
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

EXERCÍCIO DE 2018 

 

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução Resolução  Nº 12/2016-

TCE,  passamos a apresentar informações a que se refere a Execução e Aplicação dos 

Recursos recebidos por este Município no exercício de 2018, conforme o abaixo: 

1 – EDUCAÇÃO 

1.1 – Na educação o nosso município implementou esforços na realização 

de Melhorias da Rede Física das Escolas. 

1.2 – A Prefeitura realizou o transporte de alunos, da Zona Rural para a 

Zona Urbana, foram adquiridos diversos equipamentos para manutenção das 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Creches e Escolas Municipais 

1.3 – Foi servido a Merenda Escolar obedecendo o cardápio, considerando 

as normas nutricionais e os hábitos alimentares da região, durante 200 dias letivos. 

1.4 – Os recursos do FUNDEB foram aplicados regularmente. 

1.5 – Atingimos a aplicação do Ensino Fundamental o limite exigido, 

30,80%, atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal. 

 

2 – SAÚDE 

2.1 – Ampliação do número de atendimentos e procedimentos realizados no 

Hospital Municipal Rita Marcionila; 

2.2 - Reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde José Antônio de 

Aquino Neto com a entrega de novos equipamentos e a implantação do PEC (Prontuário 

Eletrônico do Cidadão); 



 
2.3 – Entrega de uma unidade de atendimento móvel odontológico 

“Odontomóvel” a fim de suprir as necessidades da população da zona rural que não 

dispunha de atendimento odontológico em todas as localidades; 

                  2.4 - Seguimos com a elaboração continua de projetos em parceria com o NASF, 

são eles: Tabagismo, Viva Saúde, Coluna Saudável, Vencendo a Ansiedade, Hiperdia, Livre 

da Enxaqueca dentre outros; 

2.5 –Manutenção do bom funcionamento dos Programas de Saúde do Governo 

Federal em parceria com o Município, cumprindo com as normas e diretrizes 

pactuadas; 

2.6 – Ampliamos o número de atendimentos e procedimentos da atenção 

secundária e terciária em saúde; 

2.7 – Manutenção da Casa de Apoio em Natal com veículo próprio; 

2.8 – Ampliação dos pacientes atendidos pela Terapia Fora de Domicilio (TFD); 

2.9 – Aumento da oferta de medicamentos na Farmácia Básica Municipal; 

2.10 – Ampliação das ações de vigilância em saúde; 

2.11 – Ampliação do número de procedimentos oferecidos pelo Laboratório 

Municipal; 

2.12–Ampliação da cobertura e melhoria da assistência pré-natal; 

2.13 – Ampliação e manutenção da frota de ambulâncias e veículos da 

Secretária de Saúde; 

2.14 - Atingimos a aplicação na Saúde o limite exigido, referente a 17.12%. 

atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal; 

 

 

3 – ASSISTENCIA SOCIAL 

3.1 – Na assistência foi implementado todos os esforços na execução dos Programas do 

Governo Federal, entre eles : Centro de Referência de Assistência Social – CRAS com o 

Programa de Atenção Integral a Família - PAIF , Serviço  de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Programa Criança Feliz , Cadastro Único e o 

Programa Bolsa Família, Programa Habitacional , acompanhamento de família do 

Beneficio de Prestação continuada – BPC e  o BPC na Escola . Onde disponibilizamos 

recursos para cumprimentos de todas as metas especificadas nos referidos programas da 



 
Assistência Social, sob orientação da legislação vigente, onde alcançamos os objetivos 

esperados. 

 3.2 – Na execução destes programas funcionaram com ênfase os Conselhos 

de Assistência Social – CMAS, Conselho dos Direitos da Criança e do adolescente - 

CMDCA,Conselho do Idoso CMDI,  e Habitação os quais executaram e fiscalizaram as 

suas tarefas e atividades. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Diante do que foi relatado, asseguramos que nossa administração procurou 

atender aos nossos munícipes da maneira mais digna e justa no tratamento de Educação, 

da Saúde, do Convívio Social e de melhores condições de vida da nossa gente, e que nos 

exercícios seguintes iremos procurar sempre melhorar cada dia os nossos serviços. 

 

Atenciosamente, 

 

Pilões - RN, em 31 de dezembro de 2018. 

 

_______________________________________________ 

Cícero Sabino Neto 
Prefeito 


