Relatório Circunstanciado do Prefeito 2020
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:
O exercício de 2020 foi muito desafiador para contexto educacional no mundo inteiro, visto a pandemia de
importância internacional da Covid-19, que veio trazendo grandes desafios para a educação brasileira e no
mundo. As consequências desse cenário exigiram de forma rápida e inédita o fechamento provisório das
escolas de todas as redes de ensino. Dessa forma, a Rede Municipal de ensino de Parnamirim/RN, em
atendimento aos protocolos da Saúde Pública, suspendeu suas aulas presenciais a partir de 19 de março
de 2020, logo após a publicação do Decreto nº 29.583 do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, como
também a publicação da Instrução Normativa nº 01/2020 do Conselho Estadual de Educação (CEE), que
dispõe sobre o regime excepcional e transitório, de atividades escolares não presenciais nas instituições de
ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, atendendo às decisões de
isolamento social definidas pelo Governo do Estado com o fim de evitar e combater o avanço da pandemia
causada pelo corona vírus (COVID-19). Como também, o Decreto Municipal 6.200/2020 de 19 de março de
2020 e Portaria 06/2020 de 24 de março de 2020.
O momento exigiu tomadas de decisões rápidas a partir da realidade do nosso território. O Plano de
Ação Pedagógica de Reorganização das Atividades Educativas foi orientado para todas as unidades de ensino
da rede para ajudar a restabelecer a retomada do atendimento às crianças, jovens e adultos nesse contexto novo
moderno. Desse modo, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura pensou este Plano de Ação Pedagógica
de reorganização das atividades educativas de Parnamirim-RN, a partir do momento histórico e inédito de
pandemia, do contexto local, com o objetivo de orientar os planos de ações das Unidades de ensino e seguir o
contexto educacional letivo no ano 2020.
Diversas ações foram realizadas para se garantir o acesso e permanência dos estudantes da rede o
avanço da escolaridade, tendo em vista a compreensão de que Educação é direito de todos, alunos fora da escola
não pode.
Ações realizadas em 2020:
 A primeira ação foi elaborar um plano orientador de Ação Pedagógica de Reorganização das Atividades
Educativas, para orientar todas as unidades de ensino, contemplando todas as unidades de ensino da rede;
 Para a etapa do Ensino Fundamental, foi disponibilizado link de materiais educacionais digitais Maind Lab, para as
famílias realizarem as atividades com seus filhos e filhas;
 Aquisição de kit merenda para distribuição aos responsáveis pelos alunos;
Aquisição do kit aluno (material didático) para todos os estudantes da rede;
 Distribuição de livro didático;
 Contratação de emissora de TV para tele aulas para os estudantes do 6º ao 9º ano da rede.
 Distribuição de atividades remotas impressas em todas as unidades de ensino para os estudantes do 1º ao 5º
ano e EJA matriculados na rede;

 Formação Continuada para Gestores Escolares Pelo Google Meet;
 Formação para Coordenadores Pedagógicos Google Meet;
 Locação de 37 impressoras para as unidades de ensino que necessitavam do referido equipamento para
garantir a impressão das atividades remotas;
 Protocolo de retorno as aulas presenciais;
 Distribuição de mobiliário escolar;
 Para a etapa da Educação Infantil a orientação de considerar esse tempo de reclusão domiciliar rico de interações livres e criativas entre crianças, seus pais e familiares.
 Reparos de pintura, hidráulica e elétrica nas unidades de ensino;
As referidas ações beneficiaram as 67 unidades de ensino como também, 6.181 alunos da educação infantil
incluindo a Pré Escola e 19.746 alunos do ensino fundamental e EJA, totalizando 25.927 alunos da
Matriculados 2020 na rede – Fonte: Censo Escolar.

1- IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO/PROGRAMA E/OU PROJETO
Objetivo: Garantir o acesso e a permanência dos alunos devidamente matriculados na rede municipal de
ensino público de Parnamirim/RN, objetivando a elevação da escolaridade.
2. EXECUÇÃO
2.1. Descrição da Ação: Elaboração do Plano Orientador de Ação Pedagógica de Reorganização das
Atividades Educativas tomando como base os protocolos da Saúde Pública, que suspendeu as aulas
presenciais a partir de 19 de março de 2020, por força dos decretos: Decreto nº 29.583 do Governo do
Estado do Rio Grande do Norte, da Instrução Normativa nº 01/2020 do Conselho Estadual de Educação
(CEE), como também, o Decreto Municipal 6.200/2020 de 19 de março de 2020 e Portaria 06/2020 de 24 de
março de 2020. As orientações do referido Plano beneficiou as 67 unidades de ensino da rede.
Execução da Ação: abril 2020.
2.2. Descrição da Ação: Aquisição de kit merenda para distribuição aos responsáveis pelos alunos:
Descrição: Identificação do contrato - Contrato nº 032/2020 - SEMEC
Fornecimento continuo e parcelado de gêneros alimentícios secos destinados à merenda escolar do cardápio
Ensino Infantil - Creche.
Data de vencimento 31/12/2020
Valor do Contrato: R$ 350.246,09 (trezentos cinquenta mil, duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos).
Descrição: Identificação do contrato - Contrato nº 034/2020 - SEMEC
Fornecimento continuo e parcelado de gêneros alimentícios secos destinados à merenda escolar do cardápio
EJA e AEE.
Data de vencimento 31/12/2020
Valor do Contrato: R$ 79.025,77 (setenta e nove mil, vinte e cinco reais e setenta e sete centavos).

Descrição: Identificação do contrato - Contrato nº 035/2020 - SEMEC
Fornecimento continuo e parcelado de gêneros alimentícios secos destinados à merenda escolar do cardápio
Ensino Fundamental.
Data de vencimento: 31/12/2020
Valor do Contrato: R$ 886.812,74 (oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).
Descrição: Identificação do contrato - Contrato nº 036/2020 - SEMEC
Fornecimento continuo e parcelado de gêneros alimentícios secos destinados à merenda escolar do cardápio
Ensino Infantil - Pré Escola.
Data de vencimento: 31/12/2020
Valor do Contrato: R$ 455.145,99 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e
noventa e nove centavos).
2.3 Descrição da Ação: Aquisição do kit aluno (material didático) para os estudantes rede da pré escola,
ensino fundamental 1º ao 9º ano e EJA;
Descrição da Ação: Locação de 37 impressoras para as unidades de ensino que necessitavam do referido
equipamento para garantir a impressão das atividades remotas;
Descrição: Identificação do contrato: Contrato nº 019/2020
Prestação de serviço de recarga de toner e tanque de tinta, com regime de comodato de impressoras e
copiadoras multifuncionais.
Data de vencimento: 04/02/2021
2.4 Descrição: Prestação de serviços de produção, gravação, edição e transmissão televisiva em canal aberto
digital exclusivo para transmissão simultânea de vídeo aulas com conteúdo escolar, fornecido pelo corpo
docente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim para os estudantes do ensino
fundamental.
Identificação do contrato nº 051/2020
Descrição dos serviços e/ou produtos Prestação de serviço de produção, gravação, edição e transmissão
televisiva em canal aberto digital exclusivo para transmissão simultânea de vídeo aulas com conteúdo escolar,
fornecidas pelo corpo docente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim/RN.
Data de vencimento 15/01/2021
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):

QUADRO Nº 6 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
BLOCO A – RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

R$ 48.337.900,00

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI

R$ 19.072.041,12

Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza – ISS

R$ 36.673.205,36

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

R$ 16.854.489,84

Dívida Ativa

R$ -

Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (proveniente de
Impostos)
Cota Parte do FPM

R$ 96.037.507,97

Cota Parte do ICMS

R$ 70.102.195,13

ICMS – Desoneração – LC n° 87/1996

R$ -

Cota Parte do IPI-Exportação

R$ 85.526,29

Cota Parte do ITR

R$ 5.295,21

Cota Parte do IPVA

R$ 22.158.822,90

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)

R$ 309.326.983,82

Valor Aplicadar: 25% de (I) conforme art. 212 da Constituição Federal

R$ 77.331.745,96

BLOCO B – RESULTADO DO FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB

VALOR

1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1+ … +1.6)

R$ 35.586.589,78

1.1 Cota Parte do FPM Destinada ao Fundeb - (20%)

R$17.622.015,84

1.2 Cota Parte do ICMS Destinada ao Fundeb - (20%)

R$ 13.693.065,68

1.3 ICMS – Desoneração ao Fundeb - (20%)

R$ -

1.4 Cota Parte do IPI – Exportação Destinada ao Fundeb - (20%)

R$ 15.087,13

1.5 Cota Parte do ITR Destinada aoFundeb - (20%)

R$ 794,38

1.6 Cota Parte do IPVA Destinada ao Fundeb - (20%)

R$ 4.255.626,75

2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1+2.2+2.3)

R$ 97.780.963,69

2.1 Transferências de Recursos do Fundeb

R$ 97.733.463,74

2.2 Complementação da União ao Fundeb

R$ -

2.3 Rendimentos de Aplicações Financeiras do Fundeb

R$ 47.499,95

3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 – 1)

R$ 62.146.873,96

DESPESAS DO FUNDEB

VALOR

1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

R$ 80.559.330,87

1.1. Com Educação Infantil

R$ 13.667.816,95

1.2. Com Ensino Fundamental

R$ 66.891.513,92

2. DEDUÇÕES

R$ -

2.1. Restos a pagar não-processados

R$ -

3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 – 2)

R$ 80.559.330,87

4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)

R$ 97.780.963,69

5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)

R$ 82,39

BLOCO D – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO

VALOR

1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)

R$ 127.710.378,86

1.1 Educação Infantil

R$ 17.854.042,54

Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

R$ 16.192.836,54

Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos

R$ 1.661.206,00

Restos a pagar não-processados pagos no exercício

R$ -

1.2. Ensino Fundamental

R$ 109.847.736,32

Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

R$ 88.849.338,69

Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos

R$ 20.998.397,63

Restos a pagar não-processados pagos no exercício

R$ -

1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)
1.4. Outros (especificar)

R$ 8.600,00

2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)

R$ 62.146.873,96

2.1. Despesas indevidas com a MDE

R$ -

2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)

R$ 62.146.873,96

2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)

R$ -

2.4. Salário Educação

R$ -

2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados

R$ -

2.6. Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício

R$ -

2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B) R$ 2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

R$ -

2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres

R$ -

3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 – 2)

R$ 65.563.504,90

4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)

R$ 309.326.983,82

5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)

R$ 21,20

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.

A Prefeitura de Parnamirim/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde ratifica as ações realizadas no ano
de 2020.
AÇÕES COVID-19

Foram realizadas AÇÕES RELATIVAS AO COVID - 19:


Foram monitorados 33.665 casos COVID-19 entre suspeitos, casos confirmados, descartados e óbitos.



14.500 testes RT – PCR (Swab), 25.383 testes rápidos e 799 testes de sorologia IGG e IGM, totalizando mais de 40 mil testes.



Implantação do Disque Atendimento COVID-19 funcionou diariamente, das 7h às 19h e realizou 722
atendimentos e 2.166 procedimentos.



6.000 veículos abordados em barreiras de educação sanitária.



Ampliação da capacidade da UPA Maria Nazaré, de 18 para 26 leitos implantados durante o enfrentamento da pandemia.



Criação do Hospital de Pequeno Porte Márcio Marinho, que até então era um simples pronto atendi mento com 5 leitos, passando para uma estrutura de 31 leitos de retaguarda e suporte da UPA 24h para
atendimento de pacientes não COVID-19;



Abertura do Hospital de Campanha inicialmente com 44 Leitos de internação COVID-19; sendo 05
Leitos de suporte ventilatório; Um total de 409 internações.



Implantação de 10 Leitos de UTI COVID-19 no Hospital Maternidade do Divino Amor, que ficará
como legado para a população parnamirinense.



Implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, com 06 leitos de observação, realizou mais de 12 mil atendimentos.



Reestruturação do Laboratório Central de Parnamirim, criando novo espaço para o Serviço COVID-19
e ampliando o horário de atendimento para suprir a demanda.



Aquisição de equipamento, tais como ventiladores, monitores de sinais vitais e cardíacos, aparelho de
Raio-X, cardioversores, respiradores, bomba de infusão e entre outros.

SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAIS


Conclusão da estrutura do Centro Especializado em Reabilitação – CER com atendimentos nas especialidades das seguintes áreas: motora, intelectual, visual e auditiva;



Aquisição de 02 novas ambulâncias de suporte avançado.

AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE
 Investimento em informatização das salas de vacina;


Aquisição de 10 geladeiras e 15 câmaras de conservação de imunobiológicos;



Adquirimos 200 novos computadores e informatizamos 100% unidades básicas;



25.258 animais vacinados com a vacina antirrábica;



12.030 vacinas do calendário básico de imunização aplicadas;



Cobertura 101,65% da campanha de influenza;



326 coletas e analises da qualidade da água para consumo humano;



Atendimentos de 462 denúncias de focos de arboviroses;



472 inspeções sanitárias;



Adesão de Unidades Básicas no programa Saúde na Hora com o funcionamento em horário estendido;

PROCEDIMENTOS REALIZADOS


Realização de 1.628 cirurgias eletivas;



2.053 partos realizados no Hospital Maternidade Divino Amor;



Investimento em informatização das salas de vacina;



Aquisição de 10 geladeiras e 15 câmaras de conservação de imunobiológicos;



Adquirimos 200 novos computadores e informatizamos 100% unidades básicas;



25.258 animais vacinados com a vacina anti-rábica;



12.030 vacinas do calendário básico de imunizações aplicadas;



Cobertura 101,65% da campanha de influenza;



326 coletas e analises da qualidade da água para consumo humano;



Atendimentos de 462 denúncias de focos de arboviroses;



472 inspeções sanitárias;



Adesão de Unidades Básicas no programa Saúde na Hora com o funcionamento em horário estendido;

PROCEDIMENTOS REALIZADOS


Realização de 1.628 cirurgias eletivas;



2.053 partos realizados no Hospital Maternidade Divino Amor;

Abaixo seguem despesas constitucionais com saúde:
SUBFUNÇÃO

VALOR EMPENHADO

Atenção Básica

36.205.092,17

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

76.336.048,86

Suporte Profilático e Terapêutico

958.520,97

Vigilancia Sanitaria

155.794,31

Vigilancia Epidemiologica

275.296,40

Outras Subfunções

74.988.326,41

O total das despesas para fins de limites foi de 42,22%.
Metas e instrumentos de planejamento repassados ao Poder Legislativo, referente ao exercício de
2020, no valor de R$ 20.166.232,68.

AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM 2020
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em 2019, mediante um Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Parnamirim e o Tribunal
de Contas do Estado do RN, foi iniciada a elaboração do Planejamento Estratégico do Município, importante
ferramenta administrativa para orientação dos gestores no processo de tomada de decisões, visando o alcance
dos objetivos pretendidos no âmbito de cada secretaria pelo período de 11 anos.
Após a realização de questionários e workshop, buscando o envolvimento de servidores representantes
de todas as pastas, foram definidos a missão, a visão de futuro e os valores do Município, bem como foi
construído o mapa estratégico contendo os objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas sob cinco
perspectivas: resultados, sociedade, processos internos, aprendizado e crescimento (pessoas) e recursos e
logística, em 2020, foi realizado o trabalho de revisão do mapa estratégico e de construção do livro do
Planejamento Estratégico, reunindo em um documento todas as ações desenvolvidas na etapa anterior.
TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES COVID-19
Foi expedida, em atenção à determinação contida no Decreto Municipal n° 6.222/2020, a Instrução
Normativa nº 01/2020 – CGM, de 02 de abril de 2020, que orienta sobre as diretrizes e alertas de atuação das
unidades administrativo-orçamentárias acerca de procedimentos e boas práticas de instrução, governança e
transparência relacionadas a eventuais contratações diretas, por emergência ou Calamidade Pública, com
fulcro nas Leis Nacionais nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e n° 8.666, de 21 de novembro 1993.
Foi expedida, ainda, a Instrução Normativa nº 02/2020 – CGM, de 06 de maio de 2020, que define
atuação excepcional da Comissão Mista de Controle Interno enquanto perdurar o período de pandemia
internacional decorrente da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), estabelece normas e
procedimentos para a realização de controle concomitante dos processos de execução de despesas públicas, e
dá outras providências.
Nesse contexto, dentre as ações inerentes ao Controle Interno, foram realizadas, em conjunto com o
Grupo de Ciências e Tecnologia da Informação – GCTI, alterações no Sistema de Protocolo Eletrônico – SGI
para diferenciar e dar maior agilidade a Processos COVID-19, com a criação de abas específicas na rede
mundial de computadores para publicação das informações referentes às ações do município como os números
de casos, despesas, receitas e outros.

A seguir a tabela com os portais que foram criados pelo município de Parnamirim/RN para
divulgação de informações referentes ao COVID-19:
Portal da Transparência
(Aba COVID-19)
https://covid19.parnamirim.rn.gov.br/#/inicio https://parnamirim.rn.gov.br/transparencia.jsp
Informações prestadas em cada um dos portais
Portal da COVID-19

Informações sobre as prevenções ao COVID19
Números telefônicos e de endereços das
Unidades de Atendimento ao COVID-19
Quantitativo de casos suspeitos,
confirmados, descartados, recuperados e
óbitos

Digitalização dos Processos COVID-19
Legislações referentes ao COVID-19
Informações sobre Despesas, Receitas,
Licitações e Contratos do COVID-19

SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - E-SIC
O E-SIC é uma das portas de comunicação entre o cidadão e a prefeitura, sendo o sistema web que
centraliza todos os pedidos de acesso à informação, facilitando o diálogo com a população.

De 01 de janeiro até 30 de dezembro de 2020, foram realizados 56 pedidos de acesso à informação,
mediante plataforma E-SIC. Desse número, 33 (trinta e três), 58,92%, foram respondidos positivamente, tendo
sido a informação solicitada franqueada ao cidadão. Apenas 23 (vinte e três), 41,07%, não foram respondidos,
desse total, 7(sete), 12,25%, foram pedidos negados devido ao teor do pedido não se tratar de acesso à
informação, 6 (seis), 10,71%, ainda não respondidos devido a impedimentos pelo COVID-19, 10 (dez),
17,85%, ainda em trâmite para resposta devido serem recentes.
Na área da Secretaria de Assistência Social, A Secretaria Municipal de Assistência Social,
Habitação e Regularização Fundiária (SEMAS) é um órgão da administração direta da Prefeitura Municipal de
Parnamirim e tem como responsabilidade a coordenação e a organização do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) no âmbito local, garantindo assim, a efetivação da proteção social à população usuária a partir
da oferta de serviços de forma territorializada.
A SEMAS vem apresentar o Relatório de Gestão 2020, em que estão consolidadas as informações
acerca das atividades desenvolvidas pelos Programas, Projetos, Serviços e Benefícios Socioassistenciais no
referido exercício, com destaque para os aspectos quantitativos e qualitativos pertinentes à execução das ações
e serviços organizados por níveis de Proteção, sendo elas: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.
A Política de Assistência Social agrega outras políticas transversais, como: Segurança Alimentar e
Nutricional, Habitação e Regularização Fundiária, Promoção da Igualdade Racial e Juventude, como também
uma coordenação voltada para o Trabalho, Emprego e Renda.
Merece destaque neste Relatório uma sistematização das atividades desenvolvidas pelos Conselhos
de Direito e de Políticas Públicas que funcionam no Centro de Controle Social e que são mantidos pela
SEMAS. São instâncias de Controle Social imprescindíveis no acompanhamento da execução das políticas
sociais.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ANO 2020
ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO BÁSICA
ATIVIDADES
QUANTITATIVO
Acompanhamentos realizados pelo PAIF (acumulado)
14.677
Atendimentos/Orientações particularizadas realizadas
44.224
Encaminhamentos realizados
3.940
Buscas Ativas realizadas
3.722
Visitas Domiciliares realizadas
11.995
Cestas Básicas - Benefícios Eventuais concedidos por situação de vulnerabilidade
14.076
temporária ou em situação de calamidade pública (auxílio alimentação/alimentação
especial)
Urnas funerárias - Benefícios Eventuais por situação de morte
228
Famílias acompanhadas participando regularmente de grupos de PAIF
2.382
Pessoas que participaram de atividades coletivas no PAIF, de caráter não
3.336
continuado.
Cadastros abertos nos CRAS
30.518
Atividades coletivas de caráter não continuado
62
Campanhas e Eventos Comunitários
35
Grupos de famílias ou indivíduos
25
Crianças e Adolescentes no SCFV
1.644
Idosos no SCFV
593
Usuários atendidos no Programa Criança Feliz
855
Gestantes atendidas no Programa Criança Feliz
62
Crianças de 0 a 6 anos atendidas no Programa Criança Feliz
793
Visitas realizadas no âmbito do Programa Criança Feliz
10.867
Emissão da Carteira do Idoso
300
Concessão de Esgotamento Sanitário
582

Atendimentos relativos ao BPC
Famílias atendidas com demandas relativas ao Cadastro Único
Famílias incluídas no Cadastro Único em 2020
Atendimento Social relativo ao Programa Bolsa Família
Novas famílias incluídas no Programa Bolsa Família em 2020

3.915
32.524
1.953
13.213
2.408

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ANO 2020
ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO
ESPECIAL
ATIVIDADES
QUANTITATIVO
Acompanhamentos realizados pelo PAEFI (acumulado)
2.612
Atendimentos/Orientações particularizadas realizadas
1.590
Encaminhamentos realizados
269
Visitas Domiciliares realizadas
750
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa (acumulado)
130
Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social
175
Pessoas que participaram de atividades coletivas no PAEFI
156
Relatórios enviados
512
Grupos realizados
05
Pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro Pop
432
Pessoas idosas com algum grau de dependência atendidas no Centro dia
11
Pessoas acolhidas no Albergue durante o ano 2020 (acumulado)
122
Adolescentes acolhidos em Unidade de Acolhimento
12

POLÍTICAS DA TRANVERSAIS – Ano 2020
ATENDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS
TRANSVERSAIS
ATENDIMENTOS
TOTAL
Carteiras ID Jovem emitidas no mês de referência
135
Currículos feitos ou atualizados da população
1.171
Pessoas capacitadas para o Mercado de Trabalho
400
Pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho
467
Pessoas contratadas sob intermédio da Coordenadoria do Trabalho
260
Artesãos cadastrados
91
Emissões de Carteira de Trabalho e Previdência Social
391
Chamamentos Públicos para cadastramento de beneficiários dos
09
empreendimentos Minha Casa Minha Vida
Beneficiários convocados para empreendimentos Minha Casa Minha Vida
1.320
Dossiês encaminhados de beneficiários dos empreendimentos Minha Casa Minha
562
Vida

AVANÇOS E IMPACTOS DA GESTÃO EM 2020
AVANÇOS E IMPACTOS DA GESTÃO 2020
 INAUGURAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA IDOSA;
 POSSE DE 83% DOS SERVIDORES CONCURSADOS;
 100% DAS UNIDADES COM TELEFONE FIXO;

 80% DAS UNIDADES COM INSTALAÇÃO DE INTERNET;
 UNIDADES EQUIPADAS COM 90% DE NOVOS MOBILIÁRIOS E MATERIAIS
PERMANENTES.
 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OFERTA DE ATENDIMENTO E
ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19.
 ENTREGA DE 14.076 AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE;
 ENTREGA DE 2.400 KITS DE ATIVIDADES E KITS DE HIGIENE PARA OS
GRUPOS REALIZADOS NOS CRAS, SCFV, CREAS E CENTRO DIA; PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES; IDOSOS,
 DESMEMBRAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DO SETOR FINANCEIRO;
 CADASTRO ÚNICO DESCENTRALIZADO DA CAS PARA AS UNIDADES DE
CRAS;
 REALIZAÇÃO DOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS PARA ENTREGA DOS
EMPREENDIMENTOS MINHA CASA MINHA VIDA.
 CONSTRUÇÃO DE 768 UNIDADES HABITACIONAIS DOS EMPREENDIMENTOS “RESIDENCIAL IRMÃ DULCE I, II E III”, PARA BENEFICIÁRIOS DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL.
 REFORMAS, MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES
SOCIOASSISTENCIAIS;
 CRIAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SEMAS
 DESMEMBRAMENTO DA DIRETORIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2018, DE 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Tributação, a previsibilidade dos tributos da competência do
Município de Parnamirim para o exercício de 2020, conforme LOA, Lei 2.017 de 2019, o valor de R$
109.920.974,00. No entanto, foi arrecadado em 2020, um total de R$ 115.476.058,37.
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$
4.504.350,09 (quatro milhões quinhentos e quatro mil trezentos e cinquenta reais e nove 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.
A Secretaria de Esporte e Lazer, através do presente relatório, posiciona-se à PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARNAMIRIM relativamente às ações desenvolvidas no ano de 2020.

Notadamente, fora priorizado o atendimento ao munícipe diante das atividades físico-esportivas,
buscando constantemente níveis cada vez mais elevados de excelência nos serviços prestados à população
como um todo.
Nesse sentido, a SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER – SEL do município manifesta-se através
do relatório em apreço, apresentando um resumo contemplativo do que fora executado e sediado pela
mesma, englobando os centros esportivos polos, enaltecendo os itens que formam o plano de trabalho em
sua totalidade, evidenciando as estratégias para a execução dos mesmos. O presente documento discorre
sucintamente ações gerenciais e concretas realizadas a partir das metas propostas, no tocante à execução de
atividades físicas, esportivas e recreativas.
Para o referido relato focando nas ações e períodos em virtude das especificidades e metas
objetivadas, desenvolveu quadro de atividades, com vista a facilitar a análise e leitura.
2020
OS MELHORES DO ANO - 2019.
Janeiro
Homenagem através de comenda para 250
personalidades da história esportiva local.
Local: Cine Teatro Paulo Barbosa
Janeiro

3º Jogos de Verão de Parnamirim nas
Praias de Cotovelo e Pirangi.

Início de reuniões e tratativas com dirigentes para
implantação e
regulamentação de clubes e associações.
Fevereiro
Local: Sala de reuniões GACIV.

Iniciado o Programa censo do esporte e do
Fevereiro
lazer de Parnamirim.

Fevereiro

Início das aulas da EMEP – Escola Municipal de
Esportes de Parnamirim.

Dia de combate ao sedentarismo, com
atendimento ao público oferecendo teste de
Março

glicemia, aferição de pressão, aula de dança e

sorteio de brindes.
Local: Centro Esportivo Ulisses Ávila Neto
Bairro: Passagem de Areia.

3º Fórum municipal do esporte e lazer de
Parnamirim
Local: Sala de reuniões - GACIV.
Março
Reunião com os dirigentes de times e representantes, para dar
início ao 1º Jogos entre bairros de Parnamirim.
Março
Local: Sala de reuniões – GACIV.

No período correspondente ao ano de 2020, várias ações foram desenvolvidas pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, através da Prefeitura Municipal de Parnamirim, sobretudo atividades esportivas
e de cunho educacional por meio da partilha de conhecimentos, práticas, vivências e benefícios em geral do
esporte. A gestão, coordenação, operacionalização, integração e intervenções necessárias para os ajustes das
mesmas, foram elaboradas em conjunto com a equipe de funcionários/colaboradores, que incansavelmente
executavam com total esmero, o respectivo labor em nome do bem-estar do atleta e da população que anseia
por tal prática. Sendo assim o referido período foi ainda marcado pela intensificação das visitas técnicas in
loco, para a devida orientação e acompanhamento dos profissionais quanto à importância da coleta de dados,
para a comprovação e eficácia das atividades ali desenvolvidas nos respectivos equipamentos esportivos
públicos, como ginásios esportivos. No entanto, padecemos diante do quadro sanitário causado pela grave
crise de saúde pública de importância internacional ocasionada pelo novo corona vírus, causador da doença
COVID-19, haja vista que esta pandemia é a maior já vivenciada diante de uma realidade abrupta e tão
alarmante. A pandemia provocou não apenas uma crise sanitária, mas também uma crise social e econômica,
da qual o esporte e a atividade física como um todo, foram particularmente afetados. Diante do momento em
que vive a humanidade, eventos esportivos e de lazer foram sumariamente cancelados, em especial citamos o
JUVEP’S – Jogos da Juventude Escolar de Parnamirim, que tem abrangência de aproximadamente 3.500 (três
mil e quinhentos) alunos, envolvendo toda a esfera da rede pública e privada. Nesse ínterim, a pandemia
provocou a tomada de decisões extremas, por exemplo, o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas
também ressaltou em caráter fulcral a importância que tem a atividade física para a sociedade, difundindo em
sua total amplidão a concretude dos benefícios provocados através do esporte. O esporte é uma atividade
social multidimensional no qual participam inúmeros facilitadores de diversas áreas em sua total excelência
para a vida dos seres humanos, conquistando além da atenção pública, uma realidade que ameniza a questão
da vulnerabilidade social. Em nosso âmbito há de ter-se em vista a manutenção de atividades de lazer como o
projeto “Se Cuida Parnamirim”, por todo o período em que fora possível fazendo uso das medidas protetivas
que cabiam, desde o distanciamento, quanto a utilização de materiais de proteção. Numa clara demonstração
de cuidado da Administração Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com os
munícipes parnamirinenses. Com a finalidade precípua de trazer maior qualidade de vida a tais. Reforçamos
nosso compromisso de continuar trabalhando com todos os segmentos da comunidade esportiva, na busca
incessante de mecanismos e ferramentas inovadoras, sabedores de nosso papel de servir à cidade de
Parnamirim, entendendo que a cooperação e o trabalho em equipe são os aparatos propulsores, com vistas a
contribuir à superação desse desafio comum.

A Fundação Parnamirim de Cultura teve um ano bem peculiar em 2020 em virtude da
pandemia de Covid-19.As ações se dividem em dois eixos. Um, o eixo Formação, com as oficinas de música
e dança que não aconteceram em 2020 por conta da pandemia de Covid-19.
O outro eixo é o da promoção de eventos tradicionais no calendário da cidade. A começar pelo Carnaval de
2020 realizado de 21 a 25 de fevereiro, que contou com a participação de 96 (noventa e seis) grupos/artistas
envolvidos, mostrando-se um Carnaval cada vez mais plural, participativo e democrático. Os grupos e artistas
foram selecionados e contratados com base na Chamada Pública 005/2019 – Carnaval de Parnamirim 2020.
Nos últimos dois anos, o Carnaval de Parnamirim se estendeu ainda mais, fortalecendo a programação no
Pium e abrindo o polo Cohabinal. Segundo Pesquisa Realizada pela FECOMERCIO, “os participantes do
carnaval de Parnamirim fizeram uma avaliação positiva do evento. Os resultados da Pesquisa mostraram que
nove em cada dez (90,4%) dos foliões apoiam os investimentos da prefeitura na organização do carnaval do
município”.“A avaliação da experiência de participar do Carnaval de Parnamirim 2020, como um todo,
alcançou nota média de 8,67, em uma escala de zero a dez. Índice maior do que o registrado na pesquisa de
2019. Naquele ano, a nota média dada a folia do município foi de 8,65”, informa ainda o relatório da referida
pesquisa.
A partir de outubro, a Fundação Parnamirim de Cultura foi beneficiada com os recursos da Lei
Aldir Blanc e desenvolveu 5 (cinco) editais e 1 (uma) chamada pública para atender artistas e grupos culturais
do Município.
Edital Territórios Culturais e Tradicionais – 20 projetos
Edital Patrimonio e Cultura Popular – 13 projetos
Edital Cria Parnamirim – 104 projetos
Edital Festival Multicultural Online – 36 projetos
Edital Orquestra Aniversário da Cidade – 63 projetos
Chamada Pública Produção Cultural – 3 projetos
Um total de 239 projetos aprovados e beneficiados, com resultados muito significativos. Além disso, 17
(dezessete) espaços culturais receberam o subsídio de manutenção.
O Festival Multicultural Online envolveu 36 (trinta e seis) participantes, entre artistas e grupos culturais do
Município, em homenagem ao aniversário da cidade.
A orquestra Parnamirim Jazz Sinfônica foi criada especialmente para celebrar o aniversário de
62 anos do Município e realizou 5 (cinco) belos concertos no mês de Dezembro, que encantaram o Estado. O
primeiro concerto foi no dia 17, celebrando o aniversário da cidade; 18 e 19; dia 25, concerto especial de
Natal; e dia 30/12, concerto de final de ano. Todos realizados em formato online e com grande audiência.
deixou um legado de 104 (cento e quatro) projetos em sua fase inicial que podem ser fortalecidos pela
Prefeitura e pela iniciativa privada, com a possibilidade de grande impacto na vida cultural da cidade.
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Parnamirim/RN, com os
seguintes dados dos serviços de Manutenção no parque de iluminação pública de Parnamirim/RN
1.1 Manutenção
Os serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Parnamirim/RN
são realizados pela empresa FGTECH Instalações e Manutenção Elétrica LTDA. Atualmente, a
manutenção do parque de iluminação pública do município é realizada por 05 equipes, divididas entre os
turnos matutino, vespertino e noturno.
A constatação de luminárias defeituosas é feita a partir de rondas por inciativa da empresa
prestadora dos serviços de manutenção, dos fiscais da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de
Parnamirim e solicitações por parte dos munícipes por meio do Call Center. Segundo as informações
disponibilizadas quanto à geração de ordens serviços pelo sistema e pela empresa, entre janeiro/2020 e
novembro/2020, foram abertos uma média de 1045 protocolos e ordens de serviços por mês a partir de rondas
e de chamados abertos via Call Center.

