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RELATÓRIO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2020 
 
 

1.   O presente relatório tem a finalidade de fornecer explicações  detalhadas 
sobre o balanço anual do exercício de 2020, da Prefeitura Municipal de Jucurutu, 
Administração do Gestor Valdir de Medeiros Azevedo. 
 
2.   O exercício de 2020 no Município de Jucurutu não obstante a dificuldade 
financeiras e feitos da COVID19 que permeou durante todo o ano, buscamos 
desenvolver dentro das possibilidades todas as atividades planejadas. 
 
 
3.  Os investimentos foram feitos em diversas áreas de forma a proporcionar aos 

munícipes o atendimento dos seus direitos, como também proporcionar uma 

melhor qualidade de vida, través de parcerias do governo Federal e Estadual. 

 

NA AREA DE EDUCAÇÃO: Foi feita a manutenção e restauração da frota dos 

ônibus, deixando 02 adaptados conforme o novo código de exigência do DETRAN 

para mudança da CARROCERIA ÔNIBUS ESCOLAR quando acontecer vistoria 

feita pelo órgão competente; Distribuição de "Kit Merenda Escolar”. Em torno de 

2.160 famílias beneficiadas e um efetivo de 2.380 alunos matriculados; 

Restauração e melhorias de escolas na zona Rural e Urbana: Conclusão da 

reforma do Joel Lopes Galvão, Conclusão da obra Pró Infância Margarida Santos, 

material de construção (CERÂMICA) para a Escola Wagner Lopes de Medeiros 

(CORREDORES). Melhorias e pinturas nas unidades de Ensino Elói Gomes 

(Santa Rita), Presidente Castelo Branco (São Bento), Joaquim das Virgens 

(Lagoa), Nossa Senhora dos Navegantes (Retiro), Nossa Senhora de Fátima 

(Mutamba) e senador Dinarte Mariz (Adequê). Foram adquiridos material de 

expediente para as escolas Wagner Lopes e Santo Alexandre (PEJA) EJA.  
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NA AREA DA SAÚDE:  Foi Garantido os serviços da Atenção Básica, Farmácia 

Básica, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, garantia de Atendimento 

24hs urgência/emergência na atenção hospitalar, internamento clinico e obstétrico, 

os programas federais como ESF, ESB, Equipe Multiprofissional, continuidade na 

obra do H.M.T.L.Q.S, manutenção do abastecimento da farmácia básica de saúde, 

continuidade na oferta de especialidades de saúde em psiquiatria, 

ultrassonografias, ginecologia, neurologia, cardiologia, ortopedia, pediatria, entre 

outros; Realização de mutirão de mamografias e cirurgias oftalmológicas, 

aquisição de duas ambulâncias modelo Fiorino para o H.M.T.L.Q.S, aquisição de 

um veículo modelo Toro para atenção básica por emenda parlamentar, aquisição 

de um veículo modelo Sandero para o Centro de Atenção Psicossocial e Aquisição 

de equipamento e material permanente, entrega das Carteiras para crianças 

especiais, entrega de mochila para os ACS, ACE e motoristas, aquisição de 

equipamentos e material permanente para Atenção Básica, H.M.T.L.Q.S, Centro 

de Fisioterapia e Setor de Endemias, Implantação do prontuário eletrônico na 

unidade de saúde Francisca Petronilo de Araújo. Foi ofertado capacitação para os 

profissionais de saúde; cursos de condução de veículo de urgência para os 

condutores, Higienização Hospitalar, Sala de Estabilização Covid, Atendimento de 

Urgência e Emergência na Atenção Básica, além de ações voltadas ao 

enfrentamento da pandemia como a implantação de 8 leitos para o internamento 

de paciente suspeitos e/ou confirmados para o novo corona vírus, em estado leve 

ou moderado, Distribuição de Máscara, panfletagens, divulgações sonoras, 

barreiras sanitárias, desinfecção em locais públicos, fiscalizações, e  

reorganização das rotinas dos estabelecimentos em saúde.  Os números do 

hospital municipal foram: Adm. medicamentos 29.897; atendimento urgência 

18.228; cesáreas 84; cirurgia geral 150; curativos 749; eletrocardiograma 593; 

exames laboratoriais 11.516; internamentos 427; nebulização (NBZ) 705; partos 
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normais 19; pequenas cirurgias 90; raio x 1.926; teste de glicemia (HGT) 2.357; 

teste do pezinho 140; troca de sonda 118. 

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: Em 2020 foi garantido o direito as conceções dos 

benefícios eventuais, levando em consideração o início de uma pandemia 

causada pelo vírus SARS-Cov-2 (covid19) foi feita a entrega de cerca de 500 

cestas básicas, concedidos cerca de 173 alugueis sociais, mais de 168 famílias 

foram beneficiadas com o auxílio gás, e foi mantido o benefício do kit Natalidade, 

onde cerca de 50 mães/filhos receberam, foi pago auxilio funeral para vítimas da 

covid19 e quem necessitou, mantido transporte de mudança dentre outros; 

Manutenção dos programas sociais, como o Serviço de convivência e 

Fortalecimento de vínculos, seguiu as normas de vigilância sanitária durante a 

pandemia dando suporte com aulas remotas , orientando as famílias , crianças e 

idosos; Durante todo ano, foram desenvolvidas atividades remotas com os 

beneficiários de CRAS e CREAS com as equipes socioassistenciais, fazendo 

busca ativa de pessoas em vulnerabilidade social; O programa do leite foi mantido 

com entrega que abrange toda a zona rural e urbana, foi mantido o atendimento 

do Programa Bolsa Família com atendimentos presenciais e online, mantendo 

assim um ano bastante atípico nos serviços de Assistência Social 

 
NA AREA DE AGRICULTURA: Realização do Programa Municipal de corte de 

terra; Aquisição de uma máquina para a produção de Silagem para os pequenos 

produtores; Restauração de Estradas vicinais; recuperação de diversos barreiros; 

Continuidade no abastecimento de água por meio de carro pipa nas comunidades 

rurais; Instalação de mata burros nas comunidades rurais. 

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: Os serviços de rotina forma mantidos como 

limpeza e conservação das ruas e avenidas; limpezas de fossas, poda de arvores 

e recolhimento de entulhos; manutenção da iluminação pública na zona urbana e 

rural. Foi realizada a recuperação de grande parte da malha viária cidade 
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compreendendo o bairro Freitas e a Vila santa Izabel; Inicio da obra de 

pavimentação de diversas ruas na comunidade de Boi Selado; Retomada da obra 

do Teatro Municipal; Avanço na obra do Hospital municipal Terezinha dos Santos 

Lula; conclusão da do ginásio da escola Wagner Lopes.  

 
4.   Não houve operações de crédito durante o exercício. 
 
5. As receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais durante o 
exercício totalizaram R$ 28.713.980,14 e a aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino foi de R$ 8.460.517,15, o que representa um 
percentual de 29,46%, portanto, confirmando-se a obediência à imposição 
constante do artigo 212 C.F. 
 
6. As receitas tributárias próprias representaram 18,68% das receitas resultantes 
de impostos e transferências. 
 
7. As despesas com Saúde representaram  27,16 % das receitas de impostos e 
transferências.  
 
8. A Secretaria Municipal de Educação foi a unidade que mais consumiu recursos, 
seguida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
9.  Dos créditos orçamentários autorizados (R$ 69.270.226,64) foi realizado 
71,78% (R$ 49.719.692,15). 
 
 
 

Jucurutu/RN, 30 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Valdir de Medeiros Azevedo 
Prefeito Municipal 


