
                                                               
      

                                             Relatório Circunstanciado do Prefeito 2018

                     A Prefeitura de Parnamirim, presta contas através desse relatório circunstanciado do exercício
anterior,  assim,  buscamos,  desde  o  início  da  nossa  gestão,  um governo  operante,  de  resultados,  em
constante diálogo com a sociedade, indicando as realizações relativas a Secretaria Municipal de Educação:
Com a Criação da Lei Municipal nº 1.937, de 27 de Dezembro de 2018,  Cria no âmbito da Secretaria
Municipal  de  Educação  e  Cultura  de  Parnamirim,  o  Incentivo  de  Desempenho  no  Índice  de
Desenvolvimento da Educação Básica – ID-IDEB. Dessa forma, estimulando os profissionais da educação
a alcançarem a meta do IDEB. Importante iniciativa para o reconhecimento da unidade escolar que atinge
suas metas. Frise-se, que a lei é destinada a todo o corpo escolar, do nível fundamental ou nível superior.
Nesse contexto, temos a alegria de informar que reestruturamos nossa rede de ensino para atender 1.080
novos alunos da rede infantil. 
                      Conforme artigo 212, da Constituição Federal, o município deverá aplicar no mínimo 25%
(vinte e cinco por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, através de receitas resultantes de
impostos  compreendidas  e  provenientes  de  transferências.  Abaixo  seguem  os  valores  de  despesas
constitucionais com educação (MDE + FUNDEB):
                             SUBFUNÇÃO        VALOR EMPENHADO
                             Educação Infantil         R$    16.415.060,75
                             Ensino Fundamental    R$   114.648.654,48

                         O total das Despesas para fins de limites foi de 29,96%, o percentual investido na
Educação. 
                         Na área da Secretaria de Saúde, implantamos o CAPS AD, 24 horas, assim como o Centro
Integrado de Psiquiatria e Psicologia. Assinamos a ordem de serviço da reforma da maternidade, bem
como ampliamos a rede de médicos especialistas. 
                        Conforme Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Artigo 77, Inciso III, o
Município deverá aplicar no mínimo de 15% (quinze por cento) nas ações e serviços públicos de saúde,
através  de  receitas  resultantes  de  impostos,  compreendidas  e  provenientes  de  transferências.  Abaixo
seguem de despesas constitucionais com saúde:
                              SUBFUNÇÃO                                     VALOR EMPENHADO
                              Atenção Básica                                     R$     25.183.292,27
                              Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$      16.184.953,07
                              Suporte Profilático e Terapêutico         R$        1.264.334,04
                              Vigilância Sanitária                              R$            21.495,00
                               Vigilância Epidemiológica                   R$         3.977.171,14
                               Outras Subfunções                              R$        91.547.699,58

                        O t otal das despesas para fins de limites no valor foi de 36,47%, o percentual investido na
Secretaria de Saúde.
                        Metas e instrumentos de planejamento repassados ao Poder Legislativo, referente ao
exercício de 2018, no valor de R$ 16.124.026,56. 
                       O município de Parnamirim/RN, no ano de 2018, capacitou 752 (setecentos e cinquenta e
dois), funcionários do seu quadro de pessoal, através de parcerias com o Tribunal de Contas do Estado e a
equipe  da Controladoria Geral do Município.
                         Na área da Secretaria de Assistência Social, destacamos, sucintamente, a reestruturação do
CAS (Centro  de Atendimento  Social),  sede do cadastro  único,  permitindo,  através  da nova sede,  um
melhor acolhimento aos nossos parnamirinenses. Em 2018, foram mais de 23 mil atendimentos. A emissão
de carteiras de trabalho, no importe de 2.982, e RG´s, no montante de 600, foram ações destacadas no
âmbito da SEMAS. 



                                                               
      

                          Do saldo positivo, dos 5.542 empregos formais gerados no Rio Grande do Norte, 1.052
estão em Parnamirim.
                          A previsibilidade dos tributos da competência do Município de Parnamirim para o
exercício de 2018, conforme LOA, Lei 1.860 de 2017, o valor de R$ 82.121.000,00. No entanto,  foi
arrecadado em 2018, um total de R$ 101.924.248,97. 
                            Quanto a recuperação dos créditos de natureza tributária e não-tributária do Município
de Parnamirim em um trabalho de eficiência da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Município, foi
ajuizado um total de R$ 27.298.323,55 (vinte e sete milhões, duzentos e noventa e oito mil, trezentos e
vinte e três reais e cinqüenta e cinco centavos). Tendo como medidas de incrementos para a diminuição da
inadimplência Refis, divulgação dos trabalhos e obras desempenhados pela Prefeitura em propagandas
pelas Redes Sociais, Televisiva, Rádios, entre outros. 
                 No esporte, acreditamos no incremento das atividades para o ano em curso. Assim, realizamos
novas edições da Corrida do Trabalhador, Agita Parnamirim, jogos escolares, Verão de Pirangi e manter o
apoio  individual  aos  nossos  atletas,  para  que  continuem  representando  Parnamirim  em  competições
regionais, nacionais e internacionais. Temos 350 alunos matriculados em escolinhas de futebol e de outras
modalidades esportivas pela cidade. Transformamos a Avenida Castor Vieira Régis num espaço cidadão de
cuidados à saúde, com atividades diversas por meio do projeto Se Cuida Parnamirim. O caminhódromo, já
com iluminação nova em led, foi revitalizado em 2018, ampliando os espaços de convivência.
                           No campo da cultura e educação, os resultados até então alcançados. Verdadeiramente,
em 2018, a Fundação Parnamirim de Cultura, através de edital, selecionou 36 artistas e bandas, e convidou
outros 8 artistas para abrilhantarem o nosso carnaval. O mesmo edital contemplou 12 blocos e troças, 04
orquestras de frevo, 01 grupo de percussão e 01 de frevo. O Carnaval de Parnamirim 2018 contou com um
público, médio, de 30 mil pessoas, com mais de 100 ambulantes espalhados pelas ruas e praças de Pirangi.
O cine teatro, em 2018, envolveu, basicamente, as seguintes ações: 504 pessoas, em sua maioria crianças e
adolescentes, semanalmente, participaram da formação de ballet,  dança contemporânea, dança popular,
capoeira  e  jazz.  250  pessoas,  semanalmente,  participaram  da  formação  em  música,  especialmente,
instrumentos de sopro, teclado, percussão e bateria. 25 pessoas, semanalmente, participaram da formação
em teatro. 50 pessoas, semanalmente, participaram dos cursos livres de cinema. Dessas atividades, foi
possível os alunos produzirem o espetáculo multicultural “Dom Quixote em Parnamoscou”, assim como o
Recital de Música, todos apresentados em Dezembro. Também, realizamos, o TANZ festival de dança,
referência na região nordeste. Nesse período, realizamos 06 cursos, 10 oficinas de danças, com um público
de 4.090 expectadores, 776 pessoas inscritas em atividades, 429 coreógrafos inscritos e 120 profissionais
envolvidos.


