CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO
Rua Santos Costa, sln° - Fone: (33) 3436-1124
CEP: 39.170-000 -:- Rio Vermelho - MG
LEI N° 1008/2007

o)

"EMENTA":
Dispõe sobre a "urbanização/calçamento" de "logradouros púbicos" , e " dá outras
providencias".
Trata-se de "PROJETO de lei" , cuja "AUTORIA", é do vereador
"AIRES DA MATA MACHADO ROCHA".
A CÂMARA MUNICIPAL de Rio Vermelho —MG ,representante do povo de Rio
Vermelhense, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
'DEC RETA":
Artigo V- Fica "Autorizado" o Prefeito do município de Rio Vermelho ,a executar a
obra de "Urbanização e Calçamento" da Área Interna e Externa do "Parque de exposição
agropecuária" denominado "M. ROSÁRIO CAFE CARVALHAIS", especialmente o rol
de entrada do parque ,bem como , a área de estacionamento veicular ; cuja citada área de
estacionamento, deverá ser protegida por arvores de grande Porte, "embora ornamentais",
na divisa com a "Rua do serro".
Artigo 2°- os recursos para "custear as despesas" inerente á execução do "Projeto de
Lei epigrafado", estão previsto na dotação ' aprovada" e incluída no orçamento geral do
município.
Artigo 30- esta lei entra em vigor na data de sua publicação ,revogando-se as
disposições em contrario.
"APROVADA" foi,
por unanimidade na "Reunião Ordinária" de 7 de maio de 2.00'
-C
JL
OSO ÁBDALA - "Presidente"
"Câmara municipal" de Rio Vermelho-MG
"SANÇAO".
Hoje,7 de maio de 2007,prefeito municipal de rio vermelho-MG, no uso de sua atribuições
legais ,SANCIONA a presente lei: e determinando seja que a "REGISTRE", "PUBLIQUE"
E "DIVULGUE-SE", como nela se contém,afixando-se a respectiva no saguão da câmara
e no átrio da pótJa prefeitura.
NEWTON FIIMINO DA-CRUZ
Prefeito de Rio Vermelho-MG

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - LDO /2008
01

-

- CÂMARA MUNICIPAL

01 SECRETARIA E GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL
ÕrgãoslPro gramas
01

-

Construção,

lnstação

do

Objetivos e Metas

Ampliação

Prédio

da

e Proceder

estudos

visando

a

construção

ou

Sede ampliação da sede legislativa em condições de

Legislativa Municipal

abrigar as unidades internas de forma a adequar os
serviços da Câmara e atendimento da população.

02

-

Reequipar as Instalações do Equipar as instalações da Câmara Municipal visando

Gabinete,

Secretaria

e

Plenário

da a modernização dos serviços.

Câmara Municipal

02- PREFEITURA MUNICIPAL

-

01 SECRETARIA E GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Õrgãos/Programas
01

-

Reequipar

Objetivos e Metas

as Instalações do Equipar

Gabinete da Prefeitura Municipal

as

várias unidades administrativas da

Prefeitura visando a modernização dos serviços.

02— SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Õrgãos/Programas
01

- Reequipar o Órgão Municipal de

Finanças

Objetivos e Metas
Dotar a Diretoria dos equipamentos necessários ao
desempenho das suas atividades visando a melhoria
das condições de trabalho, do atendimento ao
público e do controle do Almoxarifado Central

02

- Controle Interno

Realizar

a

orçamentária,

escrituração
operacional

contábil,
e

financeira,

patrimonial

do

Município, no sentido de observar os princípios da
legalidade, legitimidade, economicidade e ampliação
das subvenções e renúncia das receitas, nos termos
dos artigos 31 e 70 da Constituição Federal, e da Lei
da Responsabilidade Fiscal.

o

- Recadastramento Imobiliário

Proceder o recadastramento imobiliário visando à
atualização das informações do cadastro imobiliário
no sentido de possibilitar maior justiça fiscal nos
lançamentos e cobrança dos IPTU.

o

- Reciclagem e Treinamento de todo

o Pessoal

Melhoria das condições de trabalho e mão de obras.
Aprimoramento

e

racionalização

dos

serviços

Administrativos.
03— SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Órgãos/Programas

o

- Construção de obras Publica

Objetivos e Metas
Elaboração de projetos para a construção de obras
de interesse municipal objetivando a padronização
das construções em termos de racionalização e
otimização dos recursos.

o:

-

Equipar o Órgão de Obras e Equipar a Diretoria com equipamentos necessários

s

rviços

para o desenvolvimento de suas atividades.

U

- Gerência e Implantação do Plano

Implantar o Plano Diretor no sentido de desenvolver

D retor

política urbana, conforme diretrizes gerais fixadas
por

lei,

tendo

por

objetivo

ordenar

o

pleno

desenvolvimento das funções sociais do município, o
bem estar de seus habitantes conforme determina o
artigo 182 da Constituição Federal.
Pavimentação de vias urbanas e Pavimentar vias urbanas com a canalização de
cc ;nstrução de obras complementares

águas

pluviais

esgotamento

e

construção

sanitário

nos

de

sistemas

bairros

de

periféricos

desprovidos deste melhoramento.

- Construções de Praças, Parques e
rdins
Implantação de Viveiros de Mudas

Ampliar as áreas verdes da cidade no sentido de
oferecer melhores condições de vida a população.
Implantar viveiros

para fornecer mudas a serem

usadas na arborização da cidade e remodelação das
praças e parques públicos.
Irnpntação e instalação de Usina Reorganização do sistema de coleta de lixo com
dc Reciclagem de Lixo

adoção

da

coleta

seletiva,

visando

o

reaproveitamento de materiais recicláveis.

- Construção de Aterro Sanitário

Implantação de aterro sanitário no município para
controle e preservação ambiental.

10 - Ampliação da Rede de Iluminação Coordenar em conjunto com a concessionária de
energia elétrica, projetos de iluminação pública e

Pública

atendimento domiciliar de energia elétrica em áreas
que não sejam dotadas deste melhoramento.
11 - Ampliação da Rede Telefônica

Coordenar em conjunto com a empresa de telefonia
a ampliação de linhas telefônicas objetivando
melhorar os meios de comunicação do município.

13 - Implantação das guias, sarjetas e Melhorar as condições de tráfego de veículos e
drenagens de águas pluviais

passageiros no sentido de oferecer condições de
moradias e instalações de estabelecimentos
industriais, comerciais e de serviços.

14 - Arborização da Cidade

Arborizar vias, praças e jardins da cidade visando
melhorar o clima tornando-o mais ameno, bem como
ampliar as áreas de lazer.

04 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgãos/Programas

Objetivos e Metas
•

1 -Assistência Social Geral

Benefícios eventuais

(

auxilio, cesta

básica, calamidade pública ( habitação
em situação de risco)
Atender à situação emergenciais da
população de baixa renda.
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)
8742/93

02 - Assistência à Criança e ao
A iolescente

• Assegurar à criança e ao adolescente em
conjunto com a família, a sociedade e o
Município com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à cultura, à profissionalização, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de
coloca-los a salvo de toda a forma de
negligência,

discriminação,

violência,

crueldade e opressão, nos termos do art.
227 da Constituição Federal.

•

03 - Assistencia ao Idoso

Promover a Integração Social da pessoa
idosa acima de 60 anos através de
Programas da Terceira Idade no incentivo a
atividades físicas de lazer, cultura, garantia
de direitos e atendimento psicossocial

•

Apoio à entidades de abrigo para idosos em
situação de abandono familiar e
vulnerabilidade social.

•

Garantia de acesso ao Benefício de
Prestação Continuada para idoso com
percapta inferior a 1/4 de salário e 65 anos.

04 - Assistnca a Família

•

Atendimento especializado à famílias,
através do CRAS com acompanhamento do
Serviço

Social

e

de

psicólogo,

desenvolvimento de ações de geração de
renda e incentivo à alfabetização em
parceria com educação através do Programa
Bolsa Família com finalidade de diminuir os
índices de vulnerabilidade de Social.
5 Ass stêna à Pessoa Portadora de
Deficiêcia

•

Garantia de acesso ao Benefício de
Prestação Continuada para portadores de
deficiência física mental com renda inferior à
1/

salário mínimo de acordo com a LOAS.

Apoio e incentivo a Entidade não
governamental APAE, de atendimento ao
Portador de Deficiência.

05— SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
Objetivos e Metas

(irgãos/Programas

01 - (onstyão e Melhoramentos de Planejar e executar a construção e melhoramento
das Esradis Vicinais e pontes

das estradas vicinais e pontes objetivando melhorar
as condições de tráfego e escoamento da produção
agrícola.
II

03 - Aquisição de Equipamentos, Equipar a frota de veículos e máquinas objetivando
Máquinas e Veículos Rodoviários

permitir a realização de obras viárias no perímetro
urbano e rural.

C6— SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
OrgãoslProgramas
01 - Construção de Centros Esportivos

Objetivos e Metas
Descentralizar as atividades desportivas com a
construção de parques desportivos e ginásio de
esportes em locais estratégicos, no sentido de
incentivar a prática esportiva em todas as suas
modalidades beneficiando todas as faixas etárias da
população

02 - Ampliação ou Reforma do Parque Assegurar a população mais comodidade e conforto
de Exposição

nos eventos culturais e tradicionais do município.

-õ3-- Celebrar Convênios com o

Estabelecer um calendário turístico no sentido de

Governo do Estado para Realização de oferecer a população, durante todo o ano, atrações
Eventos

turísticas tais como: Festivais, feiras, passeios
ecológicos, etc.
07— SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgãos/Programas

Objetivos e Metas

01 - Construção, Reforma e Ampliação Dar assistência educacional, através da construção,
de Prédios Escolares do Ensino Infantil com padrões mínimos de infra-estrutura para o
funcionamento adequado das instituições da

de O a 5 anos

Educação Infantil.
03 - Construção. Reforma e Ampliação Dar assistência educacional de acordo com os
de Prédios

destinados ao Ensino padrões mínimos de infra-estrutura nos prédios

Fundamental

escolares destinados ao ensino fundamental (11
grau) a fim de atender a demanda neste grau de
ensino.

04 - Instalações de Classes para EJA

Erradicar o analfabetismo no município através de
classes para alfabetização de jovens e adultos que
não tiveram a oportunidade em idade própria de
freqüentar a escola.

05- Implantar cursos de Formação Qualificação adequada e atualizada , necessária aos
Continuada

profissionais do magistério com o intuito de contribuir
para a melhoria da qualidade de ensino do
município.

Ampliação da frota do transporte escolar

06- Transporte Escolar

assegurando o acesso e permanência de todas as
criança na escola.
07 - celebração de convênios

Promover convênios com PNAE, PNATE, PDDE e
outros

03 -. Educação Básica

Assegurar conforme a demanda a universalização
deste nível de ensino

garantindo a todas as

crianças acesso e permanecia em uma escola de
qualidade.
08— FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Órgãos/Programas
01

Objetivos e Metas

Construção de Unidades Básicas Oferecer assistência médica de emergência à

.o Saude

população através da aquisição de imóveis e
construção de novas unidades básicas em bairros
densamente povoados na periferia da cidade e na
zona rural.

02 - Amoliação e Reforma das Modernizar os prédios no sentido de oferecer

Uoidaoes LxLstentes

condições para instalação de novos equipamentos
visando melhorar e ampliar a capacidade de
atendimento.

03 - Ampliação da Frota de Veículos

Dotar a Diretoria de viaturas equipadas destinadas
ao atendimento médico de urgência ou de natureza
eventual em locais desprovidos de assistência
médica.

04 - Aquisição de equipamentos Oferecer às equipes médicas melhores condições de
ambulatoriais

trabalho com a aquisição de aparelhos e
equipamentos médicos, cirúrgicos e de enfermagem.

00 - Aquis'.ão de móveis e utensílios

Aquisição do mobiliário necessário as instalações de
novas unidades bem como melhorar as instalações
das unidades já existentes com o objetivo de
racionalizar os serviços administrativos.

- Implantação do Sistema de Controlar de forma mais eficiente a prestação de
Avaliação e Controle dos Serviços de serviços, tanto da rede pública quanto da rede
Su úde

privada prestadora de serviços contratados, visando
maior eficiência e agilidade no sistema.

07 - i-orrr.ição

rofissional na Área de Promover com a participação dos hospitais locais
cursos para a formação de auxiliares de enfermagem

Saúde PúL ca

em face da própria expansão dos serviços e novos
padrões de atendimento, exigindo-se nos concursos
públicos para a área de saúde certificado de
conclusão desses cursos ou similares.
03 - Mode iizaç ío e Especialização da Incentivar e cooperar, através de convênios, a
Rede HOSr talar

modernização de hospitais filantrópicos visando a
melhoria

da

qualidade

de

atendimento,

com

aquisição de equipamentos e ampliação de obras
garantindo o atendimento populacional.
09 - Atendimen :0 Especializado para Manter, de forma integrada com a Promoção Social,
t)aficieíite

Físi cos,

Sensoriais

Mentais

ou programas de atendimento especializado para os
portadores de deficiência física, sensorial ou mental,
objetivando sua integração à sociedade, propiciandolhes condições de trabalho e subsistência.

10

rnplant ar

Programas

atendimento Infan til
11 - Imolantação

de Desenvolver

programas

de

assistência

infantil

através de ambulatórios específicos de pediatria.
de

Ambulatórios Implementar
tratamento

especializados

sistema
de

doentes

para

extra-hospitalar
mentais

por

psicose,

alcoolismo e drogados, através de convênios com
entidades especializadas situadas no Município ou
fora dele.
12— Progíarnas a Atenção Básica

•

Ampliar e Incrementar os programas de
relativos

a

prevenção,

educação

e

reabilitação ( PACS, PSF, odontologia
epidemiologia etc...)
•

Manter medicamentos na farmácia básica e
assistência.

09— SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
rgão/Programas

Objetivos e Metas

02 - Modernização dos Meios de Oferecer aos interessados assistência técnica a ser
Produção

obtida junto a Institutos e entidades de pesquisa
(EMBRATER), visando aumento da rentabilidade.

03

-•

Assistência

Financeira

Ag ricuRura

à Coordenar a liberação de recursos junto aos órgãos
públicos e financeiros (Secretaria de Agricultura,
Banco do Brasil, Fundos de Apoio à Produção,
Programas de Micro Bacias e de Aproveitamento de
Várzeas etc.), para irrigação, compra de máquinas e
implementos agrícolas, correção do solo, plantio,
armazenamento e beneficiamento de produtos e
recuperação de áreas degradadas.

04 - Cor rução de Entreposto para Oferecer à população melhores condições de
Estoca,Produtos Hortifrutigranjeiros

o

o

compra e abastecimento de produtos alimentícios,
possibilitando

aos

pequenos

produtores

comercializar diretamente seus produtos a preços
mais baratos do que os vigentes no comércio.

