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MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA/RS 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL/RPPS 

 

EXERCÍCIO 2021 

 

Notas explicativas gerais 

 

Nota 1 – Contexto Operacional:  O Regime Próprio de Previdência Social-RPPS de Nova Boa Vista/RS, 
CNPJ 15.398.651/0001-59 situado na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, 939 Centro de Nova Boa 
Vista/RS, CEP  99.580-000,00 é um fundo contábil público da Administração direta do Executivo 
Municipal, não tem personalidade jurídica própria e foi criado com a finalidade de individualizar os 
registros contábeis e controlar os recursos a ele vinculados. 

 

Nota 2 –Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições 
contidas na Lei nº 4.320-1964, na LC 101-2000, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as NBC TSP. As 
presentes Notas explicativas são exclusivas do RPPS de Nova Boa Vista/RS. 

 

 

 

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 

 
 Nota 1 - Contexto operacional:  os dados apresentados compreende o FUNDO RPPS do Município de 
Nova Boa Vista/RS. No que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, 
cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 
e respectivas alterações.  Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal 
de Contas do Estado. 
 
Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e 
as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Nota 3 - A lei orçamentária anual:  Para o exercício de 2021 foi estimado receita e fixado despesa do 
RPPS em R$ 3.060.000,00. 

Nota 4 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam 
operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante 
o exercício financeiro: 
 

Natureza da Receita  Previsto Realizado 
07218.03.1.1.01.00.00  CPSSS PATRONAL-SERV.ATIVO -ALIQ.NORMAL   600.000,00 520.888,51 

07218.03.1.1.02.00.00  CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO 
AMORT.DEFI 

446.600,00 340.214,56 

TOTAL 1.046.600,00 861.103,07 
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Nota 5 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna  “Receitas Realizadas” 
apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício 
totalizaram  R$  106.024,22 .  A pormenorização das deduções da receita é a seguinte: 
 

- Deduções de receita por renúncia  (art. 14 da LC nº 101/2000) R$ 
- Deduções de receita por restituições R$ 
- Deduções de receita por descontos concedidos R$ 
- Deduções de receita por compensação R$ 
- Deduções de receita para formação do Fundeb R$ 
- Deduções de receita por retificações R$ 
- Outras Deduções de receita R$106.024,22 
Total das Deduções da Receita Orçamentária R$106.024,22 

 
Nota 6 – Abertura de Créditos Adicionais: No exercício de 2021 o RPPS abriu créditos adicionais 
suplementares no valor de R$ 22.200,00 
 
 
Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 
2021, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em 
atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964.  Para fins de inscrição, foram observadas as 
recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos 
da Lei Complementar nº 101/2000. Os restos a pagar processados somaram R$ 0,00 e os não 
processados somaram R$ 13.781,33. 
 

 

Notas Explicativas do Balanço Financeiro 

 

Nota 1 - Receitas e Despesas Orçamentárias: As receitas orçamentárias somaram R$ 1.877.701,32, 
destacando-se as receitas patrimoniais no valor líquido de R$ 532.394,50. As despesas orçamentárias 
somaram R$ 1.041.782,26, com destaque para as aposentadorias no valor de R$  804.341,77 e para 
as pensões no valor de R$ 119.630,68. 
 
Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas : Não houve transferências financeiras 
recebidas e concedidas ao RPPS em 2021. 
   
Nota 3 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem 
aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 
4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das  
inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O 
quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2021: 
 

Título / Subtítulo Ingressos Dispêndios 
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 13.781,33  
5.3.2.7.0.00.00  -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO  0,00  
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS  12.127,49 
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS  0,00 
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1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO 
FAMILIA PAGO 

0,00 0,00 

1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO 
MATERNIDADE PAGO 

0,00 0,00 

1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR 0,00 0,00 
1.1.3.8.1.11.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO 
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS 

0,00 0,00 

2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES  210.950,74 210.950,74 
2.1.8.8.1.04.00 – Depósitos e cauções 0,00 0,00 
Outros recebimentos extraorçamentários 261.473,77  
Outros pagamentos extraorçamentários   380.129,05 

 
Nota 4 – Outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os valores informados se referem 
a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais, 
decorrentes dos seguintes fatos: 
 

Ocorrência Ingressos Dispêndios 

Rendimentos negativos de aplicações financeiras do RPPS -Valor excedente ao 
registrado em contas dedutoras de receitas 

 380.129,05 

Perdas involuntárias de caixa e bancos (cheques devolvidos, roubos, desfalques, 
desvios, sinistros) 

  

Ajustes contábeis de exercícios anteriores – saldos financeiros   

Devolução de  cauções de obras   

Reversão de perdas em aplicações financeiras do RPPS 261.519,26  

Total de outros pagamentos e recebimentos extraorçamentários   

 
 
 
 
Nota 5 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se 
referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que,  nos termos 
da Lei Municipal nº 851/2005 são vinculados ao  Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, 
conforme o seguinte detalhamento. 
 

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias  

Especificação Valor arrecadado Especificação  

Contribuições dos Segurados 471.118,29 Aposentadorias 804.341,77 

Contribuições Patronais 861.103,07 Pensões 119.630,68 

Compensação Previdenciária do RGPS 
para o RPPS 

13.085,46 Outros Benefícios Previdenciários 
(salário família, salario 
maternidade, auxílio doença) 

 

Rendimentos das Aplicações do RPPS 
(valor líquido) 

532.394,50 Compensação Previdenciária 65.748,97 

Outras receitas previdenciárias  Sentenças Judiciais  

  Despesas Administrativas do RPPS 52.060,84 

Total das Receitas Previdenciárias 1.877.701,32 Total das Despesas Previdenciárias 1.041.782,26 
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Notas Explicativas do Balanço Patrimonial 

 

Nota 1 – Contexto Operacional: O RPPS de Nova Boa Vista é FUNDO PÚBLICO integrante da 
administração direta do Executivo e não tem personalidade jurídica. 
 
Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os 
dispositivos legais que regulam o assunto, 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.  
 
Nota 3 – Caixa e Equivalente 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. Em 2021, não restou 
saldo em caixa e Equivalentes de Caixa, pois não houve inscrição em restos a pagar processados. 
 
Nota 4 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da 
demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das 
disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social  (RPPS). Segue o detalhamento: 

Título / Subtítulo Saldo 
1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos  

1.1.4.1.1.02 - Ações  

1.1.4.1.1.03 - Derivativos  

1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 19.001.405,69 

1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL  - RPPS  

1.1.4.1.1.11 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS  

1.1.4.1.1.12 - APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS  

1.1.4.1.1.13 - TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS  

1.1.4.1.1.14 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS  

1.1.4.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS  

Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo 19.001.405,69 

 
Nota 5 – VPD  Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de 
variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à 
entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2021 essa rubrica não apresentou saldo. 
 
Nota 6 – Estoques: Não há conta Estoques no balanço do RPPS, pois não existe  controle de estoques 
em almoxarifado,  dessa forma por falta de  registro adequado das mercadorias as mesmas  são 
consideradas como consumo imediato, sendo lançado como Variação Patrimonial Diminutiva por 
ocasião da liquidação da despesa. 
 
Nota 7 – Imobilizado – Bens Móveis: o RPPS não possui bens móveis. 
 
Nota 8 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao 
solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a 
realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, deu-se início 
aos procedimentos de inventário, avaliação / reavaliação, depreciação e quando cabível, a 
amortização ou exaustão dos bens imóveis, nos termos do regulamento aprovado pelo Decreto nº 
1252/2012 e Decreto 1407/2014Através da Comissão criada pela portaria 6.462, de 22/11/2021,  
determinou-se a conferência dos bens de propriedade do Município conforme relatórios do setor de 
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patrimônio.   O RPPS não possui bens imóveis. 
 
Nota 9 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o 
saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os 
precatórios decorrentes dessas obrigações.  No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em 
até 12 meses da data das demonstrações contábeis.  O restante das obrigações dessa natureza foram 
classificados no longo prazo.  O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores 
registrados a curto e a longo prazo: 
 

Obrigações Trab., Prev. e 
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 

Saldo Obrigações Trab., Prev. e 
Assistenciais a Pagar a Longo 

Prazo 

Saldo 

2.1.1.2.0.00 – BENEFICIOS PREV. A PAGAR 0,00 2.2.1.1.0.00 – PESSOAL  A PAGAR 0,00 
    

Total a Curto Prazo 0,00 Total a Longo Prazo 0,00 

 
Nota 10 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo:  os valores registrados nesses 
títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros 
materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta. 
Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas 
a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a 
pagar processados.  Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e 
também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência. 
Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram  R$ 0,00, ou seja não 
ficaram saldos a  pagar em 2021. 
 
Nota 11 – Apropriação de Despesas por Competência:  Foram realizadas provisões para 13º salário e  
férias e abono constitucional de férias. O critério utilizado para o provisionamento foi a contabilização 
mensal dos valores, observando os valores globais constantes nos relatórios emitidos pelo sistema de 
folha de pagamento. Em 2021, essa conta não apresentou saldo. 
 
Nota 12 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida 
flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na 
sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, 
realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. 
A Dívida Flutuante de 2021 totalizou em R$ 13.781,33  Correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 
4.320/64 ao Passivo Financeiro.  
 

Quadro Sintético da Dívida Flutuante 

Descrição Saldo do 
Exercício 
Anterior 

Inscrições 
no Exercício 

Baixas no 
Exercício 

Saldo para o 
Exercício 
Seguinte 

Restos a Pagar Processados      
Restos a Pagar Não Processados 16.250,00 13.781,33 16.250,00 13.781,33 
Serviço da Dívida a Pagar     
Consignações     
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Depósitos de Diversas Origens     
Credores, Entidades e Agentes     

Totais 16.250,00 13.781,33 16.250,00 13.781,33 

 
Nota 13 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações 
presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de 
recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou 
valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram um <<acréscimo>> de 28,97% em relação 
ao exercício anterior. A variação é resultante, principalmente,  das atualizações das Provisões 
Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada 
de acordo com a avaliação atuarial realizada com data-base de 31/12/2021 a ser concluído em 2022, 
representa 100_% do total das Provisões a Longo Prazo. 
 

Provisões a Curto Prazo Saldo Provisões a Longo Prazo Saldo 
2.1.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS 
TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 

 2.2.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS 
TRABALHISTAS A LONGO PRAZO 

 

 
 2.2.7.2.0.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 
23.847.005,74 

2.1.7.3.0.00 - PROVISÕES PARA RISCOS 
FISCAIS A CURTO PRAZO 

 2.2.7.3.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS 
FISCAIS A LONGO PRAZO 

 

2.1.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS 
CÍVEIS A CURTO PRAZO 

 2.2.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS 
A LONGO PRAZO 

 

2.1.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA 
REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO 
PRAZO 

 
2.2.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO 
DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 

 

2.1.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS 
DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A 
CURTO PRAZO 

 2.2.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS 
DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A 
LONGO PRAZO 

 

2.1.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A 
CURTO PRAZO 

 2.2.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO 
PRAZO 

 

Total a Curto Prazo  Total a Longo Prazo 23.847.005,74 

 

 
Nota 14– Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os 
passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de 
Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria.  Após apuração do 
resultado do exercício, que evidenciou um déficit de R$ 2.905.432,10, o RPPS apresentou um 
Patrimônio Líquido negativo no valor de R$ 4.845.600,05. 
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Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais 

   

Nota 1 –   Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais 
variações patrimoniais aumentativas, principalmente relativas a ajustes nas contas de apropriação de 
despesa por competência(13º salário e 1/3 de férias) geradas de forma automática pela folha de 
pagamento, a  qual considera novo valor a cada mês, lançadas em contrapartida  as Variações 
patrimoniais diminutivas registradas em meses anteriores e a compensação financeiras entre 
RPPS/RGPS que somaram R$ 13.085,46 e a reversão de perdas dos investimentos que somaram R$ 
181.507,73. 
 
Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações 
patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como indenizações trabalhistas, as 
provisões matemáticas previdenciárias no valor de R$ 3.624.349,72 e a compensação financeira entre 
RGP/RPPS no valor de R$ 64.595,13. 
 
Nota 3 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações 
Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi negativo de  R$  
2.905.432,10.   
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Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa: 

 

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC 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 Financeiro.  
 

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:   os ingressos compreendem as transferências 
recebidas.  Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, 
demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas e as transferências concedidas. As 
transferências concedidas referem-se a devolução de saldos ao executivo e contribuição patronal ao 
Regime Próprio de Previdência social e resultaram uma geração de caixa líquida positiva de R$ 
718.917,62. 
 
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de 
alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.  Os desembolsos decorrem 
do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material 
permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de 
capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2021, não houve 
geração de fluxo de caixa dessas atividades. 
 
Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, 
financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas 
obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes.  Os desembolsos são decorrentes 
da amortização e refinanciamento da dívida.  No exercício de 2021, não houve geração de fluxo de caixa dessas 
atividades. 
 
Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimentos e 
pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, 
como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de 
caixa, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações financeiras do RPPS. 
 

 
 

.....................................................         ..................................        .................................... 
Silvana Bringhenti Foschiera            Daniel Thalheimer                   Aline Locatelli 
                Contadora                                                      Prefeito Municipal          Secretária de Finanças 
           CRC/RS 064707/0-9 
 


