
Versão Aspec Contábil – Geração do SIM/CE 2020

 

a) Geração do SIM 2020 (execução orçamentária) liberada

Esta versão já permite a geração da remessa da execução orçamentária do SIM-CE 2020.

b) Novas informações requeridas para os RPPSs

O SIM 2020 passa a solicitar uma gama de novas informações dos RPPSs, as quais serão 

detalhadas a seguir.

Lembramos da necessidade de, mensalmente, atentar para a digitação destas informações, para 

a devida remessa ao SIM-CE, as quais serão digitadas dentro da opção "tabelas locais / todos os 

exercícios / tabelas específicas do SIM-CE / informações do RPPS".

b.1) Novos campos na tabela de "Alocações de recursos do RPPS"

Adicionalmente, passa a ser necessário informar o "Percentual da meta de 

rentabilidade dos investimentos" e a "Meta de rentabilidade dos 

investimentos", na opção "Alocação anual de investimentos".

b.2) Novos campos na tabela de "Parcelamento do RPPS"

Adicionalmente, passa a ser necessário informar a "Quantidade de 

parcelas", a "Data do vencimento da 1a. parcela" e o "Valor da parcela 

inicial", na opção "Parcelamento do RPPS".

b.3) Nova tabela de "Acompanhamento de acordo de parcelamento do RPPS"

Sempre que uma parcela for paga, o usuário deve posicionar sobre o 

parcelamento que recebeu o pagamento, na opção "Parcelamento do 

RPPS", e selecionar a opção "Enter=acompanhamento de acordo / 

parcelamento", para informar os dados detalhados da parcela que foi paga 

(data do pagamento, valor do principal, valor de multas e juros, etc).

Nota: Atentar para que, sempre que houver pagamento de parcela, a informação seja 

cadastrada na opção acima. A periodicidade mais comumente existente é pagamento 

mensal.
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b.4) Nova tabela de "Demonstrativo de informações Previdenciárias e Repasses

- DIPR"

Mensalmente deve ser informado, para cada tipo de plano (financeiro, 

previdenciário), para cada tipo de folha (ativo, inativo, pensionista), os dados 

patronais e não patronais de:

• Valor de base de cálculo das contribuições devidas;

• Valor das contribuições repassadas;

• Valor das deduções de pagamentos diretos (auxílio-doença, salário-maternidade, 

etc);

• Valor das deduções de pagamentos indiretos (outros valores compensados). 

As informações acima devem ser cadastradas, mensalmente, na opção 

"Demonstrativo de informações Previdenciárias e Repasses - DIPR".

b.5) Nova tabela de "Aportes e despesas específicas do RPPS"

Mensalmente deve ser informado o valor total dos aportes/transferências:

• Para cada natureza de lançamento (aporte/transferência financeira, 

aporte/transferência previdenciária);

• Para cada tipo de aporte/transferência (aporte para amortização de deficit 

atuarial, transferência para cobertura de insuficiência financeira, outros 

aportes/transferências). 

Mensalmente deve ser informado o valor total das despesas:

• Para cada natureza de lançamento (Transferência para despesas administrativas);

• Para cada tipo de despesa (despesas administrativas, despesas previdenciárias, 

despesas para investimentos). 

As informações acima devem ser cadastradas, mensalmente, na opção "Aportes e 

despesas do RPPS".
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