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GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASPECTOS
ECONÔMICOS
1 - DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Desafios são sempre oportunidades de crescimento. O
Município de Irati, SC, possui população aproximada de 1984
habitantes. O Município conta com 148 servidores públicos
municipais para melhor atender a população na área da saúde,
educação, social, transporte, obras, energia, infraestrutura,
agricultura, cultura, esporte e outras áreas que contribuem no
aumento da qualidade de vidas dos cidadãos. Vive-se um
período de crise na arrecadação e o aumento das demandas
da população.

“O maior desafio dos Municípios catarinenses
está em cumprir seu compromisso de prestar
serviços de qualidade a população garantindo
também a saúde das finanças públicas e o
atendimento das exigências legais, e para tal,
planejamento e eficiência são peças
importantes na gestão”. O cenário econômico
atual exige aperfeiçoamento da gestão
municipal. Reduzir despesas sem comprometer
a qualidade dos serviços prestados!
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2 – PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
Seguindo o propósito de aperfeiçoamento contínuo e de maior
transparência e qualidade na prestação de contas do Governo
Municipal, o Município não tem medido esforços a fim de aderir às
boas práticas de transparência, atendendo os preceitos da Lei
Federal Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 e da Lei
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, disponibilizando
informações na página do sitio oficial do Município:
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3 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
Os registros dos atos e fatos ocorridos no exercício de 2018 foram
realizados de acordo com as
orientações

do

Manual

de

Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, 7ª edição, aprovado pela
Portaria Conjunta STN/SOF nº
02, de 22 de dezembro de 2016,
que

observa

os

dispositivos

legais que regulam o assunto,
como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e,
também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade,
assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor

Público.

Também

foram

observadas

as

exigências

normativas do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Desde a
adoção do novo PCASP, em 2015, foi realizado grande esforço da
equipe técnica, para implantação de controles e procedimentos
contábeis, entre eles, estão: o reconhecimento pelo regime de
competência dos créditos tributários a receber; a reavaliação
patrimonial (bens móveis, imóveis e intangíveis); registro contábil
da

depreciação;

apropriação

de

despesas

pagas

antecipadamente; o cálculo da perda da dívida ativa; e o controle
de estoque.
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4 - AVALIAÇÃO DAS FINANÇAS
As

informações

referentes

a

execução

orçamentária

são

disponibilizadas pelo Poder Executivo e Legislativo, na internet,
de acordo com as disposições do artigo 51 da LRF, permitem a
avaliação da arrecadação tributária, dos gastos públicos, da
situação financeira e do nível de endividamento de cada
município. A avaliação do desempenho fiscal do município é
observada nos relatórios da LRF e é ferramenta essencial para
um eficiente planejamento, criando condições para orçamentos
mais realistas sem desperdícios de recursos. Os resultados
mostram que as finanças municipais de Irati, SC, em 2018 foram:

Descrição

2017

2018

Variação

13.837.812,96

16.308.582,08

17,86%

Deduções

2.140.267,47

2.242.413,13

4,77%

Despesa Empenhada

8.849.816,34

10.766.105,92

21,65%

Receita

O comportamento da receita orçamentária em 2018 foi de
17,86% a maior que o exercício anterior, o que demonstra
melhora na arrecadação da receita. Enquanto a despesa
representou aumento de 21,65% quando comparado ao
mesmo período. O investimento em ativos não financeiros
demonstra uma redução do capital circulante líquido, porém
muitas vezes necessário para manutenção das atividades da
administração

pública.

E

as deduções somaram

R$

102.145,66 de aumento, representando um percentual de
4,77%.
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Comportamento Receita e Despesa
10.766.105,92

Despesa Empenhada

Deduções

8.849.816,34
2.242.413,13
2.140.267,47
16.308.582,08

Receita

13.837.812,96
0,00
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2018

2017

5 - A ECONOMIA

Agropecuário
2016- R$20.502.730,49
2017- R$ 19.652.324,75
representando
diminuição de 4,15%

Industria e Comércio
2016 - R$ 10.451.753,15
2017 – R$ 10.640.664,11
Representando aumento
de 1,81%

O índice
de participação do
Município de Irati no
produto de arrecadação do
ICMS
para 2018, foi de 0,0639232

