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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palhoça - 
IPPA,  criado pela Lei n° 1.320, de 12 de novembro de 2001, é uma entidade 
autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno,  detentora de 
autonomia financeira e administrativa, tendo por finalidade a administração do RPPS - 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palhoça/SC, ao qual compete 
a arrecadação, gestão de recursos e fundos previdenciários, concessão de benefícios 
de aposentadoria e pensão, pagamento e manutenção dos benefícios de 
aposentadoria e pensão, observado os critérios da Lei de criação e suas alterações, 
bem como a legislação vigente, de forma a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do 
RPPS, em conformidade com as avaliações atuariais realizadas em cada exercício 
financeiro.   
O IPPA, tendo em vista a determinação da Lei Complementar nº 170 de 21 de agosto 
de 2014, implementou a Segregação da Massa de seus servidores, com a finalidade 
de garantir o Plano de Benefícios do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Palhoça, observados os critérios estabelecidos na Lei 
Complementar nº1.320, de 12 de novembro de 2001 e alterações, ficando constituído 
assim um Fundo Financeiro e um Fundo Previdenciário.  
Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.ippa.sc.gov.br. 
O IPPA obteve a Certificação do Pró-Gestão no nível I no mês de dezembro de 2020. 
 

2 – DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES  
Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a legislação 
vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o reconhecimento 
patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no período de janeiro a 
dezembro de 2020, correspondendo ao exercício financeiro conforme disposto no art. 
34, da lei n° 4.320/64. A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações 
contábeis foi executada em observância ao disposto na Lei n° 4.320/64, Lei n° 
101/2000 e do Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Públicos – MCASP, 
instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, além das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade. Para 
a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram 
utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para 
execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei n.º 4.320/64, de forma 
integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de 
dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade. 
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3 - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário 
No exercício de 2020 não houve necessidade de créditos adicionais e extraordinários. 
Sendo que a receita arrecadada ficou abaixo da estimada e a despesa empenhada 
ficou  abaixo  da  prevista, resultando  em  um  Superávit  Orçamentário  no  valor   de 
R$ 50.472.915,94 (cinquenta milhões, quatrocentos e setenta e dois mil 
novecentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) para o exercício. Entre os 
empenhos emitidos em 2020 ficaram registrados em Restos a Pagar R$ 1.763,50 (um 
mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) sendo                                    
R$  1.218,72 (um mil duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) não 
processados e R$ 544,78 (quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito 
centavos) processados. 
 

4 - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro  
O IPPA em 2020, findou o ano com o total de R$ 351.431.636,31 (trezentos e 
cinquenta e um milhões quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e trinta e seis 
reais e trinta e um centavos)  disponível  em  aplicações  financeiras.  Ressalta-se  
que  deste   valor R$ 11.450.383,86 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta mil 
trezentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) estão depositados em 
conta bancária distinta para uso nas despesas administrativas do Instituto, constituída 
como reserva ao longo dos anos e R$ 339.981.252,45 (trezentos e trinta e nove 
milhões, novecentos e oitenta e um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e 
quarenta e cinco centavos) é o saldo constituído até então com finalidade exclusiva 
de pagamento de aposentadorias e pensões. 
As transferências financeiras recebidas foram realizadas pela Prefeitura Municipal de 
Palhoça para cobertura do valor da folha de pagamento dos aposentados e 
pensionistas do Tesouro, correspondeu a um total de R$ 3.384.305,89 (três milhões, 
trezentos e oitenta e quatro mil trezentos e cinco reais e oitenta e nove 
centavos). 
 Os rendimentos das aplicações financeiras foram registrados mensalmente em 
receita orçamentária, sendo que quando negativo o registro foi feito através de 
dedução de receita e quando não havia receita para ser deduzida foi lançado como 
perda. 
No mês de setembro não apuramos o valor do PASEP, pois o valor das receitas 
orçamentárias, resultaram em R$ 246.644,36 (duzentos e quarenta e seis mil 
seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) negativo, devido aos 
lançamentos de rendimentos negativos de aplicações financeiras que ocorreram no 
referido mês. 
   

5 - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial 
Os bens móveis e imóveis são avaliados, pelo valor de aquisição, deduzidas das 
respectivas depreciações acumuladas, calculadas com base na estimativa de sua vida 
útil econômica determinada pela tabela da Secretaria da Receita Federal.  
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Todos os bens adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos 
contábeis, bem como possuem registro no sistema de patrimônio, os valores são 
iguais e consideram as aquisições, baixas e depreciações ocorridas. Totalizam um 
montante de R$ 542.298,86 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa 
e oito reais oitenta e seis centavos) atualizado até dezembro de 2020. 
As provisões de férias e 13º salário estão sendo constituídas mensalmente pelo 
Instituto. 
O IPPA findou o ano com todos os repasses da parte do servidor e patronal 
correspondente ao ano de 2020, repassados em dia por parte da Prefeitura e da 
Câmara.   

 
6 - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Demonstrativo das Variações 
Patrimoniais 
A Demonstração das Variações Patrimoniais — DVP — evidencia as variações 
patrimoniais aumentativas e diminutivas, o resultado patrimonial e as variações 
qualitativas decorrentes da execução orçamentária. O objetivo da Demonstração das 
Variações Patrimoniais é demonstrar a variação do Patrimônio Líquido por fatos 
gerados  no   exercício. Constatamos  o   resultado   patrimonial   (défict)  de  
R$ 61.495.515,88 (sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil 
quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) no exercício. Este valor deve-
se a alguns fatores como lançamento de rendimentos negativos de aplicações 
financeiras, lançamento de depreciações, lançamento de provisão de 13º salário e 
férias feito a maior pelo sistema que foram ajustados através de lançamentos manuais 
para o valor correto no mês de  dezembro, porém o principal fator foi o lançamento do 
cálculo atuarial base setembro de 2020 lançado em dezembro deste ano. 

 
 
 
 
 

________________________ ____________________________  
    Claudia Zeni Teixeira                                                        Alberto Prim 
        Contadora IPPA                                                           Presidente do IPPA   
          CRC 21025/0-9 
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