Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Com o presente, cumprimos as determinações contidas na Lei Orgânica do
Município e do Tribunal de Contas do Estado, passando as mãos de V. Excia., o
resultado orçamentário, financeiro e patrimonial do exercício de 2012, da Prefeitura
Municipal e da Câmara Municipal de Santa Cruz.
O presente resultado se apresenta em conformidade com as determinações
legais da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Constituem o resultado dessa
operação, os anexos abaixo especificados:
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas;
Anexo 2 - Resumo Geral da Receita e Despesas;
Anexo 6 - Demonstrativo do Programa de Trabalho;
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-programas;
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub-programas;
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
Anexo 13 - Balanço Financeiro;
Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; e
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.
A receita orçamentária arrecadada no exercício mencionado importou em R$
43.125.931,15 (Quarenta e três milhões, cento e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e
um reais e quinze centavos). A despesa orçamentária realizada no exercício importou
em R$ 45.520.972,57 (Quarenta e cinco milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e
setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com as especificações
abaixo.

ESPECIFICAÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Tabela I

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Câmara Municipal
Gabinete do Prefeito.
Secretaria Municipal de administração.
Secretaria Municipal licitações, contratos e compras.
Secretaria Municipal de tributação e arrecadação.
Secretaria Municipal de educação, planejamento.
Secretaria Municipal de transporte e obras publicas.
Secretaria Municipal de saúde.
Secretaria Municipal de educação.
Secretaria Municipal de cultura.
Secretaria Municipal de promoção e assistência social.
Secretaria Municipal de agricultura.
Secretaria Mun. de finanças, cont. orçamentário/contábil.
Secretaria Municipal de esporte e lazer.
Secretaria Municipal de turismo e desenv. econômico.
Secretaria Municipal de sist. e tecnologia da informação.
Secretaria Municipal de agricultura.
Reserva de contingencia.
Total

VALORES ANUAIS
R$ 1.486.048,58
R$ 734.835,82
R$ 4.057.875,59
R$ 39.923,02
R$ 395.615,43
R$ 93.710,45
R$ 5.120.058,02
R$ 14.046.847,01
R$ 10.612.240,76
R$ 527.205,03
R$ 2.579.065,08
R$ 803.770,68
R$ 1.277.692,61
R$ 191.975,08
R$ 101.863,52
R$ 101.142,81
R$ 3.351.103,08
0,00
R$ 45.520.972,57

Com o acima exposto, aproveitamos a oportunidade para apresentar aos
Ilustres Edis, nossos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Santa Cruz/RN, no
exercício de 2012, inscreveu em “restos a pagar” a quantia de R$ 863.502,85
(Oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e dois reais e oitenta e cinco centavos),
conforme relação em anexo.
Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Santa Cruz/RN, no
exercício de 2012, adquiriu móveis e equipamentos no montante de R$ 207.028,74
(Duzentos e sete mil, vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme relação
anexa.
Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Santa Cruz/RN, no
exercício de 2012, adquiriu/construiu bens imóveis no montante de R$ 920.320,01
(Novecentos e vinte mil, trezentos e vinte reais e um centavo), conforme relação
anexa.
Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Santa Cruz/RN, no
exercício de 2012, alienou bens móveis de seu patrimônio, quando importaram em R$
79.400,00 (Setenta e nove mil e quatrocentos reais).

Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Santa Cruz/RN, no
exercício de 2012, destinou a quantia de R$ 24.556.895,50 (Vinte e quatro milhões,
quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta
centavos), com o pagamento de "Pessoal e Encargos Sociais", conforme
demonstrativo abaixo:
ESPECIFICAÇÕES
Receita Corrente Líquida
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
( - ) Despesas de exercícios anteriores
( - ) Despesa sentenças judiciais
Despesa Líquida com Pessoal e Encargos Sociais
Percentual de comprometimento, sendo:
Poder Executivo Municipal – R$ 23.302.686,00
Poder Legislativo Municipal – R$ 1.254.209,50

VALORES – R$
R$ 42.919.720,96
R$ 25.707.262,21
-R$ 1.087.820,71
-R$ 62.546,00
R$ 24.556.895,50
57,21%
54,29 %
2,92 %

Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Santa
Cruz/RN, destinou na manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício de 2012,
das receitas resultantes de impostos e transferências, o montante líquido de R$
5.425.026,26 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, vinte e seis reais e vinte
e seis centavos), conforme demonstrativo abaixo.
ESPECIFICAÇÕES
Receitas Tributárias
Impostos
Transferências Constitucionais
Dívida Ativa Tributária
Total das Receitas
Despesas realizadas com o ensino
( - ) receita resultante de programas com o MEC
( - ) receita resultante de convênios
( - ) receita oriunda do Fundeb
( + ) saldos das contas vinculadas com o ensino
Despesa líquida com o ensino
Percentual de Comprometimento

VALORES – R$
R$ 1.815.489,14
R$ 19.785.825,16
R$ 91.398,09
R$ 21.692.712,39
R$ 10.612.240,76
-R$ 1.730.846,07
-R$ 0,00
-R$ 3.854.921,27
R$ 398.552,84
R$ 5.425.026,26
25,01%

Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Santa
Cruz/RN, destinou na manutenção e desenvolvimento das ações de saúde, no
exercício de 2012, das receitas resultantes de impostos e transferências, o montante
líquido de R$ 9.789.658,12 (Nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos
e cinquenta e oito reais e doze centavos), conforme demonstrativo abaixo.
ESPECIFICAÇÕES
Receitas Tributárias
Impostos
Transferências Constitucionais
Dívida Ativa Tributária
Total das Receitas
Despesas realizadas com a saúde
( - ) receita resultante de programas com o MS
( - ) receita resultante de convênios
Despesa líquida com a saúde
Percentual de Comprometimento

VALORES – R$
R$ 1.895.149,56
R$ 19.785.825,16
R$ 91.398,09
R$ 21.772.372,81
R$ 13.910.189,70
-R$ 4.120.531,58
-R$ 0,00
R$ 9.789.658,12
44,96%

Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Santa Cruz/RN, no
exercício de 2012, inscreveu o valor R$ 1.137.179,00 (Hum milhão, cento e trinta e
sete mil, cento e setenta e nove reais) a titulo de dívida ativa tributária.
Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que no Balanço Geral ora apresentado, já
constam os resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais da Prefeitura e da
Câmara Municipal de Santa Cruz, apurados no decorrer do exercício de 2012.
Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À
EDUCAÇÃO, QUE CONTARAM COM SALDOS DISPONÍVEIS EM 31.12.2012

Conta nº 10.912-6 / PDDE
Conta nº 14.261-1 / Salário Educação
Conta nº 14.508-4 / PNAE
Conta nº 18.620-1 / Fundeb 60%
Conta nº 22.610-6 / PNAE / Ens. Fundamental
Conta nº 25.952-7 / Construção de Escolas
Conta nº 26.359-1 / Transporte Escolar
Conta nº 28.874 / Creche
Total

R$ 793,42
R$ 24.618,41
R$ 2.190,61
R$ 1.840,09
R$ 74,25
R$ 93.236,16
R$ 994,98
R$ 274.804,92
R$ 398.552,84

Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

Relatório das Ações do Poder Executivo

Resumo executivo
As principais ações e benefícios decorrentes das atividades desenvolvidas
pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, durante o exercício de 2012, através
das suas respectivas secretarias, encontram-se dispostas resumidamente a seguir:
Organização e Competência
Principais Órgãos da Administração
O corpo administrativo da Prefeitura de Santa Cruz é composto por 15
(quinze) secretarias, 02 (dois) fundos municipais e 01 (hum) Sistema autônomo,
onde todos têm suas funções legais bem definidas e exercem atribuições e metas
para o desenvolvimento do município obedecendo aos limites constitucionais,
permitindo a realização de investimentos importantes e de serviços públicos de boa
qualidade. Iremos destacar as principais ações das principais unidades
administrativas.
Ações Administrativas
Chefia de Gabinete
No Gabinete foi realizou o assessoramento ao Executivo e da coordenação dos
serviços de expediente, incluindo as atividades do Controle Interno.
As ações do Controle Interno foram extensivas a todas as unidades administrativas,
quando desempenhou preventivamente e orientativa, nas ações públicas
desenvolvidas pela administração.

Secretaria Municipal de Administração
A Secretaria Municipal de Administração, além das atribuições que lhe são
peculiares, coordenou a elaboração do Orçamento/2012, a LDO, a manutenção da
implantação de piso salarial do magistério, a formalização de outras legislações, o
controle do gasto com pessoal, os estudos e impactos orçamentários e financeiros
quando no incremento do gasto com pessoal, a coordenação geral sobre as
atividades da transição dos governos municipais, otimizamos a frota municipal com
manutenção preventiva e corretiva, enfim, atribuições ligadas a administração do
Poder Público Municipal.
Secretaria Municipal de Finanças
Essa Secretaria Municipal, com muito controle, pôde fechar o exercício com
equilíbrio e sem dívidas de curto prazo, registrando apenas aquelas de longo prazo,
provenientes de débitos ocorridos em gestões anteriores e que foram amortizadas
ao longo do período, mas que diante da forte correção monetária empregada ao
serviço da dívida pública ela registra números bem relevantes.
Secretaria Municipal de Educação
Na área da educação foram implantadas políticas prezando pelo ensino de
qualidade para as crianças, adolescentes e jovens do município. Mesmo diante dos
obstáculos provocados pela situação financeira dos recursos voltados ao ensino,
realizamos a atualização dos salários do magistério público municipal, realizamos o
transporte escolar gratuito de nível bem satisfatório, mantivemos o programa de
alimentação escolar com produtos de qualidade e sem interrupção no fornecimento,
providenciamos a manutenção das unidades de ensino, com sua reestruturação
com alguns equipamentos escolares, realizamos um controle das ações
pedagógicas no sistema municipal de ensino, enfim, ações importantes e voltadas à
melhoria da qualidade do ensino público em nosso Município.

Secretaria Municipal de Saúde
Na saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, foram instituídos os meios
necessários visando aprimorar o atendimento à população. Os números alcançados
nas campanhas de vacinação, seja da criança, do adulto e idoso, refletem o
excelente trabalho que fora feito, sem destacar os setores de epidemiologia,
endemias e da estratégia montada para o programa saúde da família.
O Fundo Municipal de Saúde reestruturou o quadro de funcionamento das
nossas unidades melhorando o atendimento de saúde a população, realizando
ações preventivas de combate as drogas, sexualidade, violência, dentre outros,
além de intensificar as ações em parceria com as escolas numa forma de
conscientizar os alunos com informações de prevenção a várias doenças inclusive,
realizou movimentos, palestras e diversas ações em combate as doenças do
coração e circulação.
Além disso, foi disponibilizado para a população transporte aos pacientes
que fazem tratamento em Natal, principalmente transportando as pessoas que
precisam de hemodiálise. Ainda na Capital, foram realizadas consultas de alta
complexidade, quando ainda foram disponibilizados para os pacientes e
acompanhantes transporte e refeição digna.
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social
A Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social realizou um papel
relevante auxiliando as famílias mais carentes do Município com diversas ações e
provimentos. Através do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS a
população obteve a devida atenção com a inclusão social de crianças, jovens e
gestantes aos programas sociais do município, cursos, palestras e atendimentos
psicossociais, apoio sócio-familiar, visitas domiciliares e acompanhamento aos
beneficiários do Programa Bolsa Família.
A Secretaria realizou atendimentos a população através desse Programa,
com novos cadastros, bloqueio, desbloqueio, cancelamento, e reversão de
cancelamento de cadastros de família, além de reuniões com beneficiários do
programa Bolsa Família.

O Projovem é outra ação que foi desenvolvida para contemplar os jovens
com acesso a arte, cultura e reforço escolar. O grupo de idosos também conseguiu
resultados positivos na vida de muitas pessoas da terceira idade com o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o envelhecimento ativo e
saudável e a promoção da sociabilidade através das múltiplas atividades
desenvolvidas.
O PETI funcionou normalmente, com quatro horas/dia, atendendo crianças
e adolescentes em risco social.
Durante todo o ano a Secretaria realizou pré-cadastros para programas
habitacionais e conseguiu construir e entregar mais unidades habitacionais.
Secretaria Municipal de Transporte e Obras Publicas
O Município propiciou a manutenção da sua infraestrutura urbana,
proporcionando aos seus munícipes mais qualidade de vida.
A prefeitura realizou a recuperação e pavimentação de ruas e manteve uma
operação permanente de tapa buracos. Propiciou a manutenção dos prédios e
espaços públicos existentes, da iluminação pública e manteve a cidade e seus
distritos com estrutura urbana em bom estado de limpeza e conservação, também
realizando a manutenção de sua frota de veículos automotores.
Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ/RN

“Balanço Financeiro, Orçamentário e Patrimonial do
exercício de 2012”

Administração:
JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA

Elaboração:
ETECONP S/C

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que no exercício de 2012, a Prefeitura
Municipal de Santa Cruz/RN, celebrou um convênio para construção de creche – Pro
Infância.
CONVENIO

OBJETO

702.453/10

Construção
de
creche – Pro-infância

FONTE
DE
RECURSO
MEC/FNDE

VALOR/R$
R$ 1.331.976,22

PERIODO DE
EXECUÇÃO
Até 19.02.2013

Santa Cruz/RN, em 31 de dezembro de 2012.

JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA
Prefeito do Município de Santa Cruz

