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Reflexões



2

Sumario Orientador das Reflexões

➢ O Plano de Contas e o Orçamento;

➢ Aspectos Administrativos e Plano de Gestão Administrativa;

➢ Regras de Consistência das Demonstrações Contábeis;

➢ Análise das Demonstrações e principais Indicadores Contábeis;

➢ Precificação de ativos e passivos e solvência nos Demonstrativos Contábeis;

➢ Parecer do Conselho Fiscal - posicionamento e documentação pertinente - e as exigências dos órgãos de

fiscalização.
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RPPS – Orientadores para a Gestão 

Segundo a Constituição Federal

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial da

União e das entidades da administração direta

e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,

economicidade, aplicação das subvenções e

renúncia de receitas, será exercida pelo

Congresso Nacional, mediante controle

externo, e pelo sistema de controle interno de

cada Poder.

Art. 37. A administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e, também (...)
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RPPS – Pensando Uma Estrutura da Gestão

CONSELHO DE GESTÃO OU CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Conselho Superior)

Unidade de deliberação superior que, por princípio, tem a competência de estabelecer os planos estratégicos do 
RPPS, representado por um corpo de membros eleitos ou designados que, também, supervisiona as atividades da 

Administração (Unidade Executiva), segundo a legislação local

DIRETRIA EXECUTIVA

Unidade Executiva, composta pelos dirigentes e 
gestores do RPPS, responsável pela 

condução/execução dos planos estratégicos 
traçados pelo Conselho Superior

CONTROLE INTERNO

Unidade de acompanhamento, supervisão e 
controle da execução dos planos estratégicos 

traçados pelo Conselho Superior.
(no final abordaremos com mais detalhamento)

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Unidade participante do processo decisório 

quanto à formulação e execução da política de 
investimentos dos recursos do RPPS.  
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RPPS – Orientadores para a Gestão 

Princípios

Equidade

Transparência

Ética

Responsabilidade Institucional e Social

Profissionalismo

Amplitude
Integralidade
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Constituição Federal

“Art. 40 Aos servidores titulares de

cargos efetivos da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, incluídas suas autarquias

e fundações, é assegurado regime de

previdência de caráter contributivo e

solidário, mediante contribuição do

respectivo ente público, dos

servidores ativos e inativos e dos

pensionistas, observados critérios

que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial”.

RPPS – Fundamentos 

Lei nº 9.717/1998

“Art. 1º Os regimes próprios de

previdência social dos servidores

públicos da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos

Municípios, dos militares dos

Estados e do Distrito Federal

deverão ser organizados,

baseados em normas gerais

de contabilidade e atuária,

de modo a garantir o seu

equilíbrio financeiro e

atuarial, observados (...)”

LC nº 101/2000

Art. 69 O ente da Federação que

mantiver ou vier a instituir regime

próprio de previdência social para

seus servidores conferir-lhe-á

caráter contributivo e o

organizará com base em

normas de contabilidade e

atuária que preservem seu

equilíbrio financeiro e

atuarial.
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RPPS – Equilíbrio

O que significa o X?

2. Na visão do Equilíbrio Atuarial, o valor da reserva/provisão matemática a ser aportado no longo prazo.

1. Na visão do Equilíbrio Financeiro, o valor a ser aportado pelo tesouro no momento do pagamento dos

benefícios numa situação de déficit financeiro (insuficiência financeira).

Fonte dos Recursos 

Garantidores para 

suportar as obrigações

Obrigações de curto, 

médio e longo prazos

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.objetivo.br/conteudoonline/imagens/conteudo_691/80.gif&imgrefurl=http://conteudoonline.objetivo.br/Conteudo/Index/691?token=5/2Yd2+zzv/29umTApxi0Q==&h=144&w=306&tbnid=CfKFb-7tTIwv_M:&docid=9vTvjs205Rkw1M&hl=pt-BR&ei=pV-7Vof1JYmNwwTYo7NQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjH29PBye3KAhWJxpAKHdjRDAo4rAIQMwgPKAwwDA
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RPPS – Equilíbrio

“Art. 40 (...), é assegurado regime de previdência

de caráter contributivo e solidário, mediante

contribuição do respectivo ente público, dos

servidores ativos e inativos e dos pensionistas,

observados critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial...”

Art. 249. “Com o objetivo de assegurar recursos para o

pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas

aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos

recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos

integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por

bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que

disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

(Incluído pela EC nº 20, de 1998)

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS  DE FONTES DE RECURSOS

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.objetivo.br/conteudoonline/imagens/conteudo_691/80.gif&imgrefurl=http://conteudoonline.objetivo.br/Conteudo/Index/691?token=5/2Yd2+zzv/29umTApxi0Q==&h=144&w=306&tbnid=CfKFb-7tTIwv_M:&docid=9vTvjs205Rkw1M&hl=pt-BR&ei=pV-7Vof1JYmNwwTYo7NQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjH29PBye3KAhWJxpAKHdjRDAo4rAIQMwgPKAwwDA
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PLANO DE BENEFÍCIOS

Relativa Liberdade para Definir

I.1. Obrigatórios (quanto ao servidor):

• aposentadoria por invalidez;

• aposentadoria por idade;

• aposentadoria por tempo  de contribuição; 

• aposentadoria compulsória;

• aposentadorias especiais.

I.2. Obrigatório (quanto ao dependente):

• pensão por morte

II.1. Facultativos (quanto ao servidor)

• auxílio-doença;

• salário-família;

• salário-maternidade.

II.2. Facultativo (quanto ao dependente)

• auxílio-reclusão.

PLANO DE CUSTEIO

Relativa Liberdade para Definir

➢ Contribuições (do servidor, aposentado e 

pensionista + patronal)

➢ Compensação Financeira Previdenciária

➢ Aportes Financeiros Orçamentários

➢ Aportes de Bens e Direitos

➢ Rendimentos das Aplicações e 

Investimentos

RPPS – Equilíbrio (Plano de Benefícios e Custeio)
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Lei nº 9.717/98 – os

recursos previdenciários

somente poderão ser

utilizados para pagamentos

de benefícios e despesas

administrativas. (art. 1º,

III)

LRF/LC nº 101/2000 –

“os recursos legalmente

vinculados a finalidade

específica serão utilizados

exclusivamente para

atender ao objeto de sua

vinculação, ainda que em

exercício diverso daquele

em que ocorrer o

ingresso”. (art. 8º, PU)

Lei 4.320/1964 – Fundo Especial -

o produto de receitas especificadas

que por lei se vinculam à realização

de determinados objetivos ou

serviços, facultada a adoção de

normas peculiares de aplicação.

(Art. 71)

Lembretes:

1. A LRF impõe limites de gastos com pessoal;

2. Constitui crime de responsabilidade do prefeito o desvio ou aplicação indevida de recursos públicos (Dec.-Lei

nº 201/67).

Os Recursos Previdenciários são 

RECURSOS VINCULADOS



RPPS - Unidade Gestora - Possíveis Formas de Constituição 

Unidade Gestora do RPPS – Entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada

ente federativo, que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS,

incluindo a arrecadação e gestão dos recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a

manutenção dos benefícios previdenciários, dotada ou não de personalidade jurídica, estruturada segundo a

legislação local.

(a UG é obrigatória pelo § 20, do art. 40 da CF)

Fundo Especial

Sem personalidade jurídica

Unidade administrativa da 

administração direta

Autarquia

Com personalidade jurídica

Entidade da administração 

indireta

Fundação

Com personalidade jurídica

Entidade da administração 

indireta



A Contabilidade como Instrumento de Gestão do RPPS
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As NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo CFC em 2008, com o

objetivo de se construir um referencial teórico em bases científicas para a contabilidade pública brasileira,

tendo como inspiração as IPSAS, e procurando diferenciar a Ciência Contábil da legislação vigente editou

as seguintes Normas Técnicas:

A Contabilidade Pública Brasileira – Fundamentos para os Profissionais de Contabilidade

Acesso às NBCT - http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/

NBC RESOLUÇÃO CFC NOME DA NORMA

NBC TSP 

ESTRUTURA 

CONCEITUAL

DOU 04/10/16 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de 

Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público 

NBC TSP 01 DOU 28/10/16 Receita de Transação sem Contraprestação 

NBC TSP 02 DOU 28/10/16 Receita de Transação com Contraprestação

NBC TSP 03 DOU 28/10/16 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

NBC TSP 04 DOU 06/12/16 Estoques

NBC TSP 05 DOU 06/12/16 Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente 

NBC T 16.6 R1 DOU 31/10/14 Demonstrações Contábeis

NBC T 16.7 1.134/08 Consolidação das Demonstrações Contábeis

NBC T 16.8 1.135/08 Controle Interno

NBC T 16.9 1.136/08 Depreciação, Amortização e Exaustão

NBC T 16.10 1.137/08 Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público

NBC T 16.11 1.366/11 Sistema de Informação de Custos do Setor Público

http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
../NBCT/ESTRUTURA CONCEITUAL.doc


Plano de Contas

Plano de Contas, Elenco ou Relação de Contas, é representado pelo

conjunto de contas contábeis, previamente estabelecido, que norteia os

registros dos atos e fatos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro

para a elaboração dos demonstrativos contábeis.



Plano de Contas
PORTARIA DE 

PUBLICAÇÃO

DATA DE 

PUBLICAÇÃO
OBRIGATORIEDADE VALIDADE ARQUIVO

SÍNTESE DE 

ALTERAÇÕES

PCASP 2018
Portaria nº 669, de 2 de 

agosto de 2017
02/08/2017 OBRIGATÓRIO PARA 2018 EXERCÍCIO DE 2018 PCASP 2018

Síntese de Alterações 

PCASP 2018

PCASP Estendido 2018 

- IPC 00

Portaria nº 669, de 2 de 

agosto de 2017
02/08/2017

FACULTATIVO (RPPS –

Obrigatório, Portaria MPS 

539/2013)

- PCASP 2018 Estendido
Síntese de Alterações 

PCASP 2018 Estendido

PCASP 2017

Portaria nº 510, de 10 de 

agosto de 2016

(DOU pág. 25)

(DOU pág. 26)

10/08/2016 OBRIGATÓRIO PARA 2017 EXERCÍCIO DE 2017 PCASP 2017
Síntese de Alterações 

PCASP 2017

PCASP Estendido 2017 

- IPC 00

Portaria nº 510, de 10 de 

agosto de 2016

(DOU pág. 25)

(DOU pág. 26)

10/08/2016 FACULTATIVO - PCASP 2017 Estendido
Síntese de Alterações 

PCASP 2017 Estendido

PCASP 2016
Portaria nº 408, de 31 de 

julho de 2015
05/08/2015 OBRIGATÓRIO PARA 2016 EXERCÍCIO DE 2016 PCASP 2016

Síntese de Alterações 

PCASP 2016

PCASP Estendido 2016 

- IPC 00

Portaria nº 408, de 31 de 

julho de 2015
05/08/2015 FACULTATIVO -

PCASP 2016 Estendido

Errata (dezembro/2015)

Síntese de Alterações 

PCASP 2016 Estendido

PCASP 2015 - 01/10/2014 OBRIGATÓRIO PARA 2015 EXERCÍCIO DE 2015 PCASP 2015
Síntese de Alterações 

PCASP 2015

PCASP Estendido 2015 

- IPC 00
-

01/10/2014

(atualizado em 

02/10/2014)

FACULTATIVO - PCASP 2015 Estendido -

PCASP 2014 - 02/12/2013
OBRIGATÓRIO ATÉ O 

FINAL DE 2014 (*)
EXERCÍCIO DE 2014

PCASP 2014 (Atualizado em 

dezembro/2013)
-

PCASP Estendido 2014 

- IPC 00
02/12/2013 FACULTATIVO -

PCASP Estendido 2014 

(Atualizado em dezembro/2013)

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/08/2017&jornal=1&pagina=106&totalArquivos=216
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/462463/PCASP+2018+-+Federa%C3%A7%C3%A3o.xlsx/5ffb1281-f72d-4224-aba7-5f7e3652b41f
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/S%C3%8DNTESE+DE+ALTERA%C3%87%C3%95ES+-+PCASP+2018+FEDERA%C3%87%C3%83O.pdf/40c1cd0a-22b6-4aac-874a-02efe5b7b5c1
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/08/2017&jornal=1&pagina=106&totalArquivos=216
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/462463/PCASP+2018+-+IPC+00+Anexo+3.xlsx/976a5435-2a7f-4ae1-8138-be990ba60c13
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/S%C3%8DNTESE+DE+ALTERA%C3%87%C3%95ES+-+PCASP+2018+ESTENDIDO.pdf/0a6e05aa-490b-453e-b570-ebcdf2d0f641
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/PORTARIA+STN+N%C2%BA 510, DE+10+DE+AGOSTO+DE+2016+(p%C3%A1gina+25).pdf/fe512d47-fe38-4fed-831b-39cfb452f07d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/PORTARIA+STN+N%C2%BA 510, DE+10+DE+AGOSTO+DE+2016+(p%C3%A1gina+26).pdf/ab96f08c-3939-4f1b-b0ef-4867930f0e2c
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/PCASP+2017+-+Federa%C3%A7%C3%A3o.xlsx/5d2b3389-7b32-4896-8ecf-b47620b010d9
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/S%C3%8DNTESE+DE+ALTERA%C3%87%C3%95ES+-+PCASP+FEDERA%C3%87%C3%83O+-+Consolidado.pdf/6a709445-a07d-4199-aaa2-7e0c446e1568
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/PORTARIA+STN+N%C2%BA 510, DE+10+DE+AGOSTO+DE+2016+(p%C3%A1gina+25).pdf/fe512d47-fe38-4fed-831b-39cfb452f07d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/PORTARIA+STN+N%C2%BA 510, DE+10+DE+AGOSTO+DE+2016+(p%C3%A1gina+26).pdf/ab96f08c-3939-4f1b-b0ef-4867930f0e2c
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/IPC+00+Anexo+3.xlsx/d052cc74-1256-46bb-aa28-040753c5721a
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/S%C3%8DNTESE+DE+ALTERA%C3%87%C3%95ES+-+PCASP+ESTENDIDO+-+Consolidado.pdf/d46a1c14-eef2-486a-b6a9-b74d019dd39d
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/PORTARIA_N_408_DE_31_DE_JULHO_DE_2015.pdf/f95c5672-0b42-4f8f-84c4-a5c4561f9c3d
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/462463/CPU_PCASP_2016.pdf/bae0e7fe-6271-4dcb-a108-97967a4f322a
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/462463/CPU_Sintese_de_Alteracoes_PCASP_2016.pdf/9d1dd4ff-a538-4a01-89c4-d278208bc2cf
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/545938/PORTARIA_N_408_DE_31_DE_JULHO_DE_2015.pdf/f95c5672-0b42-4f8f-84c4-a5c4561f9c3d
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/462463/PCASP_Estendido_2016_errata.xlsx/8c959e77-ede0-4b7a-9b1b-b1bc99ac91c6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/462463/Errata_PCASP_Estendido_2016.pdf/64df7faa-95ba-4f9a-b8b4-9e70bafb5656
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/462463/CPU_Sintese_de_Alteracoes_PCASP_2016_Estendido.pdf/9c00430c-3d09-43cb-86c5-4b14a9e2305b
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36610/PCASP_2015/2472ae3d-4297-431f-a6f4-e8a79956527e
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36610/PCASP_Federacao_2015_sintese_de_alteracao/20b84874-14be-4b74-b756-4f705c16974d
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36610/CPU_03_IPC_00_anexo_3_2015/f56fc55f-439b-4528-9d80-204a4bdf574b
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/21643/PCASP_dezembro2013.pdf/3887f983-f615-4279-888f-8e5a5e328bff
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36614/IPC00_Anexo3_publicacao_dez2013_.xls/a3ec0fec-3ddd-4af7-9d5a-05129c9cad91
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CONTA TÍTULO FUNÇÃO
NATUREZA DO 

SALDO
PCASP 

FEDERAÇÃO
STATU

S

NÍVEL 
DETALHAD

O

INDICADOR 
DO 

SUPERÁVIT 
FINANCEIRO

ENTE QUE 
UTILIZA

FUNDAMENTO
PCASP 
RPPS

D/C/X SIM/NÃO
ATIVA/
INATIV

A

Superior/Ú
ltimo

P/F/X U/E/M/X ORIGEM/MOTIVO
SIM/NÃ

O

1 0 0 0 0 00 00
1.0.0.0.
0.00.00

ATIVO  

Compreende os recursos controlados por uma 
entidade como consequência de eventos passados 
e dos quais se espera que fluam benefícios 
econômicos ou potencial de serviços futuros a 
unidade.

D SIM ATIVA Superior SIM 

1 1 0 0 0 00 00
1.1.0.0.
0.00.00

ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer 
um dos seguintes critérios: sejam caixa ou 
equivalente de caixa; sejam realizáveis ou 
mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo 
operacional da entidade; sejam mantidos 
primariamente para negociação; sejam realizáveis 
no curto prazo.

D SIM ATIVA Superior SIM

1 1 1 0 0 00 00
1.1.1.0.
0.00.00

CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e 
em bancos, bem como equivalentes, que 
representam recursos com livre movimentação 
para aplicação nas operações da entidade e para 
os quais não haja restrições para uso imediato.

D SIM ATIVA Superior SIM

1 1 1 1 0 00 00
1.1.1.1.
0.00.00

CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA EM MOEDA 

NACIONAL

Compreende o somatório dos valores em caixa e 
em bancos, bem como equivalentes, que 
representam recursos com livre movimentação 
para aplicação nas operações da entidade e para 
os quais não haja restrições para uso imediato.

D SIM ATIVA Superior SIM

1 1 1 1 1 00 00
1.1.1.1.
1.00.00

CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA EM MOEDA 

NACIONAL -
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o somatório dos valores de caixa e 
equivalentes de caixa em moeda nacional. 
Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS).

D SIM ATIVA Superior SIM

1 1 1 1 1 01 00
1.1.1.1.
1.01.00

CAIXA
Registra o somatório de numerários em espécie e 
outros valores em tesouraria.

D NÃO ATIVA Último F X PCASP União NÃO



Plano de Contas
Descrição das funcionalidades das colunas do PCASP Estendido 2014 a 2017

Coluna Descrição
CLASSE Código de 1º nível da conta, composto de um dígito numérico 

Tais colunas são preenchidas 
automaticamente, por meio de fórmula, e 
correnpondem à decomposição do código 

completo da conta.

GRUPO Código de 2º nível da conta, composto de um dígito numérico
SUBGRUPO Código de 3º nível da conta, composto de um dígito numérico

TÍTULO Código de 4º nível da conta, composto de um dígito numérico
SUBTÍTULO Código de 5º nível da conta, composto de um dígito numérico

ITEM Código de 6º nível da conta, composto de um dígito numérico
SUBITEM Código de 7º nível da conta, composto de um dígito numérico
CONTA Código completo da conta contábil, composto por 7 níveis (formato "X.X.X.X.X.XX.XX"), num total de 9 dígitos numéricos
TÍTULO Título da conta contábil

FUNÇÃO Explicação da função da conta contábil, descrevendo as situações para as quais deverá ser utilizada.
NATUREZA DO SALDO Informa a natureza do saldo da conta, que poderá ser devedor (D), credor (C), ou misto (X)

D Conta deve apresentar saldo "DEVEDOR"
C Conta deve apresentar saldo "CREDOR"
X Conta de natureza mista, podendo apresentar tando saldo "DEVEDOR" como "CREDOR". Permite inversão de saldo.

PCASP FEDERAÇÃO Informa se a conta integra o PCASP Federação
SIM A conta integra o PCASP Federação
NÃO A conta não integra o PCASP Federação

STATUS Informa se a conta encontra-se ativa ou inativa
ATIVA Conta encontra-se em uso, podendo receber lançamentos e apresentar saldo

INATIVA
Conta não deve ser utilizada ou apresentar saldo. Quando da inativação da conta, o saldo eventualmente existente deverá ser transferido para outra conta que represente as 
transações registradas.

NÍVEL DETALHADO Indica se a conta corresponde a um nível agregador (superior) ao último nível detalhado do PCASP estendido.
Superior O PCASP Estendido detalha tal conta em níveis inferiores.

Último Corresponde ao último nível de detalhamento da conta no PCASP Estendido (nível inferior). Poderá corresponder ao nível de escrituação ou ser detalhada a critério de cada ente. 

INDICADOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
Indentifica os ativos e passivos financeiros e permanentes, conforme conceitos estabelecido pelo art. 105 da Lei n. 4.320/1964, e permite o cálculo do superávit financeiro, de 
acordo com o art. 43, §2º da mesma Lei. Necessário apenas para as contas de ativo e passivo exigível (não abrangendo, portanto, as contas que integram o patrimônio líquido).

F Atributo que indica que a conta compõe exclusivamente o ATIVO/PASSIVO financeiro.
P Atributo que indica que a conta compõe exclusivamente o ATIVO/PASSIVO permanente.
X Atributo que indica que a conta poderá compor tanto o ATIVO/PASSIVO financeiro como permanente.

ENTE QUE UTILIZA Informa quais  entes da Federação podem fazer uso da conta.
U Conta de uso exclusivo da União
E Conta de uso exclusivo dos Estados
M Conta de uso exclusivo dos Municípios
X Conta de uso permitido a todos os entes da Federação

FUNDAMENTO Fundamentação operacional/legal para a criação da conta contábil
PCASP RPPS Informa se a conta pertence ao plano de contas do RPPS.

SIM Pertence ao PCASP RPPS
NÃO Não pertence ao PCASP RPPS



Estrutura Básica do PCASP (por classe e grupo de contas)

1 – Ativo

1.1 - Ativo Circulante

1.2 - Ativo Não Circulante

2 – Passivo e Patrimônio Líquido

2.1 - Passivo Circulante

2.2 - Passivo Não Circulante

2.3 - Patrimônio Líquido

3 – Variação Patrimonial Diminutiva - VPD

3.1 - Pessoal e Encargos

3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

3.3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital 

Fixo

3.4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

3.5 - Transferências Concedidas

3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos

3.7 - Tributárias

3.9 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

4 – Variação Patrimonial Aumentativa - VPA

4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

4.2 - Contribuições

4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

4.4 - Variações Patrimoniais Aumentativas 

Financeiras

4.5 - Transferências Recebidas

4.6 - Valorização e Ganhos com Ativos

4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas



Estrutura Básica do PCASP (por classe e grupo de contas)

5 – Controles da Aprovação do Planejamento e 

Orçamento

5.1 - Planejamento Aprovado

5.2 - Orçamento Aprovado

5.3 - Inscrição de Restos a Pagar

6 – Controles da Execução do Planejamento e 

Orçamento

6.1 - Execução do Planejamento

6.2 - Execução do Orçamento

6.3 - Execução de Restos a Pagar

7 – Controles Devedores

7.1 - Atos Potenciais

7.2 - Administração Financeira

7.3 - Dívida Ativa

7.4 - Riscos Fiscais

7.8 - Custos

7.9 - Outros Controles

8 – Controles Credores

8.1 - Execução dos Atos Potenciais

8.2 - Execução da Administração Financeira

8.3 - Execução da Dívida Ativa

8.4 - Execução dos Riscos Fiscais

8.8 - Apuração de Custos

8.9 - Outros Controles



Estrutura das Cotas do PCASP

X . X . X . X . X . XX . XX

1° Nível – Classe - PCASP

2º Nível – Grupo - PCASP

3º Nível – Subgrupo - PCASP

4º Nível – Título - PCASP

5º Nível – Subtítulo - PCASP

6º Nível – Item - PCASP/RPPS

7º Nível – Subitem - PCASP/RPPS

Obrigatório RPPS



Aspectos Contábeis do Plano de Contas, incluindo os RPPS

Aspecto Orçamentário

• O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO (Balanço Orçamentário - BO e demais

demonstrativos) representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto.

• O resultado orçamentário é apurado pela diferença entre as receitas (orçamentárias) arrecadadas e as

despesas (orçamentárias) empenhadas (art. 35 da lei nº 4.320/1964).

• Compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto à aprovação e quanto à sua

execução.



Aspectos Contábeis do Plano de Contas, incluindo os RPPS

Aspecto Fiscal

• Estes indicadores têm imprescindíveis relevâncias na evidenciação do equilíbrio das contas públicas.

• O Relatório de Gestão Fiscal - RGF e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto.

• Diz respeito à apuração e evidenciação, por meio da contabilidade, dos indicadores estabelecidos pela Lei

Complementar nº 101/2000, por exemplo, o limite da despesa com pessoal, das operações de crédito e da

dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do nominal.



Orçamento do RPPS



Orçamento do RPPS

Na condição de Unidade Gestora, obedecidos suas características e objetivos, o RPPS

deverá ter orçamento próprio

Lei nº 4.320/1964 – “Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar

a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade

universalidade e anualidade”

Orçamento – componente de um planejamento financeiro estratégico que contemple a previsão de

receitas e despesas futuras para a administração de determinado período de tempo, via de regra, um

exercício



RECEITAS (INGRESSOS) DESPESAS

PREVISÃO VALOR DOTAÇÃO VALOR

Contribuição de Servidores

Remuneração de Investimentos

Compensação Financeira Previdenciária

Contribuição Patronal

295

35

15

280

Folha de Pessoal

Despesa Patronal

Aposentadorias e Pensões

Materiais e Serviços

45

6

450

34

Subtotal I 625 Subtotal I 535

Reserva do RPPS 90

Subtotal II 625 Subtotal II 625

Déficit Total 0 Superávit Total 0

TOTAL GERAL 625 TOTAL GERAL 625

Orçamento Superavitário



RECEITAS (INGRESSOS) DESPESAS

PREVISÃO VALOR DOTAÇÃO VALOR

Contribuição de Servidores

Remuneração de Investimentos

Compensação Financeira

Contribuição Patronal 

295

35

15

280

Folha de Pessoal

Despesa Patronal

Aposentadorias e Pensões

Material e Serviços

45

6

584

34

Subtotal I 625 Subtotal I 669

Repasses do ente para Cobertura de 

Déficit

44

Subtotal II 669 Subtotal II 669

Déficit Total 0 Superávit Total 0

TOTAL GERAL 669 TOTAL GERAL 669

UNIDADE GESTORA DO RPPS 

(situação orçamentária “deficitária”)
Orçamento Deficitário



RECEITAS (INGRESSOS) DESPESAS

PREVISÃO VALOR DOTAÇÃO VALOR

Contribuição de Servidores

Remuneração de Investimentos

Compensação Financeira

Contribuição  Patronal 

Saldos Anteriores  (Reserva do RPPS)

295

35

15

280

44

Folha de Pessoal

Despesa Patronal 

Aposentadorias e Pensões

Material e Serviços

45

6

584

34

Subtotal 669 Subtotal 669

Déficit Total 0 Superávit Total 0

TOTAL GERAL 669 TOTAL GERAL 669

Orçamento Equilibrado



Demonstrativos



Demonstrativos

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, exige a formatação de diversos Demonstrativos aos entes

federativos e são definidos pelo Manual dos Demonstrativos Fiscais – MDF, que estabelece regras de

harmonização a serem observadas, de forma permanente, pela Administração Pública em geral para a

elaboração do Anexo de Riscos Fiscais - ARF , do Anexo de Metas Fiscais - AMF , do Relatório

Resumido da Execução Orçamentária - RREO e do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, e define orientações

metodológicas, observados os parâmetros definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Quanto ao RPPS, estes Demonstrativos, buscam evidenciar diversos aspectos de interesse interno e

externo, ente outros:

▪ Projeções Atuariais (fontes de recursos e obrigações para os próximos 75 anos – avaliação atuarial)

▪ Resultados Orçamentários e Financeiros

▪ Comportamento e comprometimento das obrigações e fontes de financiamento do RPPS

▪ Implicações dos resultados do RPPS no resultado primário do ente

▪ Os limites exigidos pela LRF

https://www.aspec.com.br/noticias/stn-disponibiliza-8a-edicao-do-mdf

https://www.aspec.com.br/noticias/stn-disponibiliza-8a-edicao-do-mdf


Portaria MPS nº 509, de 12/12/2013

Determina que os RPPS devem adotar as contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas

Aplicado ao Setor Público - PCASP Estendido até o 7º nível de classificação, conforme a versão atualizada

do Anexo III da Instrução de Procedimentos Contábeis nº 00 (IPC 00) da STN. (estrutura exigida desde o

exercício de 2015).

Explicita que a Secretaria de Políticas de Previdência Social adotará as medidas necessárias para a prestação

de informações sobre a aplicação do PCASP e das DCASP pelos entes federativos detentores de RPPS. (os

procedimentos encontram-se no endereço eletrônico: http://www.mtps.gov.br/mais-informacoes-de-regimes-

proprios-da-previdencia/previdencia-no-servico-publico/contabilidade.

O Plano de Contas para os RPPS é, portanto, um extrato do Anexo III da IPC 00.

Exigência do órgão Fiscalizador

http://www.mtps.gov.br/mais-informacoes-de-regimes-proprios-da-previdencia/previdencia-no-servico-publico/contabilidade


Prestação de Contas  à Secretaria de Previdência 

Portaria/MF n° 333/2017

Os dados contábeis, orçamentários e fiscais do RPPS deverão ser encaminhados à Secretaria de Previdência

por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI

✓ Até o último dia de cada mês, relativamente ao mês anterior, observando:

• A partir da competência janeiro de 2018, para os Estados, Distrito Federal e Capitais;

• A partir da competência julho de 2018, para os demais Municípios.

Obs.: Até os prazos acima, os RPPS, poderão continuar enviando os dados na modalidade atual, isto é, via CADPREV-WEWB



Prestação de Contas  - Matriz de Saldos Contábeis

“A MSC é uma estrutura padronizada apta a representar informações detalhadas extraídas diretamente da

contabilidade do Ente, com o objetivo de gerar relatórios contábeis e demonstrativos fiscais exigidos pela

Lei de Responsabilidade Fiscal.

A conta contábil utilizada na MSC deve estar contida no PCASP Estendido, definido pela Secretaria do

Tesouro Nacional no modelo de PCASP para Estados e Municípios, publicado no Anexo III da Instrução de

Procedimentos Contábeis nº 00 (IPC 00).

A MSC reúne uma relação de contas contábeis e de informações complementares, produzida a partir do

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP Estendido, semelhante a um balancete de verificação”.

Na MSC apenas as contas de último nível de detalhamento do PCASP Estendido.



Demonstrativos

Os Demonstrativos Públicos (Contábeis e Não Contábeis), são instrumentos que, entre outras, têm a função de

evidenciar, de forma consolidada e sistematizada, eletronicamente ou não, todos os atos e fatos praticados pelos

Administradores Públicos no âmbito da finalidade do ente, da entidade ou da unidade administrativa a que se referir,

consubstanciando assim nos principais instrumentos utilizados pelas unidades e ou órgãos de controle interno e

externo.

Na contabilidade em geral e também na pública, um imprescindível instrumento de demonstração dos atos e fatos

administrativos são as Notas Explicativas.

Nota Explicativa é representada pelo conjunto de informações complementares às demonstrações contábeis ou não

contábeis, quadros analíticos ou outras demonstrações e informações que clarifiquem a plena compreensão e avaliação

da situação da entidade, da sua evolução patrimonial, dos critérios utilizados para avaliação e mensuração dos ativos e

passivos, da variações patrimoniais, podendo representar importantes instrumentos de defesa dos gestores em

processos de controle interno e externo, de órgãos tributantes e outros.



Controle



Controle

▪ Controle pressupõe uma forma de manter o equilíbrio na relação existente entre Estado como responsável

pela gestão do Patrimônio Público e a Sociedade

▪ Um dos principais princípios norteadores da Administração Pública é o da eficiência administrativa e da

eficácia dos seus atos

▪ Diante disso, o Estado se vê cercado de mecanismos de controle das atividades estatais, gerados pela necessidade de

se resguardar a própria administração pública, bem como os direitos e garantias coletivos, inclusive de seus

dirigentes.



Controle

Controle Externo

Mencionado no art. 71 da CF/88, é representado por um controle político de legalidade contábil e

financeira que, em regra, busca averiguar: a probidade dos atos da administração; a regularidade dos

gastos públicos e do emprego de bens, valores e dinheiros públicos; e, o fiel execução do orçamento

(lembrando que o RPPS tem uma situação orçamentária peculiar)

Controle Interno

Trata-se de atividade inerente à Administração subordinada ao Administrador, tendo por função

acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente, as ações a

serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação pertinente.



Controle

Controle Interno no RPPS

O Controle Interno nos RPPS, exceto os casos de controle operacional, via de regra, é exercido

Conselho Fiscal, representado por um colegiado definido segundo a legislação de cada ente, objetivando

acompanhar os atos de gestão dos Administradores, incluindo os aspectos de sustentabilidade do regime na

perspectiva de longo prazo com vistas a garantir os recebimentos dos benefícios previdenciários segundo o

respectivo plano de benefícios

Releva observar que os membros do Conselho podem responder por eventuais danos resultantes de

omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa, dolo, ou violação da legislação,

bem como dos princípios norteadores da gestão pública;



AO DISPOR

otonig@globo.com

(61) 99975-5980/99184-1714/(11)98483-0185

Apresentação elaborada por Otoni Gonçalves Guimarães. Autorizada a utilização parcial ou total, desde que citada a fonte, nos termos da legislação vigente.

“Mirem o sol, pois se der errado nos restarão as estrelas”

Hernane – meio campista do São Paulo Futebol Clube

Agradecemos pela Atenção!

mailto:otonig@globo.com

