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RELATÓRIO DE GESTÃO SOBRE A 
PRESTAÇÃO DECONTAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLEDADE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DE 2020. 

 

  

  

 
                              O presente Relatório de Gestão refere-se ao Exercício 
Econômico-Financeiro de 2020, um ano atípico, em que nos deparamos com a 
Pandemia do COVID-19. Trataremos especificamente quanto às atividades 
desenvolvidas nas áreas de Educação, Saúde e Ação Social, investimentos em 
obras públicas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de 
remuneração e capacitação dos servidores municipais, de acordo com as 
determinações contidas na Resolução RN-TC 003/2010 do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba, pontuando sobres às ações desenvolvidas em 2020, 
por área de atuação, demonstrando, desta forma, o que efetivamente foi realizado 
em favor da nossa população, apesar das nossas limitações, ainda mais num ano 
marcado por um mal que afetou a todos indistintamente, e de forma avassaladoura, 
quando mais do que nunca, foi importante as parcerias firmadas, principalmente com 
o Governo Federal, através de programas de Saúde, de Ação Social e Educação.   
 
                                       Esperamos, com isso, que as informações aqui trazidas, sejam 
relevantes para a análise da Prestação de Contas Anual, da Prefeitura Municipal de 
Soledade, Exercício Financeiro de 2020.   

 
DA EDUCAÇÃO 

 
                               Ao iniciar nosso relato acerca das ações realizadas na área de 
Educação em 2020, começaremos demonstrando os valores recebidos do FNDE, a 
saber: PNAE (R$  255.513,00), PNATE (R$ 39.989,58), SalárioEducação (R$ 
110.547,72), PDDE (R$ 7.260,00) e OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (R$ 
156.124,50), totalizando R$ 569.434,80 (Quinhentos e sessenta e nove mil, 
quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serviram para ajudar na 
manutenção das ações desenvolvidas pelo município em pró da nossa educação. 
Todos esses programas citados anteriormente somaram-se a outras ações 
desenvolvidas pela Secretaria de Educação, a exemplo da Jornada Pedagógica e 
Capacitação de Professores, entre tantas ações que resultaram numa melhoria 
considerável da nossa Educação.  
 
              Os recursos oriundo do FUNDEB no total de R$ R$ 9.769.194,55 
(Nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e 
cinquenta e cinco centavos), dos quais foram aplicados na valorização do Magistério 
a importância de R$ 7.103.282,55 (Sete milhões, cento e três mil, duzentos e oitenta 
e dois reais e cinquanta e cinco centavos), equivalente a 72,71% da receita do 
FUNDEB. Em relação ao MDE foram gastos 26,50% da Receita de Impostos e 
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Transferências de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, ou seja, 
R$ 4.458.143,63 (Quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e 
quarenta e três reais e sessenta e três centavos), incluindo as deduções para o 
FUNDEB.  
 

DA SAÚDE 
 

                             Para proporcionar uma Saúde de boa qualidade em nosso 
município, a Prefeitura mantém, em parceira com o Ministério da Saúde, através do 
SUS – Sistema Única de Saúde, uma rede de serviços distribuídos conforme tabela 
abaixo: Foram repassados pelo Ministério da Saúde, através do SUS – Sistema 
Único de Saúde, ao município de Soledade em 2020 a importância de R$ 
8.303.972,07 (Oito milhões, trezentos e três mil, novecentos e setenta e dois reais e 
sete centavos), incluindo os recursos destinados ao combate da COVID-19. Além 
desses recursos ainda foram aplicados com recursos próprios na saúde o total de 
R$ 2.335.534,79 (Dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e 
quatro reais e setenta e nove centavos), atingindo um percentual de 23,66% das 
receitas e transferências de impostos.  
 
                             Os índices alcançados na Saúde em Soledade, seja na aplicação 
de recursos próprios, sejam nas metas atingidas nos Programas do Governo Federal 
e até mesmo em objetivos traçados pela Secretaria, através do Fundo Municipal de 
Saúde demonstram a preocupação e zelo com que o Governo Municipal trata os 
seus munícipes, buscando incansavelmente oferecer à população, principalmente 
àqueles mais necessitados, uma melhor condição de vida.  
 
        Sempre é importante ressaltar que 2020 foi um ano diferenciado 
(fora da curva) em que enfretamos dificuldades jamais vista nos últimos cem anos, 
que nos fez repensar muitas coisas, inclusive a nossa maneira de encarar a vida. 
Sou um sobrevivente da COVID-19, Senti na pele o que é padecer desse mal. No 
meu caso específico, foi considerado um milagre a minha sobrevivência. 
Porém,voltei para cumprir a minha missão, que é de conduzir o destino do município 
de Soledade, da melhor maneira possível.  
 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

                               Na área de Assistência Social, o município desenvolveu diversas 
atividades onde se buscou oferecer uma melhor qualidade de vida à população 
local. Ações realizadas principalmente em parceria com o Governo Federal, através 
do MDS – Ministério de Desenvolvimento Social, com recursos oriundos de 
programas do FNAS, como CRAS, CREAS, IGD e SCFV no total de R$ 511.556,99 
(Quinhentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e e seis reais e noventa e nove 
centavos) que atenderam inúmeras famílias carentes em nosso município. Além de 
recursos próprios aplicados diretamente no combate à pobreza, no valor de R$ 
660.726,20 (Seiscentos e sessenta mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte 
centavos).       
                                      Em 2020, destaca-se o trabalho realizado objetivando minorar as 
consequencias trazidas pela COVID-19, onde muitas famílias sofreram com os 
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reflexos da economia, quando o poder público (Federal, Estadual e Municipal) foram 
chamados a interfir de forma direta, seja através do Auxílio Emergencial, seja na 
questão de distribuição de gêneros alimentícios e/ou kit de higiene pessoal.                                      
Também, podemos destacar as ações realizadas do Conselho Tutelar que teve o 
apoio necessário por parte da Prefeitura, para desempenhar suas atividades, 
contribuindo principalmente no combate à pedofilia e nos maus tratos à nossa 
população infantil.  
 
          A Lei Aldir Blank, através do repasse de R$128.429,72 (Cento e 
vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), 
contribui para amenizar a situação dos artistas locais. 
          

DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRA-ESTRUTURA E COMUNIDADES RURAIS 
 

                               A Prefeitura Municipal de Soledade investiu em 2020, R$ 
2.326.050,13 (Dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, cinquenta reais e treze 
centavos), em Obras Públicas, dotando o município de uma melhor infraestrutura, 
com obras de Pavimentação, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos, dentre 
outras.   
                                        Na Zona Rural, foram realizadas várias ações que buscaram 
apoiar o Homem do Campo, tais como: Manutenção de Poços Tubulares; Seguro 
Safra, Recuperação e Estradas Vicinais e Abastecimentos D’água através de Carro 
Pipa, atendendo a diversas Comunidades, dentre outras atividades inerentes ao 
desenvolvimento rural do nosso município.    
 

DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES  
 
 

                               A Política de Remuneração e Capacitação dos Servidores 
Municipais, tem sido uma constante preocupação da atual administração, buscando 
sempre proporcionar-lhes melhores condições de salário e de trabalho, através de 
reajustes dignos e de capacitação profissional.         Os servidores municipais 
sempre são     incentivados     a  participar de curso de capacitação, através de 
entidades voltadas à administração pública, além da capacitação ofertada através 
das secretarias, que buscam qualificar os seus quadros funcionais, principalmente 
aqueles efetivos.   
                              Os reajustes, agregados à capacitação, é sem dúvida  uma das 
maneiras mais eficientes de se ter em nosso quadro servidores comprometidos com 
o trabalho, desempenhando sua funções da melhor maneira possível, e oferecendo 
à sociedade um serviço qualificado.  
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CONCLUSÃO  
 
 

                         Ao término de mais um ano à frente da Gestão Municipal, temos a 
consciência de que fizemos aquilo que de melhor se podia fazer para oferecer ao 
nosso povo uma condição de vida melhor, apesar da crise que se instalou a nível 
mundial, com o surgimento da COVID-19,  conseguimos manter os salários dos 
nossos servidores em dia, cumprir com as nossas obrigações perante nossos 
fornecedores e realizar algumas obras que se faziam necessárias. As parcerias com 
os Governos Estadual e Federal proporcionaram à realização de algumas atividades 
importantes para o bom andamento da administração.  Ainda nos resta muito a 
fazer, e muitas dificuldades haverão de surgir nessa árdua caminhada, mas estamos 
convictos de que a continuação desse trabalho certamente nos levará a atingir as 
nossas metas, cumprir com os nossos objetivos, contribuir para uma qualidade de 
vida melhor para o nosso povo.  Àqueles que  contribuíram para o sucesso da nossa 
administração e conseqüentemente para o engrandecimento do nosso município, à 
nossa gratidão e a esperança de continuarmos oferecendo o que de melhor temos 
para a nossa querida SOLEDADE.  
 
 
 

 

GERALDO MOURA RAMOS 
Prefeito 

   

 


