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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 mínimos 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 

ATUALIZADAS 

RECEITAS 

REALIZADAS 
VARIAÇÃO 

1 – RECEITAS CORRENTES  R$ 18.776.850,00 R$ 20.997.304,83 R$ 2.220.454,83 

Receita Tributária  R$ 695.500,00 R$ 829.399,50 R$ 133.899,50 

Receita Patrimonial  R$ 147.784,78 R$ 273.868,03 R$ 126.083,25 

Receita de Serviços R$ 470.500,00 R$ 661.462,75 R$ 190.962,75 

Transferências Correntes  R$ 17.248.015,22 R$ 18.522.963,62 R$ 1.274.948,40 

Outras Receitas Correntes  R$ 215.050,00 R$ 178.135,59 R$ 36.914,41 

2 – RECEITAS DE CAPITAL  R$ 635.869,57 R$ 531.475,34 R$ 104.394,23 

Transferências de Capital  R$ 635.869,57 R$ 527.252,19 R$ 108.617,38 

Outras Receitas de Capital - R$ 4.223,15 R$ 4.223,15 

DEDUÇÕES DA RECEITA - R$ 2.926.850,00 - R$ 3.018.004,82 - R$ 91.154,82 

TOTAL R$ 16.485.869,57 R$ 17.979.300,01 R$ 1.493.430,44 

O total das receitas da Administração Direta foi de R$ 17.979.300,01. Com isso, a Administração 

teve uma arrecadação de 9,06% acima da sua arrecadação prevista. 

1.2 DESPESA  

O quadro abaixo detalha a movimentação orçamentária da despesa do exercício: 

  DESPESA FIXADA ATUALIZADA DESPESA REALIZADA 

3. DESPESAS CORRENTES R$ 15.508.281,68 R$ 13.767.769,07 

Pessoal e Encargos Sociais R$ 8.174.587,70 R$ 7.754.385,70 

Outras Despesas Correntes R$ 7.333.693,98 R$ 6.013.383.37 

4. DESPESAS DE CAPITAL R$ 4.987.365,81 R$ 1.493.477,21 

Investimentos R$ 4.987.365,81 R$ 1.493.477,21 

TOTAL R$ 20.495.647,49 R$ 15.261.246,28 
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 A despesa autorizada da Administração Direta foi de R$20.495.647,49. Deste montante foi 

empenhado o valor de R$ 15.261.246,28 e liquidado R$ 14.676.883,11.  

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$ 15.881.519,84, 

sobre a qual o Município despendeu o valor de R$ 4.079.908,42, no período 01/01/2019 a 31/12/2019, 

demonstrando a aplicação de 25,69% 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. 

Quanto aos recursos do FUNDEB, houve um retorno de R$ 1.230.215,70, e rendimentos no valor 

de R$ 2.508,53, que acrescidos ao saldo financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 47,49, 

totalizaram R$ 1.232.771.72. Destes, foram gastos R$ 1.043.605,33, representando 84,66% em 

remuneração do magistério, atendendo ao disposto no Artigo 22 da Lei Federal nº 11.494 de 20 de Junho 

de 2007, e o valor de R$ 189.166,39 representando 15,34 % em outras despesas, tais como material de 

consumo, material permanente, outros serviços de terceiros, diárias.  

A projeção de ingresso de receita do FUNDEB estava estimada no valor de R$ 1.125.000,00, o 

valor arrecadado foi de R$ 1.232.724,23 tendo um excesso de arrecadação no valor de R$ 107.724,23. 

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

relação ao FUNDEB, houve uma perda de R$ 1.656.490,56 em 2019, conforme demonstrado no quadro a 

seguir: 

Transferências recebidas do FUNDEB R$ 1.230.215,70 

(-) Dedução da receita para formação do FUNDEB R$ 2.886.706,26 

(=) Perda com o FUNDEB R$ 1.656.490,56 

 

 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$ 2.508,53  
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Rendimentos Financeiros conta MDE R$    412,96 

Total de Rendimentos Financeiros – MDE e FUNDEB R$ 2.921,49 

 

 

2.2 INFORMAÇÕES FÍSICO-FINANCEIRAS 

 

2.2.1 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 

No ano de 2019, 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, 01 auxiliar de secretaria, 01 pedagoga, 01 atendente de ensino, 04 

motoristas de transporte escolar e o Secretário Municipal de Educação. 

O Município adquiriu no ano de 2019 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 se destacam: 

 01 impressora multifuncional (Gestão Educacional); 

 01 painel colorido em chapa ACM branco; 

 700m²  de grama esmeralda; 

 01 Plauground; 

 Investimento em revestimento interno com placas cerâmicas de 14 salas de aula no valor 

de R$ 30.830,75; 

 Construção de cobertura metálica no valor de R$ 103.550,78; 

 Pintura e manutenção de banheiro no valor 57.038,05 na Escola Municipal D. Pedro I. 

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: 

 Locação de espaço do Salão de Atos da FIDENE na cidade de Ijuí/RS para realização do I 

Seminário de Educação da AMUPLAN onde participaram professores da Escola 

Municipal D. Pedro I realizado no dia 18 de fevereiro; 

 Nos dias 04 e 05 de abril o 30º Fórum Estadual das Secretarias de Educação na cidade de 

Porto Alegre/RS; 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Av. Gustavo König, n° 95, Centro Administrativo, Nova Ramada/RS – CNPJ 01.611.828/0001-49 

                         Cep 98758 000 - Fone: (55) 3338 1022 - Fax: (55) 3338 1052/1045  

              Home page: www.novaramada.rs.gov.br/   E-mail: educa@novaramada.rs.gov.br 

 No curso PDDE – Programa Direto na Escola, realizado nos dias 29 e 30 de abril na 

cidade de Porto Alegre/RS; 

 No dia 07 de maio da Oficina de Gestão do Transporte Escolar na cidade de Porto Alegre; 

 Nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de maio, do curso Lógica de Programação, curso de 

Arduíno na cidade de Porto Alegre; 

 No dia 24 de julho de reunião CONSEME/UNDIME-RS, na cidade de Gramado. 

O valor de R$ 1.190.693,63 foram investidos com recursos do MDE.  

 

2.2.2 FUNDEB 

No ano de 2019, conforme educacenso 2018 foram atendidos 69 alunos da Educação Infantil, 

Creche e Pré-Escola, 161 alunos no Ensino Fundamental e 02 alunos da Educação Especial, totalizando 

232 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 2019 os seguintes profissionais: 20 professores em 

efetivo exercício no magistério, além de 01 diretor, 01 vice-diretora, 01 pedagoga e 03 atendentes de 

ensino, sendo todos pagos com recursos do FUNDEB. 

O Município adquiriu, ainda no ano de 2019, diversos materiais (consumo e permanente) e 

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

FUNDEB, entre os quais se destacam:  

 01 mesa de buffet 6 cubas quentes e outra com 06 cubas para resfriamento; 

 01 mesa de refeitório; 

 Brinquedos para a Educação Infantil; 

 Peças teatrais Vai dar Bolo e Entrevero Farroupilha, as quais fizeram parte da 

programação da VII Semana Cultural.  

Ainda com recursos do FUNDEB realizou-se serviço de transporte para viagem de estudo a 

cidade de Foz do Iguaçu/PR nos dias 16 a 18 de julho de 2019 com alunos do 8º e 9º, foi concedida diária 

para professores e direção da escola que acompanharam alunos em viagens de estudos, 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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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-se: 

 Participação na reunião do IAB – Instituto Alfa e Beto nos dias 15 e 16 de julho na cidade 

de Porto Alegre; 

 Nos dias 15 e 16 de fevereiro do curso Alfabetização com Boquinhas na cidade de Ijuí/RS;  

 Nos dias 08 e 09 de novembro na formação Comunicação Aumentativa e Alternativa na 

cidade de Ijuí. 

 

2.2.3 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 

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

com assessoria da empresa Vianei Luis Hammerschmitt da cidade de Tunápolis/SC com recurso 

FUNDEB. As temáticas trabalhadas foram: 

- Fundamentos pedagógicos da BNCC, Competências gerais da BNCC para a Educação Infantil e 

Fundamental, Campos de experiência e eixos estruturantes da BNCC – 18 horas; 

- Aprendizagem para consolidação das habilidades de observar, pensar e questionar, Novas 

formas de abordagem de conteúdos, inovações didáticas e metodologias ativas de aprendizagem – 06 

horas; 

- Organização e reestruturação da proposta pedagógica do município e a adequação a Base 

Nacional Comum Curricular – 12 horas; 

- Desafios atuais da Educação: papel da família e da escola – 1,5 horas. 

Totalizando 37,50 horas.  

 

2.2.4 MERENDA ESCOLAR 

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 2019 foi executado pelo município com 

dados de valores repassados conforme Educacenso 2018, exclusivamente para a aquisição de gêneros 

alimentícios, totalizando 232 alunos, sendo 161 alunos do Ensino Fundamental, 69 da Educação Infantil 

e 02 da Educação Especial, matriculados na Escola de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Foram 
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oferecidas aproximadamente 48.000 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$ 21.598,00, mais o saldo de 2018 R$ 

3.598,93 e rendimentos no valor de R$ 81,63 (receita 81), totalizando R$ 25.278,56, dos quais foram 

gastos R$ 25.105,21 obtendo-se um saldo de recursos para o ano de 2020 de R$ 173,35 (0,8026% 

percentual a ser reprogramado, sobre o valor do ingresso no ano de 2019 R$ 21.598,00). Ainda do 

montante gasto, 52,94% (R$ 11.433,35 sobre o montante total ingresso do FNDE - R$ 21.598,00) 

referem-se à aquisição de produtos da agricultura familiar. O município participou com uma 

contrapartida financeira no valor de R$ 33.628,89 com aquisição de gêneros alimentícios. O valor gasto 

com gêneros alimentícios totalizou o valor de R$ 58.734,10 entre recurso vinculado e livre, destes a 

57,26% representam gastos com recurso livre, ou seja, contraparida, 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. 

 

2.2.5 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 

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$ 

95.464,17, mais rendimento financeiro no valor de R$ 2.656,60, mais o saldo do exercício de 2018 no 

valor de R$ 54.688,34, totalizando o valor de receitas de 152.809,11. O valor das despesas totalizaram 

R$ 98.520,74 e o valor a ser reprogramada para ano de 2020 será de R$ 54.288,37. O valor do Salário 

Educação entra todo o mês na segunda quinzena. 

 

2.2.6 TRANSPORTE ESCOLAR 

A respeito do Transporte Escolar, foram transportados diariamente cerca de 264 (181 

fundamental, 30 infantil e 53 do ensino médio) alunos da rede Municipal e Estadual, dados Educacenso 

2018, 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 
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terceirizados, sendo que o município manteve em ação em suas linhas de transporte escolar uma frota de 

09 veículos, sendo 6 próprios (4 linhas próprias e 2 carros reservas) e 4 terceirizadas, percorrendo 

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

Educação da União, Transporte Escolar do Estado (PEATE 100 alunos) e da União (PNATE).  

 

2.2.7 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 

 O saldo do PNATE do exercício anterior foi de R$ 3.860,58. O FNDE fez um repasse de R$ 

39.964,60 e os rendimentos foram de R$ 87,93. Os valores gastos em 2019 dos recursos do PNATE 

totalizaram R$ 39.986,87 em serviços de transporte escolar e material de consumo, ficando um saldo 

para reprogramação no próximo exercício de R$ 3.926,24, representando 9,82% do valor do repasse no 

exercício de 2020. O PNATE tem ingresso em 10 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 R$ 15.881.519,84, 

sobre a qual o Município despendeu o valor de R$ 2.915.931,96, no período 01/01/2019 a 31/12/2019, 

demonstrando a aplicação de 18,36% em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cumprindo o mínimo 

estabelecido. 

3.2. INFORMAÇÕES FÍSICAS 

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

quadro de servidores: 02 Enfermeiras, 03 Médicos, 01 Farmacêutica, 01 Atendente de Farmácia, 01 

Recepcionista, 01 Agente Administrativo, 02 Agentes Administrativos Auxiliares, 02 Psicólogas, 01 

Auxiliar de Enfermagem, 02 Técnicas 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 Assessor do CRAS, 01 Educador físico, 01 Nutricionista e 01 Secretária Municipal de Saúde e 

Assistência Social. 
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O funcionamento do CRAS é das 8h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira e da UBS - 

Unidade Básica de Saúde é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados. 

No ano de 2019 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, Programa Academia 

de Saúde, Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS - 

PRO EPS-SUS, sendo que o Município também realizou a adesão ao Programa Federal Crescer 

Saudável. 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 e reforma do prédio da UBS.  

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 2019 foram utilizados 

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

da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), sendo o valor de R$ 24.000,00 para custeio das ações e 

serviços da Assistência Farmacêutica e parte do valor de R$ 25.239,31 recebidos para investimentos, 

conforme Portaria nº 3.749, de 23 de novembro de 2018. 

A Secretaria conta com uma frota de 17 veículos: 

- 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; 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Av. Gustavo König, n° 95, Centro Administrativo, Nova Ramada/RS – CNPJ 01.611.828/0001-49 

                         Cep 98758 000 - Fone: (55) 3338 1022 - Fax: (55) 3338 1052/1045  

              Home page: www.novaramada.rs.gov.br/   E-mail: educa@novaramada.rs.gov.br 

- 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. 

Ainda no ano de 2019, foi mantido o 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. 
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4. 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 2019. 

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

 

Nova Ramada/RS, 29 de janeiro de 2020. 

 

Marcus Jair Bandeira 

Prefeito Municipal 


