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Divulgação de Ajuste de Leiautes RREO válido para 2015 e 2016 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 

Diretoria Geral, com fulcro no artigo 4º, § único da Resolução Normativa nº 58/2007, 

comunica aos jurisdicionados e às empresas prestadoras de serviços no ramo, que foram 

realizados ajustes de leiautes em atendimento a 6º Edição MDF, no Sistema LRF – 

Transparência dos leiautes em XML dos Relatórios RREO exercício 2015 e 2016, 

aplicáveis ao Poder Executivo, âmbito Estadual, conforme abaixo: 

 Anexo 4 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS 

constante no XML nº 4 – RREO (Ano 2015 e 2016) foi incluído o subtítulo 

“Plano Previdenciário”.  

 

 Foi incluído o “Anexo 4.1 – Demonstrativo das Receitas e Despesas 

Previdenciárias do RPPS – Plano Financeiro” constante no XML nº 4.1 – 

RREO (Ano 2015 e 2016). 

 

Nota - A inclusão do Subtítulo “Plano Previdenciário” no Anexo 4 - 

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS constante 

no XML nº 4 – RREO (Ano 2015 e 2016) e a inclusão do novo “Anexo 4.1 – 

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS – Plano 

Financeiro” constante no XML nº 4.1 – RREO (Ano 2015 e 2016) tem como 

objetivo atender aos entes federados que tiverem feito a opção pela segregação 

da massa de segurados, que deverão elaborar e publicar um demonstrativo para o 

Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado 

pela segregação das massas, deverá ser utilizado apenas o demonstrativo com o 

nome Plano previdenciário. 

 

 Anexo 7 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão constante no 

XML nº 7 do RREO (Ano 2015 e 2016) foram inseridas as seguintes linhas: 

- linha nº 13: Procuradoria Geral de Justiça;  

- linha nº 14: FEADMP/MS; 

- linha nº 15: FUNDROGAS; 

- linha nº 28: Procuradoria Geral de Justiça;  

- linha nº 29: FEADMP/MS; 

- linha nº 30: FUNDROGAS; 

 

 

http://www.tce.ms.gov.br/portal/admin/db/legislacaoServicoConsulta/resolucao_normativa_58-2007.pdf
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 Anexo 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos constante do XML nº 10 - RREO 

(Ano 2015 e 2016) foi incluído o subtítulo “Plano Previdenciário”.  

 

 Foi incluído o “Anexo 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos – Plano Financeiro” 

constante do XML nº 10.1 - RREO (Ano 2015 e 2016); 

 

Nota - A inclusão do Subtítulo “Plano Previdenciário” no Anexo 10 – 

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social 

dos Servidores Públicos constante do XML nº 10 - RREO (Ano 2015 e 2016)  e 

a inclusão do novo “Anexo 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos – Plano 

Financeiro” constante do XML nº 10.1 - RREO (Ano 2015 e 2016), tem como 

objetivo atender aos entes federados que tiverem feito a opção pela segregação 

da massa de segurados, que deverão elaborar e publicar um demonstrativo para o 

Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado 

pela segregação das massas, deverá ser utilizado apenas o demonstrativo com o 

nome Plano previdenciário. 

 

 

 Anexo 14 – Demonstrativo Simplificado do Resumido da Execução 

Orçamentária constante no XML nº 14 do RREO (Ano 2015 e 2016) foram 

inseridas as seguintes linhas: 

- linha nº 31: Poder Judiciário;  

- linha nº 32: Ministério Público; 

- linha nº 36: Poder Judiciário;  

- linha nº 37: Ministério Público; 

 

 

Para esclarecimentos ou dúvidas entrar em contato com a Central de Serviços 

pelo e-mail centraldeservicos@tce.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3317-1616. 

mailto:centraldeservicos@tce.ms.gov.br

