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O Balanço Geral e o Relatório 
Contábil de Propósito Geral (RCPG) 
não são só exigências das NBCASP 
ou uma formalidade.  
 
É por meio deste documento que o 
Governo Municipal presta contas 
aos cidadãos iratienses. 
 
Você cidadão sabe como foram 
arrecadados e aplicados os recursos 
do Município de IRATI no ano de 
2018? Estas e muitas outras 
informações sobre as ações do 
Governo Municipal, além da 
situação das finanças públicas, são 
apresentadas neste Relatório. 
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TRANSPARÊNCIA 

EFETIVA NA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Relatório Contábil de 

Propósito Geral - RCPG 

O objetivo principal deste Relatório 

de Prestação de Contas é permitir o 

efetivo acesso do cidadão às 

informações da gestão pública para 

uma adequada análise e avaliação 

sobre o tema. O Prefeito presta 

contas ao Poder Legislativo 

Municipal e ao Tribunal de Contas 

de Santa Catarina.  

No entanto, tem se buscado tornar a 

prestação de contas cada vez mais 

atrativa para a leitura e 

compreensão do cidadão. Assim, o 

Relatório traz uma linguagem mais 

acessível e menos técnica, 

transformando dados complexos em 

informações compreensíveis, com o 

intuito de ampliar os canais de 

comunicação entre a população e o 

Governo Municipal. Não obstante 

essa iniciativa, ressalta-se que são 

observadas as disposições legais 

que tratam da matéria, tais como: 

Lei Federal n° 4.320, de 17 de 

março de 1964; Lei Complementar 

Federal n° 101, de 4 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal); Normas de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, 

editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade; e Instrução 

Normativa do Tribunal de Contas do 

Estado n° TC-20, de 31 de agosto 

de 2015, que disciplina a remessa 

de informações e de demonstrativos 

contábeis à Egrégia Corte e a 

Decisão Normativa 06/2018, do 

Tribunal de Contas do Estado, que 

define os itens analisados no 

parecer das contas anuais. 

 

A responsabilidade pela 

organização e consolidação dos 

dados cabe a contabilidade do 

Município. Contudo, ressalta-se que 

compete a cada setor a 

responsabilidade pela consistência 

e veracidade dos dados e 

informações gerados. Os dados não 

financeiros fornecem uma visão 
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mais detalhada das ações. Já os 

dados orçamentários, financeiros, 

patrimoniais, contábeis e fiscais são 

oriundos do sistema informatizado 

utilizado pelo Município no exercício 

corrente. Firme nos propósitos de 

aperfeiçoamento contínuo e de 

melhora da qualidade das 

informações contábeis, a 

contabilidade tem envidado diversos 

esforços para atender as exigências 

das normas brasileiras e 

internacionais de contabilidade do 

setor público. 

 

As normas em vigor no Brasil foram 

aprovadas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade. Com esses novos 

padrões, as práticas contábeis 

adotadas até então estão sendo 

alteradas para uma mesma base 

conceitual, visando à 

comparabilidade da situação 

econômico-financeira de várias 

entidades do setor público. A 

adoção dessas novas regras tem 

gerado impactos significativos na 

mensuração do patrimônio do 

Município. Essa mudança deve 

continuar ao longo dos próximos 

anos, conforme plano de 

implantação definido pela Secretaria 

do Tesouro Nacional, que 

estabelece estratégias e prazos 

para implantar os procedimentos 

patrimoniais necessários à 

convergência. Podem ser citados 

como exemplos a avaliação dos 

bens móveis e imóveis a preço de 

mercado, o reconhecimento das 

perdas da dívida ativa entre outros. 

Tudo isso para permitir que as 

demonstrações contábeis 

apresentem de forma abrangente a 

situação das finanças públicas e a 

avaliação integral do patrimônio 

público, proporcionando assim um 

planejamento fiscal adequado e um 

aprimoramento das estatísticas 

fiscais. Além disso, as informações 

financeiras passam a ser 

contextualizadas com indicadores 

econômicos, sociais e de 

desempenho. O resultado são 

relatórios mais focados em 

informações realmente relevantes 

sob o ponto de vista do 

cidadão/usuário das demonstrações 

contábeis e tomadores de decisão 
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em geral. Como forma de 

disseminar as informações da 

gestão pública em nível global, esta 

prestação de contas encontra-se 

disponível, na íntegra, no Portal do 

Município, no endereço eletrônico 

https://www.irati.sc.gov.br. 

 

No sitio eletrônico do Município, 

está disponível também o portal 

Transparência, onde também é 

possível consultar, de forma 

detalhada, todos os dados sobre a 

execução orçamentária e financeira, 

pagamentos efetuados aos 

fornecedores assim como outras 

informações relevantes 

relacionadas à gestão pública 

municipal. Consoante às Normas 

Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBC 

TSP), especialmente a NBC TSP 

Estrutura Conceitual, aqui é 

apresentado o Relatório Contábil de 

Propósito Geral (RCPG). Esse 

relatório é um dos componentes 

centrais de transparência da 

informação contábil do Município de 

Irati, SC, e fornece informações aos 

seus usuários para subsidiar os 

processos decisórios, a prestação 

de contas e a responsabilização 

(accountability). O RCPG é dividido 

em sete volumes e abrange, de 

forma consolidada, a execução do 

orçamento, e demonstra os 

principais resultados alcançados no 

exercício tanto quanto a prestação 

de serviços ao cidadão, como nas 

áreas administrativa, econômica, 

financeira e social, o cumprimento 

de limites constitucionais e legais. 

Além disso, traz também as 

demonstrações contábeis 

consolidadas que evidenciam os 

resultados da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial (Balanços 

Patrimonial, Orçamentário e 

Financeiro, Demonstrações das 

Variações Patrimoniais, das 

Mutações do Patrimônio Líquido e 

dos Fluxos de Caixa, a análise das 

Demonstrações Contábeis e suas 

respectivas notas explicativas) e 

permite a avaliação do desempenho 

do Município em 2018. Ainda, 

destacam-se os resultados mais 

relevantes nas áreas de atuação do 

governo municipal.  
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O município de Irati teve o início de 

sua colonização em 1946, na antiga 

Barra Grande, com a chegada de 

um grupo de desbravadores, sendo 

que as terras eram de propriedade 

de João Beux Sobrinho e Wili Hach, 

oriundos do rio Grande do Sul e 

litoral do Estado de Santa Catarina.  

Eram famílias pioneiras em busca 

de novas terras devido à 

concentração populacional no 

município de origem e a 

improdutividade das terras para o 

cultivo advindo da erosão constante 

e não correção do solo. Entre eles 

destacavam-se as famílias de João 

Hunjas, Ernesto Canalli e Carlos 

Ianes. O topônimo é de origem 

indígena e significa mel em 

quantidade.  Distrito criado com a 

denominação de Irati ex-Barra 

Grande.  Pela Lei Estadual nº 1.018, 

de 13-04-1965, subordinado ao 

município de Quilombo.  

Em divisão territorial datada de 1-I-

1979, o distrito de Irati figura no 

município de Quilombo.  

 

 

 

Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 18-VIII-1988.  

Elevado à categoria de município 

com a denominação de Irati, pela 

Lei Estadual nº 8.529, de 09-01-

1992, desmembrado de Quilombo.  

Sede no antigo distrito de Irati. 

Constituído do distrito sede. 

Instalado em 01-01-1993.  

Em divisão territorial datada de 1-VI-

1998, o município é constituído do 

distrito sede.  Assim permanecendo 

em divisão territorial datada de 

2003. Fonte: refeitura Municipal 

<http://www.irati.sc.gov.br> 

Histórico do Município de Irati, SC. 
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A Sede Administrativa de IRATI, SC, localiza-se 

junto a Rua João Sobrinho, 385, Centro. 


