Relatório Circunstanciado do Prefeito 2019

A Prefeitura de Parnamirim/RN 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: Educação que no município de Parnamirim é prioridade, dá resultados a
partir da equação consagrada: valorização do professor, melhoria dos equipamentos e instrumentos e
ampliação do apoio ao aluno. É a partir disto, que garantimos ensino de qualidade na nossa cidade.
Em 2019, atendemos mais de 5 mil alunos na educação infantil, 9.500 no ensino fundamental de anos
iniciais. Outros 7.900 foram atendidos no ensino fundamental dos anos finais e mais de 1.400
cidadãos foram contemplados com o Ensino de Jovens e Adultos.
Na integralidade das metas postas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
promovemos formação continuada presencial e a distância, criamos o Núcleo de Alfabetização e
Letramentos e promovemos o assessoramento pedagógico das escolas e centros infantis.
Estamos preocupados em garantir um nível de educação padrão, independente da escola municipal e,
para isso, criamos um grupo de trabalho que auxilia àqueles colégios com um índice mais baixo no
ensino.
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 compreendidos e provenientes de transferências. Abaixo seguem os valores de despesas
constitucionais com educação (MDE + FUNDEB):
SUBFUNÇÃO
VALOR EMPENHADO
Educação Infantil
R$ 20.007.634,62
Ensino Fundamental R$ 140.560.292,95
O total das Despesas para fins de limites foi de 28,86%, o percentual investido na
Educação.
Na área da Secretaria Municipal 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 Dino Amor, 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$ 27.521.529,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$
18.386.913,92
Suporte Profilático e Terapêutico
R$
2.597.953,18
Vigilância Sanitária
R$
139.668,61
Vigilância Epidemiológica
R$
5.018.545,97
Outras Subfunções
R$
94.325.893,11
O total das despesas para fins de limites foi de 34,65%, o percentual investido na Secretaria de
Saúde. Para a transformação no município de Parnamirim contamos, diretamente, com todos os
servidores públicos, por isso nossa atenção muito especial na valorização, que implicou, diretamente,
na implantação do novo plano de cargos e salários da área da saúde, no cumprimento integral dos
planos já existentes, assim como na criação do auxílio alimentação, benefício que contempla os
funcionários com remuneração de até 02 salários mínimos, não podendo deixar de destacar o
cumprimento rigoroso do calendário de pagamento dos servidores públicos municipais, desde o início
da gestão.

Além disso, realizamos concurso público, para diversas categorias, com previsão de mais de 1.000
vagas, visando ampliar a qualidade dos serviços.
Os números balizam esse momento ímpar do nosso município. Nos últimos três anos o investimento
com recursos próprios aumentou de 2,15% da sua receita, para 12,87%.
Metas e instrumentos de planejamento repassados ao Poder Legislativo, referente ao
exercício de 2019, no valor de R$ 17.200.000,00.
O município de Parnamirim/RN, no ano de 2019, capacitou 872 (oitocentos e setenta 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 2019, foram mais de 43.541 mil atendimentos. A
emissão de carteiras de trabalho, no importe de 3.700, e RG´s, no montante de 1.300, foram ações
destacadas no âmbito da SEMAS.
Do saldo positivo, dos 14.595, empregos formais gerados no Rio Grande do Norte, 1.943
estão em Parnamirim.
A previsibilidade dos tributos da competência do Município de Parnamirim para o
exercício de 2019, conforme LOA, Lei 1.938 de 2018, o valor de R$ 99.349.223,00. No entanto, foi
arrecadado em 2019, um total de R$ 109.913.372,32.
Quanto à 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$ 10.864.348,51 (dez milhões oitocentos e sessenta e quatro trezentos e quatro
mil reais e cinquenta e um centavos). Tendo como medidas de incrementos para a diminuição da
inadimplência a facilitação através de Parcelamentos, Refis, divulgação dos trabalhos e obras
desempenhados pela Prefeitura em propagandas pelas Redes Sociais, Televisiva, Rádios, entre outros,
conforme Anexo III.
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 2019, ampliando
os espaços de convivência.
Em 2019, a Fundação Parnamirim de Cultura realizou o Carnaval mais abrangente da
cidade, com a organização de 3 polos: Pirangi do Norte, Pium e Cohabinal. Ampla participação e
aceitação da população local, comprovada por pesquisa realizada pela Fecomércio, com mais de 80%
de aprovação da população envolvida.
Na área do fomento, a Fundação Parnamirim de Cultura ampliou o atendimento em
formação cultural, na dança e na música. Encerramos 2019, com 518 alunos na Dança e cerca de 700
na música. O espetáculo multicultural “Manoel de Barros: o alquimista da palavra” encerrou as
atividades de formação em dança, neste ano, em quatro sessões, com um público estimado de mais de
2 mil pessoas.
Em 2019, ainda, deu-se início às atividades do Ateliê da Cena, espaço que se propõe a ser
uma referência na formação profissional para área de produção de figurinos e adereços, e material de
cenários artísticos. Promovemos o TANZ Festival de Dança que tem se tornado uma referência em
dança na região Nordeste do Brasil. O TANZ é um Festival de Dança competitivo que reúne
bailarinos(as) de várias cidades do Nordeste (Parnamirim, Natal, João Pessoa, Campina Grande,
Mossoró, Caruaru, Fortaleza). Um festival que movimenta a cidade e ocupa a nossa rede hoteleira em
quase 100%.
Realizamos o Roteiro Parnamirim Junino e a Festa do Sabugo com a participação de cerca
de 3 (três) mil pessoas por noite, envolvendo diversos bairros da cidade.

Por fim, realizamos o Parnamirim Jazz Fest, atividade pioneira na cidade, que reuniu cerca
de 3 mil pessoas por noite e que trouxe à cidade grandes nomes da música popular brasileira, como
Zeca Baleiro, Lenine e Waldonys. O Parnamirim Jazz Fest foi uma atividade que veio para ficar e que
conecta a cidade com a sua história, com o início de sua formação especialmente pela presença dos
militares americanos no pós-Segunda Guerra Mundial.

