A 

partir de 2019 as provisões matemáticas coincidem com o ano civil, apuradas com data 

focal em 31 de dezembro do exercício corrente. 
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3.7. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP 

A Portaria STN 548/2015 aprovou, na forma de anexo, o Plano de Implantação dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, cujas regras aplicáveis encontram-se 

no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. O RPPS está 

adequando os Procedimentos Contábeis com observância nos prazos, conforme 

apresentado na tabela a seguir: 

 

Obrigatoriedade dos 

registros contábeis               

(a partir de)

Situação

1
Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e 

não-tributária, e respectivo ajuste para perdas
Imediato Implantado

2
Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do 

regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.
Imediato Implantado

3
Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com 

fornecedores por competência.
01/01/2016 Implantado

4

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a 

receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a 

receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para 

perdas.

01/01/2019 Implantado

5

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por 

competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, 

férias, etc.).

01/01/2019 Implantado

6
Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por 

competência
01/01/2021 Implantado

7
Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em 

notas explicativas.
01/01/2021 Implantado

8

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; 

respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao 

valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)

01/01/2021 Não Iniciado

9

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por 

competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas 

contratuais e mobiliárias.

01/01/2021 Implantado

10

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos 

permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor 

recuperável.

01/01/2021 Não Iniciado

11

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de 

receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), 

bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro 

de obrigações relacionadas à repartição de receitas.

01/01/2022 Implantado

12
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, 

bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.
01/01/2022 Implantado

13

Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, 

patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais 

amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.

01/01/2022 Não Iniciado

14 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques. 01/01/2023 Não Iniciado

15

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; 

respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao 

valor recuperável

01/01/2024 Não Iniciado

16

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio 

cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e 

redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, 

NBC TSP e MCASP)

01/01/2024 Não Iniciado

Iniciado: Estudos foram iniciados e foi aberto expediente administrativo próprio para tratar do assunto.

Não Iniciado: Estudos não foram iniciados.

Parcialmente Atendido: Os procedimentos contábeis atualmente adotados estão consideravelmente aproximados do

estabelecido nas NBC TSP e no MCASP. Ajustes necessários serão realizados dentro do prazo estabelecido na Portaria.

PCP

(de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)

Legenda:

Implantado: O procedimento encontra-se implementado e alinhado às regras estabelecidas nas NBC TSP e no MCASP vigentes.



5 
 

4. Balanço Patrimonial 

4.1. Ativo Circulante e Não Circulante 

4.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: Correspondem a depósitos bancários no montante 

de R$ 305.432,89, os quais se destinam para pagamentos de aposentadorias e 

pensões dos segurados e para atendimento de despesas administrativas do RPPS. 

4.1.2. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo e Ativo Realizável a Longo Prazo: 

Compreendem créditos previdenciários parcelados, contribuições previdenciárias e, 

créditos referente compensação financeira entre regimes previdenciários com o 

RGPS, que a seguir serão detalhados. Em 2019, o RPPS não teve créditos a receber 

a serem inscritos em dívida ativa.  

Ativo Circulante e Não Circulante 

Conta 2019 2018 

Demais Créditos à Curto Prazo  1.257.687,92   1.624.236,27  

Contribuições Previdenciárias a Receber  938.818,71   1.188.746,78  

Créditos Previdenciários Parcelados a Receber  310.711,32   435.489,49  

Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários  8.157,89   -    

      

Ativo Realizável à Longo Prazo  313.405,48   786.265,80  

Créditos Previdenciários Parcelados a Receber  313.405,48   570.982,80  

Investimentos e Aplicações Temporárias à Longo Prazo  -     215.283,00  

      

4.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: Os investimentos na 

ordem de R$ 12.005.021,46 aplicados na totalidade em fundos de investimentos em 

renda fixa, em conformidade com os critérios definidos pela Resolução 3.922 de 25 de 

novembro de 2010 do Banco Central do Brasil. Estes investimentos acumulam ganhos 

de R$ 609.567,16 classificados em contas de atributo permanente, onde serão 

reconhecidos, no aspecto orçamentário, no resgate dos investimentos. Ainda 

acumulam perdas no montante de R$ 15.851,08 que são compensadas nos ganhos 

futuros ou realizadas em caso de resgate dos investimentos que às acumulam, 

conforme segregação por instituição financeira demonstrada a seguir: 

Investimentos e Aplicações dos Recursos 

Instituição Financeira  Atributo de Superávit  2019 2018 

Banco do Brasil          1.585.304,16           1.519.734,99  

  Financeiro             1.585.304,16           1.519.734,99  

  Permanente Ganhos                                -                                 -    

  Permanente Perdas (-)                                -                                  -    

Banrisul           5.453.228,78           5.106.749,15  

  Financeiro             5.203.628,78            4.891.466,15  

  Permanente Ganhos                249.600,00               215.283,00  

  Permanente Perdas (-)                                -                                 -    

Caixa Econômica Federal               4.966.488,52            3.505.582,68  

  Financeiro             4.622.372,44            3.505.582,68  

  Permanente Ganhos                359.967,16                                -    

  Permanente Perdas (-) - 15.851,08                                -    

Total           12.005.021,46          10.132.066,82  
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4.1.4. Estoques: Em 2019 as compras de material de consumo totalizaram R$ 30,00 e não 

restou saldo de estoques a serem controlados em almoxarifado. 

4.1.5. Imobilizado: Compreende os bens móveis e imóveis, composto por moveis e 

utensílios e uma área de terra rural no valor de R$ 1.139,00 e R$ 320.000,00 

respectivamente. O imóvel rural foi reavaliado em 2017, conforme valor informado na 

declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural. Não houve no exercício de 

2019, inventário físico de bens, bem como não foi realizada a depreciação dos bens. 

4.2. Passivo Circulante, Não Circulante e Patrimônio Líquido. 

4.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar: representam 

obrigações a pagar referente à compensação financeira entre regimes previdenciários, 

junto ao RGPS no montante de R$ 87.454,07. Durante o exercício de 2019 a 

obrigação com segurados, referente décimo terceiro salário, foi reconhecida pelo 

regime de competência, ademais o RPPS não tem quadro próprio de servidores 

ativos, dessa forma inexiste obrigações com férias e outros encargos patronais a 

serem registrados conforme o regime de competência. 

4.2.2 Fornecedores e Contas a Pagar: Representam débitos com fornecedores de 

insumos e serviços inscritos em restos a pagar processados com disponibilidade de 

caixa. No exercício de 2019 o RPPS pagou todos os empenhos liquidados, não 

restando saldo a inscrever em restos a pagar processados. 

4.2.3 Demais Obrigações a Curto Prazo: Evidenciam os recursos provenientes de 

retenções e consignações na fonte de pagamentos efetuados à servidores e 

fornecedores, como por exemplo imposto sobre a renda retido na fonte e empréstimos 

consignados retidos de servidores. 

4.2.4 Provisões a Longo Prazo: Referem-se as provisões matemáticas previdenciárias 

apuradas na avaliação atuarial, no valor de R$ 20.289.149,95, que apresentou um 

crescimento nominal de R$ 9.466.907,44 (87,48%) em relação a 2018. O RPPS não 

teve demais passivos a serem provisionados no exercício. 

Provisões Matemáticas Previdenciárias 

Provisões Matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo 2019 2018 

Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos 42.772.085,40  25.795.696,00  

Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano 46.424.623,61  28.762.356,00  

(-) Contribuições do ente - 99.685,43  - 50.905,00  

(-) Contribuições do aposentado - 83.260,42  - 39.520,00  

(-) Contribuições do pensionista                        -                      - 

(-) Compensação previdenciária - 3.469.592,36  - 2.876.235,00  

Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder   33.332.473,35  40.440.991,00  

Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano 53.871.367,51  59.327.879,00  

(-) Contribuições do ente - 8.564.641,65  - 7.058.564,00  

(-) Contribuições do ativo - 6.835.434,03  - 5.895.536,00  

(-) Compensação previdenciária - 5.138.818,48  - 5.932.788,00  

Plano Previdenciário - Plano de Amortização 55.815.408,80    55.414.444,49  

(-) Outros créditos do plano de amortização  55.815.408,80  55.414.444,49  

Total 20.289.149,95  10.822.242,51  
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4.2.5 Resultado do Exercício: O RPPS, no exercício de 2019 obteve o déficit patrimonial 

de R$ 8.051.169,02, oriundo da diferença entre as variações patrimoniais 

aumentativas e diminutivas, um crescimento nominal negativo de R$ 7.220.402,26 

(869,13%) em relação a 2018, apresentando um déficit patrimonial acumulado de 

R$6.222.690,66. 

4.3. Atos Potenciais e Superávit/Déficit Financeiro. 

4.3.1 Quadro de Compensações: Apresenta os atos e fatos que podem afetar o patrimônio 

do RPPS. Conforme apresentado nos atos potenciais passivos, o RPPS mantém 

obrigações contratuais futuras a cumprir, as quais ainda não passaram pela execução 

orçamentária, e foram inscritas somente em contas de controle, sem efeito, no Passivo 

de natureza patrimonial. O RPPS não teve passivos contingentes a serem 

contabilizados em contas de controle. 

4.3.2 Superávit/Déficit Financeiro: Conforme demonstrativo do superávit/déficit financeiro 

apurado no Balanço Patrimonial o RPPS, apresenta em 2019, superávit em recursos 

com destinação vinculada na ordem de R$ 11.663.164,88. 

 

5. Demonstração das Variações Patrimoniais 

5.1. Variações Patrimoniais Aumentativas  

5.1.1 Contribuições Sociais: No exercício de 2019, as contribuições previdenciárias 

registradas à conta de variação patrimonial aumentativa foram de R$ 3.568.740,75, 

um aumento nominal de R$ 228.388,64 (6,84%) em relação a 2018. Já em relação à 

base de cálculo da contribuição previdenciária, houve um decréscimo de R$ 94.514,61 

(-1,42%) em relação a 2018, em decorrência da diminuição do número de servidores 

contribuindo para o sistema previdenciário. Para os exercícios de 2018 e 2019 o total 

da alíquota de contribuição foram 50,30% e 54,47% respectivamente. O número de 

servidores ativos, contribuintes do sistema previdenciário apresentado na tabela a 

seguir, refere-se ao mês de dezembro de cada exercício. 

Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias 

Contribuição 

2019 2018 

Base de 
Cálculo 

Alíquota Contribuição 
Base de 
Cálculo 

Alíquota Contribuição 

Poder Executivo 

Servidor 

6.343.810,67 

11,00% 699.775,16 

6.450.609,01 

11,00% 709.119,46 

Patronal 14,17% 899.410,02 13,45% 867.594,38 

Patronal Suplementar 29,30% 1.858.724,08 25,85% 1.667.470,14 

Total 6.343.810,67 54,47% 3.457.909,26 6.450.609,01 50,30% 3.244.183,98 

Poder Legislativo 

Servidor 

203.474,06 

11,00% 22.382,07 

191.190,33 

11,00% 21.030,89 

Patronal 14,17% 28.831,92 13,45% 25.714,84 

Patronal Suplementar 29,30% 59.617,50 25,85% 49.422,40 

Total 203.474,06 54,47% 110.831,49 191.190,33 50,30% 96.168,13 

Total Geral 6.547.284,73 
 

3.568.740,75 6.641.799,34 
 

3.340.352,11 

Contribuintes  182   190  
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5.1.2 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: Juros e encargos de mora 

referem-se contribuições previdenciárias recebidas fora do prazo legal. Remuneração 

dos depósitos bancários e aplicações financeiras são os ganhos dos investimentos do 

RPPS. Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras são provenientes de 

encargos financeiros incidentes sobre os créditos previdenciários parcelados. 

5.1.3 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas: Referem-se à reversão de provisões 

matemáticas previdenciárias do RPPS, conforme avaliação atuarial, referente aos 

benefícios previdenciários a conceder. 

5.1.4 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas: referem-se aos créditos 

reconhecidos referentes à compensação previdenciária junto ao Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS. 

5.2. Variações Patrimoniais Diminutivas 

5.2.1 Benefícios Previdenciários e Assistenciais: Representa as despesas com a 

previdência social, através do pagamento dos benefícios previdenciários na forma de 

aposentadorias e pensões. Em 2019, os benefícios previdenciários registrados à conta 

de variação patrimonial diminutiva foram de R$ 3.902.458,60, um aumento nominal de 

R$ 335.059,92 (9,39%) em relação a 2018. O número de benefícios ativos, 

apresentado na tabela a seguir, refere-se ao mês de dezembro de cada exercício. 

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários 

Benefício Previdenciário 2019 2018 

Aposentadorias 3.271.353,72                       3.023.614,51  

Número de Benefícios 88 89 

Pensões 631.104,88                          543.784,17  

Número de Benefícios 26 24 

Total 3.902.458,60                       3.567.398,68  

5.2.2 Serviços: Correspondem aos serviços de terceiros contratados para manutenção das 

atividades administrativas do RPPS, como por exemplo: software de informática e 

serviços técnicos profissionais. 

5.2.3 Desvalorização e Perda de Ativos: são as perdas dos investimentos do RPPS 

registradas no exercício. 

5.2.4 VPD de Constituição de Provisões: Evidencia o valor da variação das provisões 

matemáticas previdenciárias contabilizadas no exercício, referente os benefícios 

previdenciários concedidos. 

5.2.5 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas: referem-se aos débitos reconhecidos 

referentes à compensação previdenciária junto ao Regime Geral de Previdência Social 

– RGPS e, de restituições ao Poder Executivo municipal referente contribuições 

previdenciárias indevidas de servidores, sobre proventos que não são considerados na 

base de cálculo na concessão dos benefícios previdenciários. 
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5.3. Resultado Patrimonial do Período: Na Demonstração das Variações Patrimoniais, as 

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas 

(VPD) são reconhecidas independentemente da execução orçamentária. O RPPS, no 

exercício de 2019 obteve o déficit patrimonial de R$ 8.051.169,02, oriundo da diferença 

entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, um crescimento nominal 

negativo de R$7.220.402,26 (869,13%) em relação a 2018. 

 

6. Balanço Orçamentário 

6.1. Receita Estimada e Despesa Fixada: A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 

2019 estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 5.258.000,00, sendo que deste valor, 

R$ 1.354.500,00 destinado à reserva de contingência, restando assim, uma previsão de 

despesa R$ 3.903.500,00. Durante o exercício, foi aberto crédito adicional especial no 

valor de R$ 250.000,00. 

6.2. Execução da Receita Orçamentária: Foram arrecadadas no exercício de 2019, 

receitas no montante de R$ 5.998.118,78, o que representa 114,08% da receita 

prevista.  

6.3. Execução da Despesa Orçamentária: Foram empenhadas no exercício de 2019, 

despesas no montante de R$ 4.254.033,70, destas liquidadas e pagas R$ 4.249.233,70, 

resultando assim na inscrição de restos a pagar não processados de R$ 4.800,00. A 

execução orçamentária empenhada no exercício atingiu 108,98% da despesa prevista 

(excluída a reserva de contingência) e, 70,92% da receita realizada. 

6.4. Resultado Orçamentário: O RPPS gerou um superávit orçamentário de R$ 

1.744.085,08 no exercício de 2019, que representa 29,08% da receita realizada. 

6.5. Restos a Pagar: No exercício de 2019 foram pagos restos a pagar processados no 

valor de R$ 605,00, referente inscrição no exercício anterior. Não restou saldo de restos 

a pagar de exercícios anteriores para transportar para o exercício seguinte. 

 

7. Balanço Financeiro 

7.1. Receitas e Despesas: Referem-se aos ingressos e dispêndios de recursos financeiros 

aos cofres do RPPS. Receitas no montante de R$ 5.998.118,78, e despesas 

empenhadas no montante de R$ 4.254.033,70, destas R$ 4.800,00 inscritas em restos 

a pagar não processados. Não houve inscrição de restos a pagar processados no 

exercício. 

7.2. Demais Obrigações a Curto Prazo: Evidenciam os recursos provenientes de 

retenções e consignações na fonte de pagamentos efetuados à servidores e 

fornecedores, como por exemplo imposto sobre a renda retido na fonte e empréstimos 

consignados retidos de servidores. 
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7.3. Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte: Representam a posição dos depósitos 

bancários e investimentos no valor de R$ 11.716.738,27. 

 

8. Demonstração dos Fluxos De Caixa 

8.1 A Demonstração dos Fluxos De Caixa foi elaborada pelo método direto e evidencia as 

movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos 

fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final 

corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de 

Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Patrimonial. 

8.2 Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais: no fluxo de 

caixa das atividades operacionais, representa a movimentação financeira oriunda das 

transferências financeiras internas, resgates e aplicações financeiras, entre contas 

bancárias, onde o valor de R$ 27.557.909,48 não gera efetivo ingresso e nem 

desembolso de recursos. Apenas são demonstrados no relatório por ordem de 

entendimento do fornecedor do sistema contábil. 

8.3 Apuração do Fluxo de Caixa do Período: Os recursos do RPPS são destinados para 

atender atividades operacionais de administração e custeio do sistema previdenciário. 

No exercício de 2019, a geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi de R$ 

1.779.037,08, uma variação de 17,90% em relação ao saldo inicial de caixa e 

equivalente de caixa.  
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