Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS
Apresentação na CTCONF, outubro de 2018
Deliberação quanto ao conteúdo da IPC

Objetivos:
Apresentar a versão final da IPC para contabilização do Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS, já com as contribuições da consulta pública consolidadas.
Contextualização:
Procurando alinhar-se aos padrões contábeis internacionais bem como à recente adoção do
PCASP para contabilização dos regimes próprios de previdência dos servidores, faz-se
oportuno apresentar o modelo de contabilização para os RPPS.

Ação esperada dos membros:
Deliberação quanto ao conteúdo da minuta de contabilização dos RPPS, já após consulta
pública.
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Cronograma do Projeto

Proposta de Alterações – nova proposta

Apresentação de Propostas de Alterações 1º
CTCONF de 2018 (maio)

Inclusão de IPC
A contabilização detalhada em um RPPS será
tratada em IPC
Alterações em MCASP 8ª Edição
Apresentações de mudanças para avaliação do
1º CTCONF de 2019 – MCASP 8ª Edição

Alteração em PCASP 2020
Junto com proposta de mudanças PCASP 2020
– Abril de 2019
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Processo de desenvolvimento e discussão da minuta de IPC

Estudo

• Análise dos Manuais (MCASP e IPC)
• Análise do PCASP
• Reuniões com equipes de atuaria e de investimento na SRPPS

• Construção de modelo que atenda aos RPPS
Desenvol- • Realização de análise quanto ao cumprimento de normas
específicas aplicáveis aos RPPS
vimento
• Apresentação inicial e definição de escopo na CTCONF
• Abordagem do conteúdo nas SCOFEM de 2018
Discussão • Realização de audiência pública
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Consulta pública
Foram 7 contribuintes
Foram 36 itens de solicitação para alteração, destes itens:
• 16 foram aceitos/alterados;
• 20 negados/mantidos.
Dos mantidos, 13 foram solicitações de inclusão de conteúdo que
ultrapassa o escopo previamente estabelecido para IPC, como:
contabilização no ente/empregador; contabilização no RPPS como
gestão administrativa; contabilização de tema inerente a outra norma.
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Menu principal da IPC
Aspectos gerais;
Aspecto conceitual:
Equilíbrio a longo prazo;
Preservação de patrimônio;
Plano de benefícios;
Regimes financeiros;
Plano de custeio;
Aspecto contábil:
Aplicação do PCASP, Particularidades para o RPPS;
Ativos;
Passivos;
Cobertura de Déficit Previdenciário;
Taxa de administração;
Relatórios específicos aos RPPS.
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Detalhamento de aspectos contábeis: Ativos
Ativos:
➢ Caixa e equivalentes a caixa
➢ Investimentos:
✓ Investimentos temporários
o Investimentos marcados a mercado
o Investimentos marcados na curva

✓ Investimentos permanentes
➢ Crédito a receber:
✓ Contribuições previdenciárias
✓ Empréstimos e financiamentos oferecidos
✓ Remuneração por exploração de bens (aluguéis)
✓ Compensações previdenciárias
✓ Direitos de Royalties
➢ Imóveis para uso da Administração do RPPS
Observação: A contabilização da receita orçamentária levará em consideração a “célula da receita”,
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que solicita detalhamento quanto: natureza da receita; e fonte de recursos/DDR.

Detalhamento de aspectos contábeis:
Passivos; Cobertura de déficit atuarial; e Taxa de administração
Passivos:
➢ Benefícios a pagar:
➢ Provisões Matemáticas Previdenciárias:
✓ Plano Financeiro:
o Benefícios concedidos
o Benefícios a conceder
✓ Plano Previdenciário:
o Benefícios concedidos
o Benefícios a conceder
Cobertura do Déficit Previdenciário:
➢ Cobertura da Insuficiência Financeira;
➢ Cobertura do Déficit Atuarial:
✓ Aporte para cobertura do déficit atuarial;
✓ Contribuição previdenciária suplementar.
Taxa de Administração.
Observação: A contabilização da despesa orçamentária levará em consideração a “célula da despesa”,
que solicita detalhamento quanto: natureza de despesa; função/subfunção; fonte de recursos/DDR. 8

Próximos passos para 2019
Apresentações de mudanças para avaliação do 1º
CTCONF de 2019 – MCASP 8ª Edição (revisão)

Revisão de modelo de contabilização dos
investimentos
Revisão de modelo de contabilização das provisões
matemáticas previdenciárias
Promoção de eventos com finalidade de
treinamento
Revisão no processo das auditorias realizadas pela
SRPPS – com inclusão na análise a MSC.
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Obrigado!

Secretaria de Previdência – SPREV
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social – SRPPS
Coordenação-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos – CGACI
Divisão de Informações e Apoio Contábil – DIACO

previdencia.gov.br
cgaai.contabilidade@previdencia.gov.br
Acesse o CADPREV Web:
cadprev.previdencia.gov.br

