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APRESENTAÇÃO 
 
 

O presente Relatório compõe a prestação de contas do governo municipal, e tem 

a finalidade de transparecer e positivar as atividades realizadas pela Gestão Municipal 

no ano de 2020, destacando as ações desenvolvidas pela gestão direta ou indiretamente, 

através das secretarias que emitem suportem suporte ao trabalho da supracitada gestão. 

As ações demonstram exemplos de iniciativas que buscaram fortalecer o 

desenvolvimento da cidade, e o bem estar dos cidadãos, por meio de melhoria tanto em 

políticas de saúde, educação e assistência social, mas também trabalhando políticas que 

visem o bem estar social das pessoas, viso que, saúde hoje é mais que ausência de 

deonças, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e social, conforme salienta 

a Lei 8.080.  

É importante ressaltar que o ano de 2020 foi um ano desafiador, de muito 

trabalho, mas também de muitas conquistas. A gestão trabalhou de forma equilibrada e 

garantiu os serviços essenciais a população. Esse foi um ano que trouxe consigo um novo 

conceito de normalidade, diferenciando incluive a forma de trabalho, passando a exigir 

em muitos aspectos um cuidado maior na realização de atividades, e até mesmo 

inviabilizando o desenvolvimento de algumas ações específicas (exemplos de aulas 

presenciais, grupo de idosos, reuniões e atividades com a participação popular na área 

de saúde, e várias outras ações), além de novos problemas que surgem e exigem 

respostas imediatas dos governantes.   

Portanto, o documento procurou oferecer elementos de forma organizada, de 

modo que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão, na 

prefeitura Municipal de Ilha das flores. 
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1. Identificação  

 

Ilha das Flores, a 135 quilômetros da capital, inicialmente chamou-se Ilha dos 

Bois por ter nascido de um curral de gado. A história dessa cidade começou em 15 de 

fevereiro de 1826, com a chegada dos padres jesuítas em Cajuípe de Cima, Brejo Grande. 

Eles permaneceram por muitos anos realizando missões em várias localidades, onde 

recebiam de presentes bois com os quais formaram um arraial onde está implantada 

Ilha das Flores. Como os jesuítas necessitavam de alguém para cuidar dos animais, 

chamaram o caboclo Manuel Ricardo para ser o vaqueiro e também encarregado de 

encontrar um local onde plantariam capim para alimentar o gado. Ele escolheu uma 

parte alta e convidou moradores vizinhos para fazer roças e plantar o capim. 

No local escolhido, que recebeu o nome de Ilha da Boa Vista e depois Alto de Ilha 

dos Bois, foram construídos um curral e uma casa. Quase dez anos depois, em 15 de 

março de 1835, os padres jesuítas foram expulsos pelas tropas portuguesas e 

entregaram as terras ao chefe político da região, o coronel Agripino do Aracaré, de Vila 

Nova, hoje Neópolis. Esse coronel prosseguiu comprando e vendendo gado até sua 

morte, quando a esposa assumiu os negócios. Porém não deu certo, ela acabou vendendo 

a boiada e doando as terras ao padroeiro do município, Santo Antônio. A terra doada foi 

dividida entre vários posseiros, que construíram dezenas de barracas no local e deram o 

nome de Arraial de Santo Antônio. A Ilha prosperou bastante. Em 7 de abril de 1947, 

com a iniciativa do farmacêutico ilhense Luiz Ferreira Lisboa, hoje com 92 anos, passou 

à condição de povoado. Na época, ele era prefeito de Parapitinga, hoje Brejo Grande, e 

conseguiu em 15 de abril de 1950, através da lei 823, transformar a povoação em vila. 

Luiz Lisboa (antigo dono da Fazenda Cabacinha, ex-delegado, ex-vereador e ex-

prefeito) foi também o responsável pela emancipação da vila. Enquanto administrava 

Brejo Grande, providenciou a documentação necessária para desmembrar o lugar onde 

nasceu do município do qual era prefeito. Também pequeno município visitado por 

turistas e conhecido por sua beleza do rio São Francisco. 
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2. Estrutura Administrativa 

 

Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio Secretaria 

Secretaria Municipal de Administração Secretaria 

Secretaria Municipal de agricultura, Meio Ambiente e 
Pesca 

Secretaria 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Secretaria 

Secretaria Municipal de Assuntos jurídicos Secretaria 

Secretaria Municipal de Controle Interno Secretaria 

Secretaria Municipal de Educação Secretaria 

Secretaria Municipal de Finanças Secretaria 

Secretaria Municipal de infraestrutura e Urbanismo Secretaria 

Secretaria Municipal de Saúde Secretaria 

Procuradoria Geral Municipal Secretaria 

Departamento Municipal de Transportes Secretaria 

 

3. Informações Contábeis e Financeira 
 
 Da análise efetuada, constatamos que durante o trimestre foram elaborados 

Demonstrativos de acordo com os Princípios da Contabilidade pública, as normas Gerais 

do Direito Financeiro preconizadas na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, e as 

Instruções e Resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com observâncias 

aos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais. 

 

DO ORÇAMENTO  

O orçamento para o exercicio financeiro de 2020 foi aprovado pela Lei N° 

41/2020 de 15 de outubro de 2020, alocando recursos na ordem de R$ 29.390.000,00 

( trinta e um milhões de reais ), os quais correspondem aos dois poderes que compoem 

a Administração Pública Municipal, estando assim distribuidos: 

https://nossasenhoradasdores.se.gov.br/orgao/secretaria/departamento-de-cultura
https://nossasenhoradasdores.se.gov.br/orgao/secretaria/secretaria-municipal-de-administração
https://nossasenhoradasdores.se.gov.br/orgao/secretaria/procuradoria-geral-municipal
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RECEITAS CORRENTES 31.227.400,00  

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2.501.400,00)  
RECEITAS DE CAPITAL 664.000,00  
RECEITA INTRAORCAMENTARIA 0,00  
TOTAL DA RECEITA 29.390.000,00  
DESPESAS CORRENTES 28.254.400,00  
DESPESAS DE CAPITAL 2.720.206,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.394,00  
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00  
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00  
TOTAL DA DESPESA 31.000.000,00  
         
No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R$ 13.696.198,82 e 

anularam R$ 11.491.066,15. As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos 

créditos suplementares foram as seguintes: 

 

FONTE DE RECURSO VALOR - R$ 
Anulação de Dotação 11.491.066,15 
Superávit Financeiro 1.552.356,95 
Excesso de Arrecadação 0,00 
Operação de Crédito 0,00 

Total 13.043.423,10 
 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada 
 
 

             

 
 

TITULO 
ESTIMADA NO 

EXERCÍCIO 
% 

ARRECADADA NO 
PERÍODO 

% 
ARRECADADA ATÉ O 

PERÍODO 
% 

RECEITAS CORRENTES 31.227.400,00  28.210.694,03  28.210.694,03  

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -2.501.400,00  -2.271.314,33  -2.271.314,33  

RECEITAS DE CAPITAL 664.000,00  107.425,00  107.425,00  

RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA 0,00  0,00  0,00  

TOTAL 29.390.000,00  26.046.804,70  26.046.804,70  

 Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de 

R$ 28.318.119,03 ( vinte e oito milhões e trezentos e dezoito mil e cento e dezenove reais 

e três centavos), tendo ainda por arrecadar um residuo de R$ 1.071.880,97 ( um milhão e 

setenta e um mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos ) em relação ao 

total estimado para o exercício. 
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Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada 

 
O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o 

valor liquidado foi inferior á arrecadação da receita, o que representa um superávit  no 

trimestre de R$ 5.268.248,66 (cinco milhões e duzentos e sessenta e oito mil e  duzentos 

e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) em relação ao total estimado para o 

exercício. 

 
Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada 
 

 

 
DO BALANÇO FINANCEIRO 
 

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como 

recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos 

em especie, provenientes do exercicio anterior, e os que se transferem para o trimestre 

seguinte, tendo o desdobramento a seguir: 

RECEITA R$ 1,00 

ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00 
EXTRA-ORÇAMENTARIA 28.318.119,03 
OUTRAS OPERAÇÕES 2.410.340,83 
SALDO PERÍODO ANTERIOR 0,00 

TITULO RECEITA 
ARRECADADA 

DESPESA 
LÍQUIDADA 

DIFERENÇA 
(+/-) 

CORRENTES 25.939.379,70 17.464.201,32 8.475.178,38 
CAPITAL 107.425,00 3.314.354,72 -3.206.929,72 
INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 26.046.804,70 20.778.556,04 5.268.248,66 

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de R$ 21.285.966,38 ( vinte e um 

milhões e duzentos e oitenta e cinco mil e novecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito 

centavos ). O total de despesas liquidadas no periodo importou em R$ 20.778.556,04 ( vinte 

milhões e setecentos e setenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro 

centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi 

pago neste trimestre a importância de R$ 20.411.303,27 ( vinte milhões e quatrocentos e 

onze mil e trezentos e três reais e vinte e sete centavos) conforme detalhamento abaixo: 
TITULO EMPENHADA LIQUIDADA PAGA LIQUIDADA A PAGAR 

ATÉ O PERÍODO 0,00 0,00 0,00 0,00 

NO PERÍODO 21.285.966,38 20.778.556,04 20.411.303,27 367.252,77 

ACUMULADO 21.285.966,38 20.778.556,04 20.411.303,27 367.252,77 
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TOTAL GERAL 0,00 
 30.728.459,86 

DESPESA  
DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20.411.303,27 
OUTRAS OPERAÇÕES 2.643.640,98 
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO 0,00 
TOTAL GERAL 7.673.515,61 
 30.728.459,86 
 

DO BALANÇO PATRIMONIAL 
 

O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que compôem a 

substancia patrimonial, estando assim demonstrado: 

ATIVO R$ 1,00 
ATIVO FINANCEIRO 1.175.361,28 
ATIVO PERMANENTE 17.102.562,25 
SOMA DO ATIVO REAL 18.277.923,53 
ATIVO COMPENSADO 0,00 

TOTAL GERAL DO ATIVO 18.277.923,53 
  

PASSIVO  
PASSIVO FINANCEIRO 722.633,00 
PASSIVO PERMANENTE 887.220,61 
SOMA DO PASSIVO REAL 1.609.853,61 
ATIVO REAL LIQUIDO 2.877.575,02 
PASSIVO COMPENSADO 13.790.494,90 
TOTAL GERAL DO PASSIVO 15.400.348,51 

 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ( LRF ) 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilibrio entre as receitas arrecadas e 

as despesas realizadas. A seguir apresentamos comentários sobre os pontos especificos. 

 
Limite com pessoal em relação à receita corrente liquida 
 

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de 

R$ 17.861.034,44 (dezessete milhões e oitocentos e sessenta e um mil e trinta e quatro 

reais e quarenta e quatro centavos), que representam 57,00% da receita Corrente 

Liquida, a qual foi da ordem de R$ 31.336.304,81 (trinta e um milhões e trezentos e 

trinta e seis mil e trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos ), calculados com 

base em regra contida na LRF. 
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Relatórios bimestrais 
 

Identificamos os relatórios resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), que 

foram elaboradas pela Equipe Técnica de Contabilidade do Município e encaminhados 

ao Tribunal de Contas, em obediência à LRF. 

 

4. Ações Desenvolvidas pela Gestão 

O ano de 2020 foi considerado um ato atipico, em virtude da pandemia que 

trouxe inúmeros desafios frente as políticas desenvolvidas em todos os ambitos, e, em 

especial a municipal que é o caso em questão no presente relatório. Dados de um 

Levantamento realizado com prefeitos, Secretários e gestores de 302 municípios, 

divulgados pelo Programa Cidades Sustentáveis e pelo Ibope Inteligencia, mostraram 

que “praticamente sete em cada dez prefeituras avaliam como muito alto ou alto os 

impactos da pandemia nas contas públicas e um quarto relataram que o impacto é 

médio. Em 73% das cidades, a pandemia afetou muito os programas e medidas previstas 

para o desenvolvimento do município” (Agencia Brasil, 2020 – Link disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/pesquisa-mostra-impactos-

da-pandemia-nos-municipios-brasileiros). 

Condiderando o momento exposto o Governo Municipal de Ilha das flores se 

esforçou para desenvolver ações de gestão e administrativa em prol da população 

Ilhaflorense. Destacaremos a seguir algumas ações desenvolvidas pela prefeitura e suas 

respectivas secretarias. 

 

Cartão Postal 

Como em toda cidade, sempre há aquele espaço 

que é considerado um dos cartões postais, e assim é 

considerada a praça da entrada da cidade Ilha das 

Flores. No início de janeiro a gestão municipal entregou 

uma obra que foi considerada um dos cartões postais 

da cidade! O espaço de convívio das famílias 

Ilhaflorenses foi denominado Carlos Roberto Oliveira 

Cavalcante, em homenagem ao pai do Prefeito 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/pesquisa-mostra-impactos-da-pandemia-nos-municipios-brasileiros
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/pesquisa-mostra-impactos-da-pandemia-nos-municipios-brasileiros
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Christiano Cavalcante (2017-2020). 

Fonte: Governo Municipal 

 

Posse dos Conselheiros 

 

Em ação da Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura, representada por seu 

Prefeito e Vice-Prefeita, participaram da Posse dos 

Conselheiros Tutelares eleitos e seus suplentes. O Prefeito 

destacou a alegria e também responsabilidade nessa nova 

missão, por tratar-se de um trabalho responsável e 

sobretudo humano, além de desejar sucesso e apoio da 

administração para realizarem um  trabalho em parceria 

na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.                                                                                        

Fonte: Governo Municipal  

 

Festa de Bom Jesus 

 

Festa social  em comemoração a Bom Jesus dos 

Navegantes, a prefeitura realiza tradicionalmente todos os 

anos uma festividade regada a muita música, alegria, 

diversão e gratidão a Deus. Uma das maiores festas do 

Baixo São Francisco Sergipano. Realizada sempre no início 

de janeiro, e em se tratando de 2020, é válido ressaltar que 

antes de ser declarada a pandemia do novo coronavírus, a 

festa contou com a participação de 04 bandas, entre elas o cantor Mano walter, que 

fechou a noite das comemorações a Bom Jesus dos Navegantes. 

Fonte: Governo Municipal 

 

Procissão de Bom Jesus 

Em continuidade as festividades da Romaria de Bom Jesus dos Navegantes, a 

maior festa católica da região do Baixo São Francisco, a festa reúne romeiros dos estados 

de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O ponto central da romaria é a Procissão Fluvial de 
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 Bom Jesus dos Navegantes pelo Rio São Francisco. A gestão municipal sempre se faz 

presente na tradicional procissão e da missa em homenagem ao Bom Jesus dos 

Navegantes. Em momento de fé e devoção, é dessa forma que a prefeitura municipal ao 

lado da igreja, participa desse momento. 

 

Fonte: Governo Municipal 

 

Educação 

A EDUCAÇÃO é uma dos mais 

importantes pilaraes da administração, o maior 

instrumento de transformação social de uma 

geração. Dessa forma, procurou-se durante 

toda gestão investtir para construção de um 

futuro melhor para a populaçaõ Ilhafdlorense. 

Foram várias conquistas e etapas concluídas: 

transporte escolar de qualidade; qualidade na 

merenda e cardápio acompanhado por 

nutricionistas; professores capacitados; kits didáticos para os alunos, escolas ampliada. 

Todos os esforços com o objetivo de garantir ao ano letivo de 2020, a melhor estrutura 

aos alunos e professores.      Fonte: Governo Municipal 
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Colheita do Arroz sem agrotóxico 

O Baixo São Francisco é uma região 

tradicional na produção de arroz nos moldes 

convencionais, a região é concentra a maior 

produção de toda a produção estadual. E para 

abrilhantar ainda mais essa caracteristica 

regional, em meados de fevereiro de 2020, 

ocorreu a colheita do Arroz sem agrotóxico, no 

qual estiveram presentes o MPA-Movimento 

de Pequenos Agricultores, o presidente da Cooperativa de Ilha das Flores, A vice-

governadora Eliane Aquino e população em geral. Na qualidade de parceira dos 

rizicultores, a gestão, na pessoa do Prefeito Christiano Cavalcante, destacou os avanços 

da agricultura em sua gestão, com a aquisição de 2 colheitadeiras fruto , como também 

do custeio de R$ 1.200.000,00 viabilizados para Codevasf , além de tratores e 

equipamentos agrícolas que ajudam os rizicultores diariamente a ampliarem suas 

colheitas.  

Fonte: Governo Municipal 

 

Carnaval 

O carnaval de rua é uma das ações tradicionais da 

Secretaria de Assistência Social, no ano de 2020, como 

ainda não tinhamos sido constatados com a pandemia, a 

festa caranavalesca foi regada a muita alegria e ao lado da 

população, como é típico ao período a multidão percorre.  

as ruas ao som de muito frevo e mela mela.                                                                                      

Fonte: Governo Municipal 

 

Obras entregues a População do Povoado Serrão 

Com um cronograma de várias ações estruturais a serem 

desenvolvidas em todo município, acabamentos e até  
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mesmo construções, foram realizadas no Povoado Serrão: a revitalização da entrada do 

Povoado e beira do Rio São Francisco; a construção de 2 praças e 2 rampas de acesso ao 

rio; corrimão de segurança e a 1ª etapa da pavimentação da rua Caiçara, e houve ainda a 

assinatura de  ordem de Serviço para pavimentação, drenagem e construção de calçadas 

da 2ª etapa da rua Caiçara.             

Fonte: Governo Municipal 

 

Decreto Emergencial - Covid-19  
 
Com a pandemia oficialmente instaurada no Brasil e até com casos já registrados em 

Rergipe, a Prefeitura seguindo orientações da Secretaria de Estado da Saúde, e demais 

órgãos de controle asinou o decreto emergencial, o qual 

orienta medidas de combate a Pandemia do Coronavírus. 

Medidas duras e enérgicas, porém necessárias para a não 

proliferação do vírus. O decreto salienta a suspensão de 

aulas nas escolas, atendimento em horário reduzido, 

suspensão dos encontros dos grupos de idosos, restrição de reuniões em locais fechados 

para 50 pessoas e abertos para 100 pessoas.                                                                         

Fonte: Governo Municipal 

 
FIQUE EM CASA – CAMPANHA COVID 

Em busca pela efetividade das medidas adotadas no 

combate a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde, lançou 

campanhas orientando quem puder a ficar em casa e 

destacando ações e medidas voltadas a prevenção, ao respeito 

a quarentena, enquanto fatores que evitam a proliferação do 

vírus. Dessa forma foi divulgada nas redes sociais os seguintes 

protocolos de segurança adotados:                                                                                                                         

                                                                                                      

 

Dicas de cuidados tanto pessoais quanto coletivos . 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/fiqueemcasa/
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Fonte: Governo Municipal 

 

Revitalização da Praça Padre Cicero 

Com a revitalização da praça concluída, a obra foi inaugurada sem a particpação da 

população Ilhaflorense. Munido de todos os cuidados, 

incluindo uso de máscaras, álcool em gel e principalmente 

sem aglomerações, foi entregue a conclusão da obra que 

estava em curso. A obra em questão era um dos pedidos dos 

devotos fiéis de Padre Cicero a gestão municipal. 

Fonte: Governo Municipal 
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Ações de combate ao Covid-19 na feira 

A Secretaria de Saúde vem atuando de forma 

bastante efetiva no combate ao Covid-19, e para tanto 

vem desenvolvendo várias ações coletivas, uma delas  foi 

na feira da cidade.  Além dos lavatórios móveis, da 

lavagem para higienizar as ruas e bancas, a equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde, realizou também um 

trabalho de conscientização da população, no tocante 

aos riscos e perigos desse vírus. Durante a ação 

distribuíram aos feirantes, panfletos educativos, 

máscaras, álcool em gel, luvas e materiais importantes para preservação dos mesmos e 

também daqueles que foram à feira.                                          Fonte: Governo Municipal 

 

Instalação do Wi-Fi grátis 

 

A gestão municipal realizou a instalação do Wi-Fi 

grátis para população em todas as praças do município. A 

ação faz parte de um projeto que visa internet grátis nos 

espaços públicos. 

Fonte: Governo Municipal 
 
 

Campanha covid 

 

Através da Secretaria de Saúde, a prefeitura vem 

implementando ações que visam coibir a proliferação do covid-

19, sem nenhum caso registrado até o momento na cidade, 

duas barreiras sanitárias entraram em funcionamento 

diariamente, para realizarem triagem das pessoas que entram, 

circulam e saem em da cidade. Composta por profissionais da 

saúde, são verificados algumas medidas que precisam serem 
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adotadas por todos, assim é verificada a temperatura, uso de máscaras e aplicado um 

rápido questionário. Em caso de haver alguma suspeita de covid-19 a pessoa é levada 

para a unidade de referência, a fim de seguir as recomendações necessárias. 

Fonte: Governo Municipal 
 
 
Entrega dos Kits de Alimentação Escolar 

 

Com o objetivo de promover a complementaridade da 

segurança alimentar e auxiliar nas necessidades nutricionais 

dos estudantes, a Prefeitura de Ilha das Flores, por meio  da 

Secretaria Municipal de Educação (Semed),  realizou a entrega 

de kits de alimentação escolar referente ao ano letivo de 2020, 

visto que, as aulas foram suspenas por conta da pandemia. 

Assim mais de 2.400 alunos serão comtemplados com um Kit 

de alimentação escolar.  

Fonte: Governo Municipal 
 

18 de maio combate ao abuso e exploração sexual 

 

No dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

instituído pela Lei Federal 9.970/00, a Secretaria de Assistência 

fez menção ao tema, realizando campanha de combate ao abuso 

e exploração contra Crianças a Adolescentes.  

Fonte: Governo Municipal 
 

 
 

Pavimentação da Rua São João 

 

A secretaria de Infraestrutura e Urbanismo vem 

desenvolvendo ações voltadas para drenagem, pavimentação com 

calçamento e construção das calçadas de acessibilidade com piso 

tátil. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, 

eliminando lama e poeira. Nesse momento a obra abrange a região da Rua São João, uma 
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das poucas ruas que faltavam ser pavimentadas.  

Fonte: Governo Municipal 

 
Pavimentação Asfáltica 

           Com o projeto de pavimentar as ruas da cidade foi iniciada a pavimentação 

asfáltica em 10 ruas do município: Rua Nova, Antônio Lisboa, Ria 

do Campo, 04 ruas do campo de cacau, 02 ruas da Praça Santa 

Luzia e o Bolival. As ações fazem parte da busca pela melhoria na 

qualidade de vida e por uma melhor estrutura organizacional nas 

ruas. 

Fonte: Governo Municipal 

 

Combate ao coronavírus 

 

Desde que iniciada a pandemia, a gestão municipal se preocupou em adotar 

medidas que visassem a diminuir a do vírus, e para tanto trouxe para auxiliar no 

combate ao coronavírus, uma caminhonete Ranger aos 

agentes de orientação contra aglomerações e uso de 

máscaras. Mais um equipamento com vistas a fiscalizar 

o cumprimento das medidas instituídas.  

Fonte: Governo Municipal 

 
 
 
ORLA MUNICIPAL 

A construção de uma orla na cidade, foi durante 

essa gestão uma das obras mais cobradas, e agora entrega-

se a conclusão desse trabalho, a materialização de um sonho 

do povo Ilhaflorense.  A entrega da Orla Wilson Pereira, ex 

prefeito que deu sua contribuição no desenvolvimento da 

cidade. Na oportunidade foi renomeada  a antiga Avenida 

beira rio, passando a chamar-se Avenida Leonardo Pereira Sales. 

Fonte: Governo Municipal 
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SELO UNICEF 

Uma união entre as secretarias de Educação, Saúde, 

Assistência Social e as demais, levaram a cidade de ilha das 

Flores, a ser reconhecida internacionalmente pelas boas práticas 

as crianças e aos jovens. Nesta quarta-feira, 16 de dezembro de 

2020, o município de Ilha das Flores recebeu um título inédito. 

Fomos avaliados e certificados com o Selo UNICEF, fruto do 

trabalho em favor das crianças e adolescentes de nossa cidade, 

uma iniciativa para estimular e reconhecer avanços na promoção, 

realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 

Entre os critérios, estão os indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o 

município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Fonte: Governo Municipal 

 

Entrega de ações 

No final de dezembro (gestão 2017-2020), uma 

das últimas ações desenvolvidas por esta gestão foi a 

consolidação da continuidade das ações que vinham 

sendo realizadas durante toda a gestão, foram entregues 

a comunidade, em uma série de atos que evidenciaram o 

compromisso da gestão no cumprimento de obras como o 

calçamento do Povoado. Jenipapo, calçamento do 

Povoado Bongue, calçamento da rua São João, entrega da 

Quadra esportiva no Povoado Serrão, Praça e Porto do Povoado Bolival, Entrega de 

instrumentos musicais para filarmônica e ônibus escolar. 

Fonte: Governo Municipal 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 2020 

O setor de gerência geral da Administração, órgão integrante da 

Administração Pública Municipal, desenvolve um conjunto de atividades para  



 

 

 

                                                       
                                ESTADO DE SERGIPE 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES   

 

 

manutenção de toda estrutura organizacional da prefeitura como um todo. A Secretaria 

de Administração desempenha uma série ações e de processos internos que objetivam à 

realização de suas atribuições, em forma documentações e serviços de acordo com a 

demanda, e, adicionalmente, buscando unir benefícios com a implantação da  

gestão por resultados.  

É nesse sentido que os atributos da eficiência, eficácia, 

efetividade, economicidade, excelência e execução foram os alicerces das 

dimensões de esforços desta Secretaria para a materialização dos resultados durante o 

ano de 2020.  

Sua missão é gerenciar a Administração Pública Municipal contribuindo 

para o funcionamento eficiente e aperfeiçoamento da modernização Administrativa. 

Entre as ações desenvolvidas por esta gerência  

administrativa e Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura 

Municipal, podemos destacar: 

 

 Registros e Controles de Funcionários Efetivos, Comissionados e Contratados; 

  Organização de arquivo morto de funcionários exonerados e falecidos; 

 Elaboração de Decretos de Nomeação, exoneração entre outros que se façam 

necessários; 

 A elaboração de Contratos Temporários; 

 O encaminhamento dos servidores a analise de Férias e Licenças de quaisquer 

natureza; 

 Inicio de Processo de Aposentadorias e outros serviços para fins legais junto a 

RPPS ou RGPS; 

 A Reprodução e Arquivamento de documentos da Prefeitura; 

 Organizar e Confeccionar a Folha de Pagamento do município; 

 Reajuste de salários; 

 Enviar arquivos de Pagamento mensais dos servidores; 

 Informação de sefip mensal; 

 Informação da folha de pagamento junto ao Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe através do programa SAGRES; 
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 Informação Bimestral do SIOPE; 

 Abertura de Processos de natureza Administrativa; 

 Elaboração de Margens para empréstimos consignáveis; 

 Elaboração de requerimentos para Mudanças de Categoria Funcional; 

 Inclusões de Pensões em folha de pagamento; 

 Coleta de dados do Ponto Eletrônico junto a Secretaria de Saúde; 

 Inclusão no Sistema do Ponto Eletrônico os atestados médicos entre outros; 

 Inclusão de Descontos na folha de pagamento decorrentes de faltas através do 

sistema de ponto Eletrônico; 

 Impressões de contracheques e fichas financeiras solicitadas pelos servidores; 

 Analise de empréstimos iniciais a serem lançados em folha; 

 Atendimento ao Servidor 

 

Relatório de Gestão do Município de Ilha das Flores | 2020 - Educação 
 

O ano letivo, de 2020, iniciou com a formação dos professores e ações da Busca 

Ativa Escolar onde as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social juntas 

formaram um mutirão para irem de casa em casa buscar crianças e adolescentes que 

estavam fora da escola no nosso município. Então refletirmos sobre as ações 

desenvolvidas durante todo o percurso do ano letivo, analisando passo a passo os 

pontos negativos e positivos do ano anterior, e em cima desta análise buscar estratégias 

cabíveis para desenvolver ações produtivas que levem os nossos alunos a serem capazes 

de analisar suas realidades sociais, históricas e culturais, criando possibilidades para 

transformá-la, conduzindo alunos e professores a uma maior autonomia e emancipação 

em que todos juntos possam alcançar com êxito uma educação de qualidade e 

compromisso diante da evolução do sistema educacional. 
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Busca Ativa Escolar e Formação Continuada

  

 

 

No mês de março, as aulas presenciais foram suspensas devido o surgimento de 

um vírus (COVID-19) que se alastrou mundialmente e afetou a todos, fazendo com que 

mudássemos o calendário escolar, e com isso houve a impossibilidade do retorno das 

aulas presenciais devido à exigência OMS (Organização Mundial da Saúde) para que 

todos ficassem em isolamento social para evitar a contaminação. Sendo assim buscamos 

estratégias imediatas para que os alunos não saíssem prejudicados e não 

comprometesse o ano letivo de 2020. Então Estados, Municípios e Distrito Federal 

buscaram meios alternativos para que essas aulas continuassem, com isso foram usadas 

as tecnologias para diminuir a distância entre professor/aluno, com aulas remotas com 

atividades impressas para os alunos que não tinham acesso a internet e on- line, através 

das redes sociais e aplicativos, apesar de ser uma metodologia nova tanto para o 

professor quanto para o aluno, onde obtivemos bons resultados. Visando o bem estar 

dos alunos os quais tem direito a merenda escolar foi necessário criar uma forma como 

essa alimentação chegasse até os mesmos, sendo assim houve uma reunião 

extraordinária com o CAE      ( Conselho de Alimentação Escolar) onde ficou 

determinado por unanimidade, que cada aluno teria direito a um kit de alimentação.  E 
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para acompanhar estas ações realizadas em cada Unidade Escolar, as gestoras destas 

unidades enviam mensalmente os relatórios das atividades desenvolvidas por cada 

professor e o levantamento dos alunos que participam das aulas remotas e on line, para 

a secretaria de educação, onde toda equipe analisa cada relatório minuciosamente e 

através deles observa-se o desenvolvimento do ensino aprendizagem em tempos de 

pandemia. 

Aulas Remotas            
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Kits de Alimentação da Merenda Escolar 

 

 

 

O encerramento do ano letivo de 2020 ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2021 

para fechar com a carga horária de 200 dias letivos seguindo a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases) onde o rendimento escolar dos alunos da Rede Municipal foi satisfatório, por que 

tivemos um baixo índice de reprovação e evasão escolar.       
 

Considerações finais 

Vivenciamos um ano atípico. O ano de 2020 já se tornou histórico devido à pandemia 
que surpreendeu a todos. A Covid-19 fez os profissionais de todas as áreas se 
reinventarem – e não seria diferente com a gestão Municipal. 

Mas como gerir tudo isso? Como fazer com que a gestão tivesse resultados 
satisfatórios? Como fazer com que os professores, e profissionais se mantenham 
vibrantes em sua atuação? Ou, ainda mais importante, como manter os profissionais 
mentalmente saudáveis e motivados em um cenário sombrio de pandemia? São muitas 
perguntas que vão surgindo ao longo desse desafio. 

Concluo dizendo que a gestão municipal combateu o bom combate e nós realizamos 

o que estava ao nosso alcance nesse ano tão dificil. 
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