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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

O Sr. Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira, conforme Resolução n° 1099/2018, art. 2º, inciso 

III, alínea a, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE-RS, apresenta o relatório 

circunstanciado sobre sua gestão, indicando o atingimento, ou não, das metas estabelecidas na Lei 

Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, contendo, também, 

informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino – MDE, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação –FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS. 

Apresenta-se a seguir o desempenho dos indicadores e a execução orçamentária dos Programas 

Estratégicos do Município de Nova Ramada constantes no Plano Plurianual 2018-2021, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, contemplando a totalidade das ações planejadas 

pelos órgãos da administração. Destaca-se que foram mantidos os investimentos nas áreas básicas como 

saúde e educação, superando os percentuais constitucionais, de 15% e 25% respectivamente.  

O relatório é uma prova do esforço da Administração Municipal, representada por seu gestor, que 

deve, acima de tudo, planejar e construir uma cidade com mais qualidade de vida e igualdade de 

oportunidades para todos. 
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1. RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

1.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

A Receita orçamentária teve o seguinte desempenho no exercício que se encerrou: 

  RECEITAS 

ESTIMADAS 

ATUALIZADA 

RECEITAS 

REALIZADAS 

VARIAÇÃO 

1 – RECEITAS 

CORRENTES  

17.339.000,00 18.108.538,74 769.538,74 
 

Receita Tributária  608.600,00 829.483,93 220.883,93 

Receita Patrimonial  258.172,94 225.941,32 -32.231,62 

Receita de Serviços 328.600,00 393.197,25 64.597,25 

Transferências Correntes  16.077.577,06 16.563,829,95 486.252,89 

 Outras Receitas Correntes  66.050,00 96.086,29 30.036,29 

 2 – RECEITAS DE 

CAPITAL  

0,00 636.679,15 636.679,15 
 

Transferências de Capital  0,00 613.785,01 613.785,01 

Outras Receitas de Capital 0,00 22.894,14 22.894,14 

 

DEDUÇÕES DA RECEITA 

-2.589.000,00 -2.688.815,86 99.815.86 

TOTAL 14.750.000,00 16.056.402,03 1.306.402,03 
 

O total das receitas da Administração Direta foi de R$ 16.056.402,03. Com isso, a Administração 

teve uma arrecadação de 8,86% acima da sua arrecadação prevista. 
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1.2 DESPESA  

O quadro abaixo detalha a movimentação orçamentária da despesa em relação aos valores 

fixados: 

  DESPESA FIXADA 

ATUALIZADA 

DESPESA 

REALIZADA 

3. DESPESAS CORRENTES 15.051.885,21 
 

12.853.653,46 
 

Pessoal e Encargos Sociais 8.097.190,85 7.260.977,64 

Outras Despesas Correntes 6.954.694,36 5.592.675,82 

4. DESPESAS DE CAPITAL 6.145.689,29 3.368.392,04 
 

4.1 – Investimentos 6.145.689,29 3.368.392,04 

TOTAL 21.197.574,50 16.222.045,50 
 

 A despesa autorizada da Administração Direta foi de R$21.197.574,50. Deste montante foi 

empenhado o valor de R$ 16.222.045,50 e liquidado R$ 16.158.626,79.  

 

2. DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO  

 

2.1. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

 A receita efetiva com Impostos, Transferências e Dívida Ativa de Impostos foi R$ 14.721.128,68, 

sobre a qual foi vinculado para aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino R$ 

3.680.282,17, de acordo com os percentuais estabelecidos na legislação. 

Quanto aos recursos do FUNDEB, houve um retorno de R$ 1.218.239,37 e rendimentos 

financeiros no valor de R$ 2.915,70, que acrescidos ao saldo financeiro do exercício anterior, no valor de 

R$ 9.816,03, totalizaram R$ 1.230.971,10. Os gastos totais do exercício somaram R$ 1.221.107,58, e 

utilizados de acordo com a Emenda Constitucional nº 53/2006 e com a Lei Federal nº 11.494/07.  

 Considerando que em função do número de alunos matriculados, o Município foi deficitário em 

relação ao FUNDEB, houve uma perda de R$ 1.440.848,11 em 2018, conforme demonstrado no quadro a 

seguir: 
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Transferências recebidas do FUNDEB R$ 1.218.239,37 

(-) Dedução da receita para formação do FUNDEB R$ 2.659.087,48 

(=) Perda com o FUNDEB R$ 1.440.848,11 

Ressalta-se ainda, que os gastos com recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do 

magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública somaram R$ 948.305,99, 

representando 77,66% do total do FUNDEB, atendendo o disposto no Artigo 22 da Lei Federal n° 11.494 

de 20 de Junho de 2007. 

 Atendendo ao disposto no artigo 20 da Lei Federal n° 11.494/2007 os recursos financeiros 

disponíveis nas contas bancárias específicas foram aplicados em operações financeiras de curto prazo, 

atingindo os seguintes rendimentos: 

Rendimentos Financeiros conta FUNDEB R$ 2.915,70  

Rendimentos Financeiros conta MDE R$ 286,17   

Total de Rendimentos Financeiros – MDE e FUNDEB R$ 3.201,87  

Analisados todos os gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino constatou-se que o 

Município despendeu efetivamente, considerando as despesas liquidadas, o valor de R$ 3.751.955,43 no 

exercício. 

Os dados do Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE, do período 01/01/2018 a 

31/12/2018, demonstram que o município aplicou 25,49% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

na sua área de competência – Educação Infantil e Ensino Fundamental, cumprindo o mínimo 

estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. 

 

 

2.2 INFORMAÇÕES FÍSICO-FINANCEIRAS 

 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 

No ano de 2018, atuaram na área da Educação e foram pagos com recursos do MDE, os seguintes 

profissionais: 03 Serventes, 02 servente-merendeiras, 01 agente administrativo, 02 agentes 

administrativos auxiliares, 01 operário especializado, 01 auxiliar de secretaria, 01 professora de educação 

infantil, 01 pedagoga, 01 atendente de ensino, 04 motoristas de transporte escolar e o Secretário 

Municipal de Educação. 
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O Município adquiriu no ano de 2018 diversos materiais (consumo e permanente) e serviços para 

o desenvolvimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental, utilizados na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino, entre os quais destacam-se: 

 01 barra anti pânico, 08 extintores, 01 central de alarme de incêndio, 01 TV led 50", 01 micro-

ondas de embutir, 01 lavadora de roupas 16kg, 01 caixa de som amplificada, 01 câmera digital 18.0 

megapixels, 22 HD externo, 02 projetores portáteis, 01 relógio ponto eletrônico, Kits Robóticas no total 

de 84 com recurso MDE e Fundeb.   

Além disto, proporcionou a participação em capacitações, seminários e outros eventos para os 

profissionais da educação na área de alfabetização e demais áreas do conhecimento. 

Dia 18 de junho, com professores e funcionários para formação pedagógica Projeto de Contação 

de Histórias na cidade de Santo Augusto no Campus do Instituto Federal Farroupilha. 

. 

 

FUNDEB 

No ano de 2018, conforme educacenso 2018 foram atendidos 65 alunos da Educação Infantil, 

Creche e Pré-Escola e 175 alunos no Ensino Fundamental 03 alunos da Educação Especial, totalizando 

243 matrículas. Também foram adquiridos materiais para cada faixa etária, visando aprimorar o 

desenvolvimento físico, mental e lúdico destas crianças. 

Atuaram na Educação durante o exercício de 2018, 20 professores em efetivo exercício no 

magistério, além de 01 diretor, 01 vice-diretora, 01 pedagoga, 02 atendente de ensino, sendo todos pagos 

com recursos do FUNDEB.  

O Município adquiriu, ainda no ano de 2018, diversos materiais (consumo e permanente) e 

serviços para o desenvolvimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental, utilizando recursos do 

FUNDEB, entre os quais destacam-se: 01 playground de madeira, 22 notebook, 01 freezer vertical, 10 

caminhas empilháveis 01 microfone, 02 nobreak, também foram proporcionadas peças teatrais Lili 

Inventa o Mundo e Esconderijos do Tempo de Vida e Obra do Poeta Mário Quintana. Ainda com 

recursos do FUNDEB realizaram-se serviços de transporte para viagens de estudo, foram concedidas 

diárias para professores e direção da escola que acompanharam alunos em viagens de estudos no estado 

do RS, bem como em capacitações, congressos, cursos a nível local e regional. Com os recursos do 

FUNDEB, foram atendidas as necessidades da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
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Durante o ano de 2018 foram oportunizadas viagens de estudos com servidores e alunos da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, com a finalidade de trabalhar os conteúdos de 

maneira significativa e interessante, fazendo uma conexão entre a teoria e a vivência além do espaço da 

sala-de-aula, possibilitando o aprimoramento do conhecimento de forma interdisciplinar, conforme os 

itinerários e datas abaixo descritas:   

 Nos dias 16 a 18 de outubro tendo como público alvo alunos do 6° e 7º ano turma (61 e 71) da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, tendo como roteiro Assembleia legislativa – 

Catedral Porto Alegre – Palácio Piratini, visita ao estádio do Grêmio e Internacional de Porto Alegre, 

City Tour turismo Porto Alegre – Roteiro centro histórico, Cisne Branco passeio pelo rio Guaíba, visita 

Shopping praia de belas com sessão de cinema do dia.  

 Nos dias 25 a 27 de outubro tendo como público alvo Alunos do 7º e 8º anos turmas 71 e 81 da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, tendo como Roteiro Canela: Catedral, 

Bondinhos Aéreos - Parques Da Serra, Mundo a Vapor. Gramado: Florybal Parque Terra Magica, Visita 

a uma fábrica de chocolate, Lago Negro, Natal Luz. 

 Além disto, proporcionou a participação em capacitações, seminários e outros eventos para os 

profissionais da educação na área de alfabetização e demais áreas do conhecimento destacando: 

O II Seminário Nacional Sesc de Educação Infantil. Com o tema “As linguagens no contexto 

da Educação Infantil”, Etapa Ijuí, que acontecerá de 24 a 26 de maio de 2018 e 16 a 18 de agosto de 

2018, tendo como local o Teatro SESC Ijuí, Rua Crisanto Leite, nº 202, em Ijuí/RS. 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 A Formação Continuada tornou-se uma ferramenta fundamental, no aprimoramento do trabalho 

docente, fortalecendo vínculos entre os professores e os saberes científico-pedagógicos. A Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, promoveu no decorrer do ano de dois mil e 

dezoito o Curso de Formação Continuada para profissionais da Educação da rede Pública Municipal, 

com assessoria da empresa Celeiro Assessoria e Projetos Ltda da cidade de Três Passos com recurso 

MDE e Fundeb. As temáticas trabalhadas foram: 

 - Educação em Direitos Humanos – 04h 

 - Nova BNCC – Base Nacional Comum Curricular - 08h 
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 -Para onde Vai o Professor- resgate do professor como sujeito de Transformação – 04h 

-Inclusão- Mais que um Desafio Escolar, um desafio social- 04h 

Totalizando vinte horas, sendo certificados emitidos pela empresa Celeiro.  

   

 

MERENDA ESCOLAR 

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 2018 foi executado pelo município com 

dados de valores repassados conforme Educacenso 2017, exclusivamente para a aquisição de gêneros 

alimentícios, totalizando 243 alunos, sendo 175 alunos do Ensino Fundamental, 65 da Educação Infantil, 

03 da Educação Especial matriculados na Escola de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Foram oferecidas 

aproximadamente 73.200 refeições, que garantiram em pelo menos parcialmente as necessidades 

nutricionais dos alunos durante todo o ano letivo. Os recursos oriundos do Governo Federal no valor de 

R$ 22.294,00, mais o saldo de 2017 R$ 5.576,17 e rendimentos no valor de R$ 107,29, totalizando R$ 

27.977,46, dos quais foram gastos R$ 24.378,53 obtendo-se um saldo de recursos para o ano de 2019 de 

R$ 3.598,93 (16,14% percentual a ser reprogramado, sobre o valor do ingresso no ano de 2018 R$ 

22.294,00). Ainda do montante gasto, 47,55% (R$ 10.600,34 sobre o montante total ingresso do FNDE - 

R$ 22.294,00) referem-se a aquisição de produtos da agricultura familiar. O município participou com 

uma contrapartida financeira no valor de R$ 22.239,34 com aquisição de gêneros alimentícios. O valor 

gasto com gêneros alimentícios totalizou o valor de R$ 46.617,87 entre recurso vinculado e livre, destes 

a 47,70% representam gastos com recurso livre, ou seja, contrapartida, além do armazenamento, controle 

e distribuição dos mesmos, bem como as despesas com pessoal. O Programa Nacional de Merenda 

Escolar entra em 10 (dez) parcelas sendo a primeira no mês de março. 

 

 

 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

Os recursos financeiros recebidos do Salário Educação da União foram utilizados na manutenção 

do Transporte Escolar do Ensino Fundamental, tanto em materiais e serviços para a frota de veículos 

próprios quanto para o pagamento do serviço das empresas terceirizadas no atendimento direto para o 
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transporte de alunos. Os recursos ainda foram utilizados na aquisição de materiais e serviços para a 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Municipal. Totalizando um ingresso no valor de R$ 

99.373,34, mais rendimento financeiro no valor de R$ 1.591,67, mais o saldo do exercício de 2017 no 

valor de R$ 23.162,07, totalizando o valor de receitas de 124.127,08. O valor das despesas totalizaram 

R$ 69.438,74 e o valor a ser reprogramada para ano de 2019 será de R$ 54.688,34. O valor do Salário 

Educação entra todo o mês na segunda quinzena. 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

A respeito do Transporte Escolar, foram transportados diariamente cerca de 259 (195 

fundamental, 34 infantil e 30 do ensino médio) alunos da rede Municipal e Estadual, dados Educacenso 

2017, além de alunos que residem na zona urbana e que não contabilizam no repasse de valores e alunos 

que tem atividades no contra turno, utilizando-se para tanto veículos próprios do município e 

terceirizados, sendo que o município manteve em ação em suas linhas de transporte escolar uma frota de 

10 veículos, sendo 7 próprios (4 linhas próprias e 1 carro reserva) e 5 terceirizadas, percorrendo 

aproximadamente 1.250 Km diários. Foram utilizados recursos das seguintes fontes: MDE, Livre, Salário 

Educação da União, Transporte Escolar do Estado (PEATE 77 alunos) e da União (PNATE). O PEATE 

teve um ingresso no valor de R$ 115.869,70 (cento e quinze mil oitocentos e sessenta e nove reais e 

setenta) sendo referente a 9 parcelas, onde a 10 parcela não ingressou no ano de 2018 em consulta ao site 

fazenda.rs.gov.br o valor da parcela de R$ 12.952,07 esta empenhada e liquidada, o valor dos 

rendimentos R$ 65,18, total das receitas R$ 128.886,95. O valor das despesas totalizaram R$ 128.886,95, 

onde o valor de R$ 13.058,23 ficou em restos a pagar. A primeira parcela com ingresso no final do mês 

de março e a última no último dia com sistema bancário de cada ano. O número de alunos que o 

município recebe o recurso do programa PEATE totalizaram 77 alunos, sendo 47 no ensino fundamental 

e 30 no ensino médio. 

 

PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 

 O saldo do PNATE do exercício anterior foi de R$ 3.814,18 (três mil oitocentos e quatorze reais e 

dezoito centavos). O FNDE fez um repasse de R$ 37.332,99 (trinta e sete mil e trezentos e trinta e dois 

reais e noventa e nove centavos) e os rendimentos foram de R$ 120,74 (cento e vinte reais e setenta e 
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quatro centavos). O valor gasto em 2018 dos recursos do PNATE totalizaram R$ 33.593,15 (trinta e três 

mil e quinhentos e noventa e três reais e quinze centavos) gastos em serviços de transporte escolar e 

material de consumo, ficando um saldo para reprogramação no próximo exercício de R$ 3.860,58 (três 

mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), representando 10,34% do valor do repasse 

no exercício de 2018. O PNATE entra em 10 (dez) parcelas sendo a primeira no início de março. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE 

 

3.1. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

 A receita efetiva com Impostos, Transferências e Dívida Ativa de Impostos foi de R$ 

14.721.128,68, da qual foram vinculados 15% para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde, 

devidamente depositados em conta específica junto ao Banco do Brasil. 

 No entanto, as despesas realizadas no decorrer do exercício 2018 totalizaram R$ 2.816.115,59, 

resultando na aplicação de 19,13% em Ações e Serviços de Saúde – ASPS, conforme os dados do 

relatório de Validação e Encaminhamento – RVE, do período 01/01/2018 a 31/12/2018. 

 

 

3.2. INFORMAÇÕES FÍSICAS 

A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Ramada/RS esteve constituída pelo seguinte 

quadro de servidores: 03 Enfermeiras, 03 Médicas, 01 Farmacêutica, 01 Recepcionista, 01 Agente 

Administrativo, 02 Agentes Administrativos Auxiliares, 02 Psicólogas, 03 Auxiliares de Enfermagem, 01 

Técnica em Enfermagem, 05 Motoristas, 01 Odontóloga, 01 Auxiliar de Consultório Dentário, 01 Agente 

de Combate a Endemias, 06 Agentes Comunitários de Saúde, 02 Serventes, 01 Acompanhante 

Terapêutico, 01 Oficineira, 02 Assistente Social, 01 coordenadora do CRAS, 01 educador físico e 01 

nutricionista.  

O funcionamento da UBS - Unidade Básica de Saúde e do CRAS é das 8h às 12h e das 13h às 

17h de segunda a sexta-feira, sendo que na UBS houve até novembro atendimento médico e de 
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enfermagem aos sábados no turno da manhã (08h às 12h), o que foi suprimido por falta de médico no 

mês de dezembro. 

No ano de 2018 deu-se continuidade aos Programas do ESF, PACS, ESB, NAAB, Oficinas 

Terapêuticas, PMAQ, Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica), PSE – 

Programa Saúde na Escola, Programa Mais Médicos, Programa Brasil Sorridente e Programa Academia 

de Saúde, sendo que o Município também realizou a adesão ao Programa para o Fortalecimento das 

Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS - PRO EPS-SUS. Para que o Município consiga 

manter os profissionais, recebemos recursos do Governo Federal e Estadual sendo necessária ainda 

complementação de recursos próprios para manutenção destes Programas e Serviços. Os Recursos 

Federais e Estaduais recebidos foram utilizados quase em sua totalidade para a Folha de Pagamento e 

algumas aquisições de materiais de consumo, de distribuição gratuita, equipamentos e materiais 

permanentes, bem como para realização de alguns serviços necessários. Salienta-se que foi repassado 

pela União o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, 

conforme Portaria nº 1.651 GM/MS, de 04 de julho de 2017, o qual foi utilizado na aquisição de 

equipamentos e material permanente para a Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, no âmbito da 

atenção básica, inclusive com a aquisição de um veículo de passeio. 

Mantemos também na Unidade de Saúde a Farmácia, na qual são distribuídos medicamentos da 

lista básica do RENAME, além de uma série de medicamentos que não fazem parte desta lista básica, 

mas fazem parte da REMUME – Relação Municipal de Medicamentos. Os recursos para manutenção da 

farmácia são de fonte federal e estadual para aquisição de medicamentos básicos, e de fonte municipal 

para aquisição dos medicamentos básicos e não básicos. Inclusive no exercício de 2018 foram recebidos 

recursos da União referente à inclusão do Município no Programa Nacional de Qualificação da 

Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), sendo o valor de R$ 25.239,31 (vinte e cinco mil duzentos 

e trinta e nove reais e trinta e um centavos) para investimentos e R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 

para custeio das ações e serviços da Assistência Farmacêutica, conforme Portaria nº 3.749, de 23 de 

novembro de 2018, cujos recursos serão utilizados no exercício de 2019. 

O Município, além do veículo adquirido com recursos da emenda parlamentar para a atenção 

básica, adquiriu mais 02 (dois) veículos com recursos oriundos do leilão dos bens inservíveis realizado 

em 2017 e recursos próprios, visando o transporte de pacientes para serviços e procedimentos de média e 

alta complexidade ambulatorial e hospitalar, ficando a Secretaria com uma frota de 17 veículos: 
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- 04 Motocicletas Honda, placas IYA 2368, IYA 0315, IYA 1397 e IYA 2371, as quais são 

utilizadas para auxiliar as Agentes Comunitárias de Saúde no desenvolvimento de suas atividades diárias 

devido ao Município possuir grande extensão territorial e ter a maioria de sua população na área rural, 

facilitando o acesso destas aos domicílios dos usuários, otimizando o tempo, pois se perdia muito tempo 

na estrada e assim pode-se melhorar e qualificar o nível da visita, pois a ACS pode ficar mais tempo no 

domicílio, fazendo trabalho de orientação e prevenção o que é preconizado pelos Programas PACS/ESF; 

- 01 veículo Mercedes Benz Sprinter placas IVD 7717, utilizado para transporte de pacientes a 

cidades de referência da Secretaria, onde os mesmos realizam consultas e exames especializados; 

- 01 Mercedes Benz Sprinter Ambulância, placas ITZ 1866, utilizados para transporte de 

urgências e emergências; 

  - 08 veículos utilizados conforme a demanda no transporte de pacientes para exames e consultas 

especializadas de média e alta complexidade, fora do Município, bem como para visitas domiciliares dos 

profissionais dos Programas ESF e ESB, para deslocamento dos servidores para atividades rotineiras, 

como trabalhos em grupos pelos profissionais da Saúde e do CRAS, palestras nas comunidades, etc. e 

ainda para realizar o plantão após horário de expediente, sendo: 01 Renault Logan placas ITE 0934; 01 

Renault Logan placas IYR 7471; 01 Renault Logan placas IYR 7516; 01 Renault Logan placas IYR 

7488; 01 Renault Clio Placas ITE 0928; 01 Chevrolet Cobalt placas ITZ 1837; 01 Chevrolet Ágile placas 

IUQ 9875 e 01 Renault Logan placas IXG 7275; 

- 01 veículo Renault Logan, placas IXG 3303, utilizado para o deslocamento necessário para 

realização de atividades da vigilância em saúde;  

- 01 veículo Renault Logan, placas IWD 5918, utilizado para o deslocamento necessário e visitas 

domiciliares realizadas pelos profissionais do Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB. 

- 01 Unidade Móvel Terrestre, placas IVZ 1153, utilizado para o deslocamento dos profissionais 

do ESF, visando o atendimento médico e odontológico nas localidades do interior do município. 

O Município disponibiliza para toda a população consultas e exames especializados, bem como 

atendimento fisioterapêutico e próteses dentárias por intermédio do CISA (Consórcio Intermunicipal de 

Saúde), com o qual possui Convênio para atendimento dos pacientes nas mais diversas especialidades. 

Para atendimentos aos pacientes a Secretaria de Saúde tem como Hospital de referência a 

Associação Hospitalar Bom Pastor de Santo Augusto/RS com o qual possuímos contrato para a prestação 

de serviço de atendimento médico, hospitalar e ambulatorial realizado à pacientes do Município. 
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Ainda no ano de 2018, foi celebrado Convênio com o Município de Ijuí, para disponibilização e 

prestação de atendimento móvel de urgência e emergência do Programa Salvar/SAMU por equipe 

multiprofissional, com ambulância do tipo suporte avançado, tendo o objetivo de qualificar o 

atendimento aos munícipes de Nova Ramada, oferecendo serviços de emergência e remoção através do 

Salvar/SAMU. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram ressaltadas neste relatório os principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária, 

físico-financeira e econômica do município de Nova Ramada, no exercício financeiro de 2018. 

Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Nova Ramada, 30 de janeiro de 2019. 

 

Marcus Jair Bandeira 

Prefeito Municipal 


