
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO  

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pelo Município 

de Extremoz no Exercício de 2017, constituindo-se parte integrante das Contas Anuais 

de Governo a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em 

cumprimento a Resolução 12, de 14 de junho de 2016, pela Lei Federal 4.320, de 17 de 

março de 1964 e as Diretrizes fixadas pela Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 

intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. 

Ao assumirmos o município nos deparamos com um verdadeiro cenário 

de calamidade e escassez. O caos era quase que absoluto, começando pelas finanças, 

que é a base de qualquer instituição pública ou privada. Passamos a descobrir a cada dia 

que o que parecia estar caótico poderia ser bem pior do que imaginávamos. E então 

começamos a pesquisar e colocar em prática o plano de ação para recuperação 

financeira do nosso município, o que só se agravava a cada dia, já que uma dívida que 

seria de R$ 9 milhões, ao nos aprofundarmos um pouco mais, já estava na casa dos R$ 

39 milhões. Mas não desistimos. A coragem e a fé nos impulsionavam a procurar com 

afinco uma solução concreta que pudesse dar aos nossos munícipes a esperança de dias 

melhores. 

Ao esperarmos os dias de repasses do FPM, a cada 10 dias, durante todo 

primeiro trimestre nos trouxe grande frustração. Os saldos vinham zerados, resultados 

das dívidas deixadas, dívidas estas que atingiram a todos, desde os servidores e 

fornecedores, até mesmo instituições financeiras e encargos obrigatórios. 

As pendências eram tantas que incluíram o município no CAUC. Eram 18 

irregularidades que impediam nosso município de firmar convênios e receber 

transferências voluntárias dos ministérios em Brasília. 

Várias verbas e convênios não eram recebidos durante todo o ano de 

2017, como por exemplo, verba de merenda escolar, PDDE (Dinheiro Direto na Escola), 

PNAT e convênios para custeio da saúde . 

No mês de junho, mais uma surpresa: o recurso de custeio do Hospital foi 

suspenso, devido às visitas técnicas do Ministério da Saúde ao Hospital Presidente Café 

Filho nos anos de 2013, 2015 e especialmente no ano de 2016, quando, ao chegarem no 

Hospital, se depararam com suas portas fechadas e sem funcionamento, mesmo 

havendo recebido o recurso para sua manutenção. 

Foram várias as tentativas para recuperar aquele tão importante 

convênio, inclusive chegamos a ir a Brasília e falamos pessoalmente com o Ministro da 

Saúde, mas o hospital ter sido fechado foi o ápice para que o Ministério se recusasse a 

devolver o recurso e a reativar o convênio. 

Os problemas financeiros atingiram várias outras áreas que se tornaram 

defasadas ao recebermos o Município. A dívida atingiu diretamente nossos servidores e 

alguns estavam com até quatro meses de salários atrasados, consignados atrasados e 



há mais de um ano sem poder contrair empréstimos junto a instituições financeiras. Um 

cenário de desilusão, principalmente para os nossos servidores. 

As dívidas eram demasiadamente sufocantes e setores essenciais foram 

atingidos. O desrespeito e a falta de compromisso eram tamanhos, que não 

consideraram nada nem ninguém e nos deixaram literalmente dentro do lixo, com o 

hospital e postos de saúde fechados, escolas e postos depreciados e desabastecidos. 

Nas escolas o ano letivo se estendeu pelo ano novo, o que impediu uma melhor 

preparação para o período escolar. Mas mesmo com essas dificuldades conseguimos 

abrir as vagas necessárias a atender às novas demandas de matrículas na rede 

municipal. 

Começava então uma incansável trajetória de perseverança e luta para 

reconstruirmos uma cidade e a autoestima de um povo. Começamos pelo nosso 

servidor, colocando em dia o INSS, consignados e salários, além de anteciparmos o 

décimo terceiro e pagarmos parte da dívida deixada através do pagamento em parcelas 

que, apesar de ter comprometido a nossa capacidade inicial de investimento, foi 

essencial para recuperar a autoestima dos servidores e a credibilidade da nova gestão. 

Passamos a agir tendo como foco as prioridades. Após uma significativa 

redução de despesas em diversos setores, como na despesa com veículo e pessoal, que 

reduzimos para menos da metade. Fizemos o choque de gestão necessário para dar um 

novo direcionamento ao município em tempos de crise. E logo tomamos várias medidas 

essenciais à restruturação do Governo Municipal, como a implantação do ponto 

eletrônico, o fortalecimento do controle interno, a criação de comissão de recebimento 

e do gestor de contratos, medidas que deram mais consistência e solidez ao novo 

governo, para atender aos anseios sociais dos munícipes. 

Como saúde é sempre prioridade, abrimos o Hospital no dia primeiro de 

janeiro, com médicos de plantão 24 horas, tendo como resultado mais de 50 mil 

atendimentos até a presente data. Uma atitude ousada, já que as dívidas eram 

tamanhas e as receitas sempre frustradas. 

Reformamos e equipamos postos de saúde e, ao recebermos a visita 

técnica do Conselho Regional de Enfermagem (COREN), fomos publicamente elogiados 

e apresentados pela instituição como exemplo a ser seguido. 

Recuperar a limpeza da cidade foi também um grande desafio, tendo sido 

retiradas mais de 900 toneladas de lixo em apenas três meses. Me recordo quando, no 

período do Natal e do Ano novo, estávamos rodeados de lixões em diversos locais de 

nossa cidade. 

Com a Educação não foi diferente: abrimos aproximadamente 400 novas 

vagas para os alunos da rede pública municipal, acabando com as filas dos pais nas 

madrugadas para conseguir vagas para seus filhos. 

No Turismo, o Município participou de feiras nacionais e internacionais, 

apresentando nossos atrativos turísticos novamente para o mundo como destino viável. 



Visitamos receptivos que, após convite para realização de visita técnica ao município, 

conseguimos que viessem operar em nossa cidade, gerando emprego e renda para os 

nossos munícipes. 

  Participamos ativamente da articulação junto ao Governo do Estado para 

a consolidação da instalação da fábrica chinesa de placas fotovoltaicas no município. 

Atuamos fortemente no nosso extenso litoral, com a implantação do 

projeto “Nossas Praias”, que incluiu ações nas áreas da saúde, esporte, lazer, blitz 

educativas, shows, feiras culturais, entre outros serviços. Procuramos prestigiar o 

máximo do nosso litoral e participamos efetivamente da articulação para a realização 

do evento Redbull Desafio das Dunas, nas dunas do nosso município, trazendo 

visibilidade mundial ao destino turístico de nossa cidade. 

  Mas não parou por aí. Durante todo período do verão firmamos parcerias 

que disponibilizaram guarda-vidas no nosso extenso litoral, assim como bombeiros civis 

para o período de Carnaval. No período carnavalesco, todos os locais de eventos foram 

projetados e tiveram projetos de engenharia aprovados por bombeiros militares. 

Abrimos a unidade de saúde de Pitangui para funcionamento 24 horas, em regime de 

plantão, e a de Genipabu para funcionar em regime de 12 horas no horário de pico. Por 

fim, abrimos ainda, em caráter permanente e com a ajuda da população, o posto policial 

de Pitangui, que há 12 anos estava fechado. 

Investimos na área da segurança pública, cedendo duas viaturas traçadas 

para a Polícia Militar e estruturamos os nossos pelotões, colocando à disposição um 

funcionário para a realização de serviços gerais, equipamentos, material de expediente 

e limpeza permanente, o que foi possível após a assinatura do termo de cooperação 

técnica entre Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública do Estado e após aprovação, 

por esta casa, de projeto de lei de autoria do Executivo que prevê o financiamento 

subsidiário das atividades da Polícia Militar em nosso Município. 

Retiramos o município do CAUC e passamos a fazer parte de um seleto 

grupo de municípios em dia com o CAUC, que correspondia a apenas 17% de todos os 

municípios do Estado. 

Muito trabalho, mas um importante resultado que passou a permitir à 

nossa cidade recuperar e firmar convênios de projetos e obras importantes. 

Recuperamos o convênio da merenda escolar (PNAE), já que em todo o 

ano de 2017 a merenda foi mantida exclusivamente com recursos próprios. Após um 

persistente trabalho da nossa equipe de secretários, além de várias viagens ao FNDE, 

conseguimos recuperar, no fim do ano, o PNAE e o PDDE. 

Conseguimos recuperar obras que estavam desativadas, abandonadas ou 

paradas. Como a obra da Praça da Figueira, o Apoio ao Pescador, os quiosques de 

Pitangui, o projeto orla de Genipabu e firmamos novos convênios e homologações de 

obras que eram esperadas há anos pela população, como são os casos do calçamento 



da Ladeira do Murici, do Clube Estrela do Mar e do calçamento de diversas ruas do nosso 

município, além de convênios de reformas e ampliação de escolas e creches. 

As ações acima mencionadas foram importantes, mas não tanto quanto 

o grande trabalho feito pela gestão com o intuito de criarmos um ambiente de confiança 

recíproca entre os poderes constituídos e a sociedade e os poderes entre si.  A 

governabilidade, o ambiente ideal para governar, a sinergia e a cooperação criativa 

passaram a predominar, não havendo números, cores ou partidos, mas sim um todo 

disposto a melhorar a vida das pessoas. As diferenças e revanchismos políticos foram 

deixados para trás e passaram todos a convergir para um único caminho e com um só 

propósito, o de tornar nossa cidade um lugar melhor para se viver. 

No que se refere aos limites da despesa com pessoal e os percentuais 

mínimos exigidos para a Educação e Saúde, os mesmos foram cumpridos conforme se 

observa nos relatórios anexos as Contas de Governo. 

Diante do exposto concluímos que o Poder Executivo Municipal cumpriu 

adequadamente as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e os programas do governo municipal relacionados na Lei Orçamentária 

do Exercício de 2017. De outra parte, no tocante a legalidade dos atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foram observados, ainda 

quanto à eficácia e eficiência da gestão. Sem mais a relatar colocamos a inteira 

disposição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Extremoz/RN, 26 de abril de 2018. 
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