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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 2019. 

 

      NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:  

 

     O FUNPREV – Fundo Municipal de Previdência dos 

Servidores de Sonora – MS, Lei Municipal 446/2006 e 556/2009, como pessoa jurídica de 

direito público, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e 

financeira, é responsável pela gestão do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social do 

Município Sonora – MS,  

 

     O FUNPREV assumiu a responsabilidade pela gestão única 

do RPPS, tendo como amparo legal a Lei Complementar nº 446 de 10 de Julho de 2006 que 

estabeleceu como missão básica do FUNPREV, gerir o sistema previdenciário dos 

funcionários públicos estatutários do município de Sonora  segundo regime de benefícios 

previstos em lei, e que compreendem:  

 

I) Aposentadoria; 

II) Salário-maternidade e  

III) Pensões. 

 

     O FUNPREV, tendo em vista a determinação da LC 

219/2008, promove a administração e a aplicação dos recursos pertinentes ao RPPS, por 

meio de dois fundos, a saber: 

 

     Fundo de Repasse Previdenciário: Esse fundo equivale ao 

denominado plano financeiro, segundo a portaria MPS nº 403/08, devido ao mesmo ser 

estruturado em virtude da segregação de massa, onde as contribuições a serem pagas pelo 

entefederativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são 

fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo 

ente federativo, admitida a constituição de fundo financeiro e atende no caso do RPPS do 

Município de Sonora aos pagamentos dos benefícios de previdência, supramencionados, 

dos servidores ativos, inativos e pensionistas cuja cobertura é de responsabilidade do ente 

municipal.  

 

     Fundo de Reserva Previdenciário: Esse fundo equivale ao 

denominado plano previdenciário, segundo a portaria MPS nº 403/08, devido ao mesmo ser 

estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para o pagamento dos 

compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS e atende aos pagamentos dos 

benefícios previdenciários, supramencionados, dos servidores ativos.  
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     O Fundo de Repasse não constitui Reservas e Provisões, pois 

é estruturado em Regime Financeiro de Caixa. Deverá ser previsto orçamentariamente sua 

Receita e Despesa, cabendo ao ente público municipal, a cobertura do déficit orçamentário 

desse fundo.  

 

      NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS:  

 

     Os registros contábeis das operações envolvendo os recursos 

do FUNPREV e as demonstrações contábeis por eles geradas foram elaboradas e estão 

sendo apresentadas com observância às Leis: nº 4.320/64, 9.717/98, 101/00 os Princípios 

Fundamentais , Normas Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Publico. As Demonstrações foram estruturadas de acordo com as exigências e 

padronizações estabelecidas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, no 

que se refere às ações previdenciárias.  

 

       NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:  

 

     03. 01 – Bancos Conta Movimento: Esclarecemos que o 

FUNPREV, não mantém recursos em caixa.  

 

     03. 02 – Investimentos e Aplicações Financeiras: Os 

Investimentos do FUNPREV representam valores aplicados para darem cobertura às 

obrigações previdenciárias e administrativas do RPPS, que no exercício totalizam o valor 

de R$ 37.782.382,14. 

 

     As Disponibilidades de Caixa do FUNPREV encontram-se 

aplicadas conforme a Resolução 3.922/2010 do CMN no Segmento de Renda Fixa. Os 

Investimentos e Aplicações Financeiras encontram-se registrados no Ativo Financeiro.  

 

 

     03. 03 – Imobilizado: O FUNPREV, por ser um Fundo Novo, 

não possui estrutura física, ainda sendo utilizada a estrutura da Prefeitura Municipal até a 

construção de um local apropriado, e por isso ainda não possui bens. 

 

     03.04 – O FUNPREV possui créditos com o Munícipio de 

Sonora no valor total de R$ 893.774,93, que são referentes a parcelamentos de 

contribuições patronais, devidamente parceladas e inseridas no CADPREV para 

acompanhamento. 
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     03.05 – Passivo Financeiro: O passivo financeiro compreende 

os compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. É 

demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, computados pelo valor atualizado até 

a data da avaliação. O Passivo Financeiro do FUNPREV compreende os Depósitos, e as 

Obrigações em Circulação que abrange os Restos a Pagar Processados e Não Processados.  

 

     O Quadro abaixo demonstra uma síntese do Passivo 

 

   Obrigações Trab. Prev. E Assit. A Pagar C. Prazo................        0,00 
   Restos a Pagar Processados.........................................................        0,00 

Demais Obrigações a Curto Prazo............................................4.042,03 

Consignações................................................................................4.042,03 

Total do Passivo Financeiro...................................................... 4.042,03 
 

    Passivo Permanente: O passivo permanente compreende as 

dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou 

resgate. É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, computados pelo valor 

atualizado até a data da avaliação. O Passivo Permanente do FUNPREV compreende as 

Provisões Matemáticas do Cálculo atuarial no valor de R$ 32.949.528,96, A constituição e 

a atualização da Provisão Matemática Previdenciária são contabilizadas pelo valor líquido, 

já deduzido das entradas de recursos que suportarão esses pagamentos ao longo da 

existência do Regime Previdenciário, com base na Avaliação Atuarial do período. 

 

O Quadro abaixo demonstra uma síntese da contabilização do Passivo Atuarial do Fundo de 

Reserva Previdenciário:  

 

(=) PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS..... 32.949.528,96 

 

(+) PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.............. 19.450200,69 

(+) PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER.............. 54.383.991,99 

 

(+) PROVISÕES............................................................................- 40.884.663,72 

 

     Balanço Orçamentário:  

 

     Este Balanço contém o resumo da previsão comparada com a 

execução orçamentária, estabelecendo as diferenças para mais ou para menos, de modo a se 

obter o resultado orçamentário do exercício. É adotado o regime de caixa para as receitas 

efetivamente arrecadadas e o de competência para as despesas legalmente empenhadas.  
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         Balanço Financeiro: O Balanço Financeiro demonstra os 

resultados das operações financeiras no exercício.  

 

      Resultado Patrimonial: O Resultado Patrimonial é a 

diferença entre as Variações Patrimoniais Ativas e as Variações Patrimoniais Passivas e 

representa as alterações patrimoniais do Regime de Previdência no exercício. 

  

     Dos valores a receber da Prefeitura 

 

     Os valores a receber da Prefeitura municipal de Sonora, teve a 

seguinte movimentação. 

 

  ANTERIOR Inscrição Baixa Atualização SEGUINTE 

DÍVIDA ATIVA 

PARC. 01 PM 495.385,56 

      

502.053,00  

   

179.172,59  

      

75.508,96   893.774,93  

TOTAL   495.385,56  

      

502.053,00  

   

179.172,59  

      

75.508,96   893.774,93  

 

 

     Vem realizando o acompanhamento das aplicações 

financeiras pelo CADPREV regularmente. 

         

 

 

 

 

Neiva Maria Zanatta 

CRC – MS nº 6350/O-9 

 

 

 


