PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO
CEP 39170-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI No. 0,JA / 2011
LEI N° 1.140, DE 22 1)1 DFLI MURO DE 2011

Altera a Lei Municipal no 1.102, de
30/12/2009 que dispõe sobre o Plano
Plurianual do período de 2010 a 2013.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

É com a grata satisfação que nos dirigimos à presença de
Vossas Excelências com a finalidade de remeter, em apenso,
buscando análise e devida aprovação, Projeto de Lei que altera-a
Lei Municipal no 1.102, de 30/12/ 2 009 que dispõe sobre o Plano
Plurianual do período de 2010 a 2013.

Determina a Constituição Federal que o Plano Plurianual PPA visa estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.

Essa lei tem validade pelo período de quatro anos, sendo
elaborada para os três anos da administração a que for realizada•e
para o primeiro ano da administração subseqüente.
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Assim, uma vez que define as despesas de capital e as

relativas aos programas de duração continuada é vedada a
execução de projetos que de que trata o objeto da lei, sem sua
inclusão no plano.

Como o PPA é elaborado para atender ao período de cada
quatro anos, durante esse prazo é necessário que o mesmo seja
revisto, para adequar o planejamento a realidade local e reparar
excessos ou omissões porventura existentes, o que se pretende
através do projeto em tela.

Saliente-se, por fim, que esse Projeto de Lei traduz as
estimativas de receita e os programas de despesas constantes no
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2012, já enviado a
essa egrégia Casa Legislativa.

Com estas razões, esperamos que o pronunciamento dessa
Câmara seja favorável ao referido Projeto de Lei, em anexo, para o
qual requer trâmite em regime de urgência.

Aproveitamos o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais
saudações.

Rio Vermelho - MG, 30 de setembro de 2011.
JÉSUS DAc,.SOLAÇÃO ATNDRADE
Prefeito Municipal

Ao Senhor
Md. Presidente da Câmara de Vereadores
E integrantes do Poder Legislativo de Rio Vermelho.
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PROJETO DE LEI N°{jj/2011

Altera a Lei Municipal n° 1.102, de
30/12/2009 que dispõe sobre o Plano
Plurianual do período de 2010 a 2013.

A Câmara Municipal de Rio Vermelho - MG aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. l - Fica alterado o Anexo III, da Municipal n° 1.102
de 30/12/2009, que passa a ter a redação descrita em anexo.
Art. 20 - As ações descritas nos programas serão
desdobradas em metas anuais definidas pelo Poder Executivo.
Art. 30 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Vermelho - MG, 30 de setembro de 2011.

Prefeito Municipal
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ANEXO III
PROGRAMAS FINALÍSTICOS X AÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO/OBJETIVO

CÓDIGO
PROG.

METAS FINANCEIRAS
Classifica.

2010
650.000,00

01 - PODER LEGISLATIVO
001

- Atuação Legislativa da Câmara de
VereadoresObjetivo: Apreciar proposições em geral,
Exercer a Fiscalização e o Controle Externo
exercer as demais prerrogativas
e
constitucionais, legais e regimentais.
Ações:
Atuação Legislativa dos Vereadores Continuad
Participação em Seminários e
a e de
Congressos
Capital
Exercer o Controle Externo e
Fiscalização.
Aquisição de Veículos.
Aquisição de Equipamentos,
Máquinas e Mat. Permanente
Equipamentos,
Máquinas
e
Mobiliários para modernização da
Contabilidade.
Atividades Financeiras e Contábeis
Contribuição e Manutenção do
Sistema Previdenciário da Câmara
Gerenciamento e encargos da
Dívida da Câmara
Atividades dos Serviços de

Controle Interno da Câmara
-

Atividades

administrativas

da

2011
650.000,00

2012
966.000,00

2013
1.062.600,00
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-

-

secretaria
Defesa do Interesse da Câmara na
ordem jurídica e assessoria jurídica
Entidades
Contribuição
a
de
Estudos, Pesquisas e Apoio
Máquinas e Mobiliários para os
serviços da Câmara
Promoção de Eventos e Divulgação
de Atos Oficiais e Administrativos
da Câmara
Ampliação do Prédio da Câmara
Municipal.
da
Legislação
Atualização
Municipal;
Treinamento e Aperfeiçoamento
Pessoal

02— PODER EXECUTIVO
002

003

-Atuação da ordem jurídica e Defesa do
Interesse Público no Processo Judiciário.
Continuad
Objetivo: Dotar o Executivo de Assessoria
a e de
Jurídica e Defender os Direitos do Município
Capital
no Processo Judiciário.
Ações:
Manutenção da Assessoria e
Procuradoria Jurídica da Prefeitura.
Cumprimento de Precatórios e
Sentenças Judiciais.
Defesa do Interesse Público no
Processo e Representação Judicial.
Convênio com a Justiça Eleitoral e
o Tribunal de Justiça do Estado.
Elaboração de projetos de lei para a
atualização da legislação municipal.
-Representação Política e Social do
Executivo.

120.000,00

157.000,00

150.000,00

165.000,00

521.000,00

524.000,00

285.000,00

313.500,00
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004

Objetivo: Dotar o Gabinete e as Assessorias Continuad
de Estrutura Moderna capaz de estabelecer
a e de
Capital
um atendimento eficaz e Desenvolver
Políticas em benefício da comunidade.
Ações:
Manutenção e modernização das
atividades do Gabinete do Prefeito.
Manutenção das atividades da
Secretaria Geral da Prefeitura
Equipamentos
Máquinas,
e
Mobiliário para as atividades do
Gabinete e da Secretaria.
Manutenção de atividades de
representação do Governo e
recepção a autoridades.
Manutenção
atividade
da
assessoria de comunicação social.
Aquisição de Veículos para o
gabinete.
Consultorias e elaboração de
projetos.
Convênios com entidades públicas
e privadas para o desenvolvimento
de atividades.
Filiação
Manutenção
da
a
Associações representativas dos
Municípios
Manutenção de Campanhas Sócioeducativas diversas.
- Controle Interno.
Zelar
pela
probidade
Objetivo:
administrativa na aplicação dos recursos
públicos municipais, auxiliando no exercício
do controle externo e controlando a correta Continuad
aplicação dos recursos públicos,
a e de
Ações:
Capital
Manutenção
das
Atividades
Administrativas do Controle Interno.

53.000,00

44.000,00

47.000,00

51.700,00
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Aquisição de Equipamentos e
Material Permanente para as
atividades do Controle Interno.
- Manutenção de Capacitação de
Recursos Humanos.
Desenvolvimento e Locação de
Ações de Informática destinadas às
atividades do controle interno.
- Criação do sistema de ouvidoria
municipal.
-Apoio Administrativo e Coordenação dos
Trabalhos Gerais.
Objetivo: Desenvolver ações integradas,
proporcionar maior produtividade nos
serviços com vistas a elevar o nível de Continuad
atendimento e economia na Administração
a e de
e Promover a ação planejada e ordenada
Capital
da Administração e melhorar a elaboração
dos orçamentos.
Ações:
- Manutenção e modernização das
atividades gerais dos órgãos da
Prefeitura
- Equipamentos,
máquinas
e
mobiliários
diversos
para
os
serviços administrativos
- Treinamento
e
capacitação/aperfeiçoa-mento
de
Pessoal.
- Alugueis e Arrendamentos de
imóveis
para
as
atividades
administrativas.
- Manutenção de contribuição a
entidades de estudos técnicos e de
cooperação..
- Convênios para melhoria do
sistema de Segurança Pública com
a Polícia Civil e Militar.

-

005

492.000,00

555.000,00

909.000,00

999.900,00

-
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Convênios com entidades públicas
e privadas para o desenvolvimento
de atividades administrativas.
Aquisição de veículo para as
atividades administrativas.
Seguros em geral.
Divulgação de atos oficiais e
administrativos.
Convênio com a Empresa Brasileira
de Correio e Telégrafos.
Convênio com o SEBRAE.
Atividades da Junta de Serviço
Militar.
Aquisição e/ou Construção de
Administrativas
Unidades
da
Prefeitura.
Manutenção da Assessoria de
Planejamento e orçamento da
Prefeitura.
Atividades de incentivo para a
participação da comunidade nas
ações de Governo.
Manutenção das Atividades dos
Serviços de Telefonia.
Desenvolvimento de ações de
audiências públicas.
-Gestão Financeira, Contábil e de Controle
das Ações de Governo.
Objetivo: Ações integradas que visem o Continuad
aumento da arrecadação, a eficiência do
a e de
registro contábil, do controle e da
Capital
transparência da Administração.
Ações:
Manutenção dos serviços de
Tesouraria, Cadastro, Tributação,
Fiscalização e demais atividades
fazendárias.
Manutenção dos serviços de
-

006

973.000,00

785.000,00

784.000,00

862.400,00
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007

008

Contabilidade, registro patrimonial e
de Controle da Prefeitura.
Equipamentos,
máquinas
e
mobiliários
para
os
serviços
financeiros e contábeis.
Gerenciamento,
amortização
e
parcelamento da Dívida Municipal.
Implementação de ações que visem
a manutenção do sistema tributário
e de arrecadação do município.
-Contribuição Previdenciária, Assistência a
Servidores e Manutenção de Inativos.
Prestar
assistência
Objetivo:
aos
servidores, ativos e inativos e manter as Continuad
contribuições previdenciárias devidas,
a e de
Ações:
Capital
Manutenção
de
proventos
a
Inativos
e
Pensionistas
da
Prefeitura.
Contribuição
Previdenciária
e
Assistencial.
Manter o Programa de Saúde de
Servidores Municipais.
Contribuições para o PASEP.
Plano de Saúde;
Seguro aos servidores municipais.
funcionamento
Apoio
ao
do
Sindicato dos funcionários públicos.
Convênios com entidades públicas
e
privadas
que
visem
o
desenvolvimento
de
atividades
voltadas ao aperfeiçoamento e bem
estar do servidor público.
-Desenvolvimento Agroindustrial e Proteção
do Meio Ambiente.
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da Continuad
população e promover, com a participação
a e de
da comunidade, a valorização do produtor
Capital

687.000,00

650.000,00

905.000,00

995.500,00

284.000,00

499.000,00

594.000,00

653.400,00
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rural por meio de Desenvolvimento
Integrado e Sustentável.
Ações:
Recuperação de áreas degradadas
e proteção dos recursos hídricos
existentes.
Manutenção dos serviços de hortas
comunitárias e do campo de
produção de sementes e mudas.
Atividades de apoio à produção
agropecuária e promoção da
comercialização, principalmente ao
pequeno produtor rural.
Manutenção de convênios com
EMATER e outros órgãos de apoio
e estudos.
Construção de Barragens, represas
e regularização de nascentes.
Apoio e manutenção às atividades
desenvolvidas através do PRONAF.
Equipamentos, veículos e materiais
diversos de apoio à agricultura.
Manutenção dos serviços de
agropecuária.
Expansão da Eletrificação Rural.
Implantação de Associações e
Centros Comunitários Rurais.
Convênio com o Consórcio de
Fruticultura.
Prevenção
e
Erradicação de
Doenças Animais.
Mecanização
de
sementes,
corretivos e fertilizantes ao produtor
rural a preço subsidiado.
de
Aquisição
Equipamentos
Agrícolas.
Manutenção e Implantação do
Sistema de Telefonia Rural.
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-

009

Implantação da APA.
Manutenção das Atividades de
Preservação Ambiental.
Unidade
de
Implantação
de
Frutas,
Processamento
de
Hortaliças, Leite e Cereais.
Reflorestamento
de
áreas
degradadas.
Proteção de nascentes de rios e
matas chiares.
Repovoamento de rios e córregos e
perenização de mananciais.
Implantação do Programa de
Educação Ambiental.
Implantação do Programa de
Melhoria Genética do Rebanho.
Convênio com entidades públicas e
privadas para o desenvolvimento de
desenvolvimento
ações
de
agroindustrial e ambiental.
Construção, Reforma e Ampliação
do Mercado Municipal e outras
unidades para desenvolvimento da
produção agroindustrial.
Manutenção de Convênios com a
Epamig, Incra e Iter/IEP.
Construção e Manutenção do
Abatedouro Municipal.
-Administração da Educação e do Sistema
de Desenvolvimento do Ensino Municipal.
Obletivo: Planejar, executar e acompanhar
a ação dos programas de educação, Continuad
verificando a execução de metas e
a e de
diretrizes do Educação Básica.
Capital
AçõesAtividades
administrativas
e
coordenação dos serviços de
Educação e Ensino.

242.000,00

357.000,00

316.000,00

347.600,00
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Equipamentos,
máquinas
e
mobiliário para a Educação.
Treinamento e Capacitação de
Pessoal Administrativo.
Manutenção e distribuição da
Merenda Escolar.
Convênios com órgãos públicos,
privados e Entidades para o
desenvolvimento da Educação.
Aquisição de Veículos para a
Secretaria de Educação.
Programa Dinheiro Direto nas
Escolas.
Ações
Implantação
de
de
Informática na área educacional.
Manutenção de campanhas sócioeducativas.
de
Unidade
Construção
Administrativa.
Manutenção dos Conselhos.
-Assistência aos servidores da Educação,
contribuição Previdenciária e manutenção
de Inativos e Pensionistas.
Objetivo: Prestar assistência aos servidores Continuad
ativos e inativos da Educação, bem como
a e de
manter as contribuições previdenciárias do
Capital
pessoal do Ensino.
Ações:
Manutenção
de
proventos
a
Inativos
e
Pensionistas
da
Educação.
Contribuições Previdenciárias e de
assistência ao servidor.
Revitalização
-Manutenção,
e
Desenvolvimento da Educação Básica.
Obletivo: Desenvolver ações para oferecer
o ensino de qualidade, com diminuição Continuad
gradativa de repetência e garantir o número
a e de
-

010

011

600.000,00

675.000,00

862.000,00

948.200,00

2.554.000,00

2.616.000,00

3.464.000,00

3.810.400,00
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de vagas para toda criança em idade
escolar.
Ações:
as
atividades
Manter
de
das
funcionamento
escolas
municipais.
Equipamentos e mobiliários para
funcionamento
das
Escolas
Municipais.
Reforma
Manutenção,
e
de
Unidades
Melhoramento
Escolares.
e
Ampliação
Construção
de
Unidades Escolares.
Distribuição de material, uniformes
e livros didáticos a alunos e
professores.
Treinamento e capacitação de
professores.
Assistência Técnica Pedagógica.
para
Convênio
formação
de
professores em nível superior de
ensino.
Manutenção das atividades de erradicação do analfabetismo no
Município.
Construção de espaços para a
prática de educação física e áreas
recreativas nas escolas municipais.
Realização do cadastro escolar
para o processo de planejamento
educacional.
Aquisição de Acervo Técnico
Pedagógico.
Aquisição de Veículos para a
Educação Básica.
Manutenção de viodioteca para a
rede de educação básica.

Capital
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012

013

Implantação
de
ações
de
de
informática
nas
unidades
educação básica do Município.
Manutenção de Convênios com o
FNDE.
Manutenção de Convênios com a
Secretaria Estadual de Educação, o
CESEC e outros órgãos públicos e
privados para o desenvolvimento da
educação básica.
Assistência Médica, Odontológica,
Psicológica, Fonoaud. Aos alunos.
Aquisição de equipamentos para o
Parque Infantil.
-Manutenção e Revitalização do Transporte
Escolar.
Objetivo: Desenvolver ações para oferecer
aos alunos e professores oportunidades e Continuad
condições de transporte até a escola,
a e de
evitando a evasão.
Capital
Ações:
Manutenção das atividades dos
serviços de transporte escolar.
Aquisição de veículos para os
serviços de transporte escolar.
-Ensino Médio e Superior.
Objetivo: Implantação do Ensino Médio e
Superior e Assistência aos Estudantes Continuad
desses níveis de Educação.
a e de
Ações:
Capital
Implantação do Ensino Médio no
Município, inclusive com cursos
profissionalizantes.
Concessão de Bolsa de Estudos a
Estudantes Carentes.
Apoio estudantes ENEM, PROUNE
e outros;
Fornecimento
de
Transporte

687.000,00

765.000,00

1.116.000,00

1.227.600,00

5000,00

5.000,00

4.000,00

4.400,00
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Escolar para Estudantes Carentes.
Convênio com entidades públicas e
privadas para a manutenção
desses níveis de ensino.
-Ensino Supletivo e Educação de Jovens e
Adultos e Educação Especial.
Objetivo: Proporcionar aos adultos e Continuad
adolescentes, que não cursaram a escola
a e de
em idade própria, oportunidade de estudar
Capital
e de se preparem para o exercício da
cidadania e para o mercado de trabalho,
promover
ações
de
bem
como
desenvolvimento e inserção na comunidade
de alunos especiais.
Ações:
Manter as atividades de educação
de jovens e adultos.
Acompanhamento famílias alunos
especiais;
Atendimento médico, ondon. Fisio.
Psic. Fonoaud e terapêutico.
Manter as Atividades de Educação
Especial
Equipamentos e mobiliário para as
unidades de ensino supletivo.
Distribuição de Livros e material
didático a alunos e professores.
Manutenção de convênios para
funcionamento
cursos
de
de
suplência e Escola Especial.
Construção, Reforma e Ampliação
de Unidades de Ensino.
Capacitação de Professores.
-Promoção e Revitalização da Cultura, do
Turismo e do Patrimônio Histórico.
Objetivo: Incentivar a produção e difusão
das artes e a preservação dos bens Continuad
culturais e dos costumes acumulados ao
a e de
-

014

015

50.000,00

60.000,00

116.000,00

127.600,00

214.000,00

320.000,00

259.000,00

284.900,00
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longo da história do Município e Região.
Ações:
Manter as atividades de apoio à
cultura e a conservação do
Patrimônio Histórico.
Manutenção da Biblioteca Pública e
atividades artísticas.
ampliação
Construção
e
de
Unidades para funcionamento da
Biblioteca.
Equipamentos, livros e mobiliários
para o funcionamento da Biblioteca.
Promoção e apoio à realização de
cívicas,
populares
Festas
e
tradicionais.
e
material
Equipamentos
para
atividades
permanente
artísticas e culturais.
Convênio com entidades públicas e
privadas para o desenvolvimento de
atividades culturais e artísticas.
Programa de Conservação do
Patrimônio Público.
Implantação de Feiras Culturais,
Cinema na Praça e outros eventos.
Incentivo a produção cultural e
intelectual
Apoio às associações de artesões e
outros.
Manutenção, Ampliação do Parque
de Exposições;
Implantação do Centro de Lazer e
Cultura para integrantes da terceira
idade.
Subvenção a Entidades Culturais.
e
Premiações
Incentivo
a
Promoções Culturais.
Aquisição
de
aparelhos
e

Capital
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instrumentos musicais.
Manutenção
Reforma
e
de
Unidades Turísticas.
Produção
Programas
de
de
Divulgação do Turismo.
Eventos Turísticos.
-Desenvolvimento do Lazer e incentivo a
prática de Esportes.
Objetivo: Criar espaços de lazer e incentivar Continuad
a prática de esportes como condição de
a e de
desenvol-vimento físico do indivíduo,
Capital
garantindo infra-estrutura para a melhoria
da condição de vida da população.
Ações:
Manutenção das atividades de
Lazer da comunidade e de
competições esportivas.
Construção, Ampliação e Reforma
de Ginásio Poliesportivo, Quadras
de Esporte, Campos de Futebol e
espaços destinados à prática
desportiva.
Manutenção de espaços destinados
à prática de esportes e de lazer.
Manutenção de Convênios com
órgãos públicos e privados para o
desenvolvimento
da
Prática
Desportiva.
Desapropriação de áreas para
construção de Parques Recreativos
e Áreas de Lazer.
Subvenções
a
Entidades
Esportivas.
-Oferta de Atendimento Básico de Saúde.
Obietivo: Planejar, executar e acompanhar
as ações de saúde, em parceria com os Continuad
Governos Federal e Estadual, visando a
a e de
prevenção e a melhoria das condições de
Capital
-

016

017

78.000,00

194.000,00

177.000,00

194.700,00

1.921.000,00

2.496.000,00

3.103.000,00

3.413.300,00
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vida da população.
Ações:
administrativas
e
Atividades
coordenação dos serviços de
saúde.
Equipamentos, Mobiliário e Mat.
Perm. para os serviços de saúde.
Atividade de assistência médica e
ambulatorial à população.
Equipamentos e Mat. Permanente
para os Postos de Saúde.
Ampliação
e
Construção,
Melhoramento de Postos de Saúde.
no
consórcio
Participação
intermunicipal de saúde.
Assinatura de Convênios para
ações conjuntas de Saúde.
Manutenção da Farmácia Básica e
distribuição de medicamentos à
população carente.
Manutenção e Conservação de
Unidades de Saúde.
Veículos
para
Aquisição
de
Unidade de Saúde.
Transporte de doentes;
Serviço de Fonoaudiologia;
Aquisição
de
Equipamentos
Médicos e Laboratorial.
Capacitação
Recursos
de
Humanos.
Obrigações
Previdenciárias
e
Sociais dos Servidores da Saúde.
Manutenção de Convênios com
entidades públicas e privadas para
as ações de saúde.
Manutenção dos Serviços de
Fisioterapia.
Implantação da Casa de Apoio em
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Belo Horizonte.
Capacitação e Treinamento de
Servidores.
de
ações
de
Implantação
informática na área de saúde.
Programa Tratamento Fora do
Domicílio - TFD.
Manutenção das Atividades de
Antendimento a Saúde Mental e
Construção do CAPS.
Manutenção do Conselho Municipal
de Saúde.
-Oferta de atendimento Básico e preventivo
da Saúde Bucal.
Objetivo: Melhorar o desenvolvimento da
população, proporcionando um sorriso Continuad
aberto e aumentar a auto-estima de viver,
a e de
Ações:
Capital
Manutenção dos serviços de
assistência
odontológica
à
população.
Equipamentos e Mat. Permanente
para os Postos de atendimento.
atendimento
Atividades
de
preventivo à criança da rede
municipal de ensino.
Manutenção e conservação das
unidades
de
atendimento
odontológico.
Construção, Ampliação e Reforma
de Unidades de Atendimento.
-Oferta de Atendimento de Saúde através
do PACS e do PSF.
Objetivo: Facilitar o atendimento à Continuad
população
oferecer
ações
de
e
a e de
prevenção/educação, como forma de
Capital
melhoria das condições de vida da
população.
-

018

019

4.200,00

270.000,00

63.000,00

69.300,00

815.000,00

790.000,00

870.000,00

957.000,00
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Ações:
Manutenção dos serviços de atendimento à população através do PSF.
Manutenção dos serviços de atendimento à população através do
PACS.
Equipamentos, veículos e mat.
Perma-nente para atendimento dos
serviços.
Construção, Ampliação e Reforma
de Unidades de Atendimento.
-Combater a Carência Nutricional e
Enfrentar a Pobreza.
Objetivo: Reduzir a mortalidade infantil e Continuad
orientar às Mães para o devido cuidado
a e de
com as crianças, oferecendo à população
Capital
melhores perspectiva de vida.
Ações:
Manutenção das atividades de
assistência às gestantes e nutrizes.
Manter serviços de assistência às
crianças carentes de zero a doze
anos.
Distribuição de Gêneros e materiais
à população carente.
Apoio para manutenção de projetos
geração
de
renda
de
e
emergências.
-Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
Objetivo: Exercer a vigilância em saúde Continuad
como forma de combater o aparecimento de
a e de
doenças e prevenir a população para as
Capital
campanhas de vacinação pública.
Ações:
Manter as atividades dos serviços
vigilância
de
sanitária
e
epidemiológica.
Exercer atividades permanentes de
-

020

021

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

102.000,00

165.000,00

181.500,00
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022

combate à Dengue e Doença de
Chagas.
Manter
ações
de
orientação
e
campanhas
educativa
de
vacinação preventiva.
Equipamentos, veículos e mat.
Permanente para a Vigilância
Sanitária e os Serviços de
Epidemiologia.
-Assistência Social e Comunitária.
Objetivo: Proporcionar a melhoria de vida
da população através de ações voltadas
para o bem-estar-social e medidas que Continuad
objetivem amparo e proteção de pessoas
a e de
ou grupos, visando a diminuição dos
Capital
desequilíbrios sociais.
Ações:
Manutenção dos serviços de
Assistência Social.
Manutenção das atividades de
assistência à
criança e ao
adolescente.
Atividades
de
apoio
às
organizações comunitárias.
Convênios com órgãos públicos e
privados e entidades para a
assistência social geral.
Construção, Reforma e Distribuição
de materiais para a melhoria
habitacional à população carente.
Doação/distribuição de materiais e
gêneros à população carente.
Donativos e auxílios em geral à
população carente.
Manutenção das atividades de
assistência aos portadores de
necessidades especiais.
Manutenção das atividades de

756.000,00

1.179.000,00

1.197.000,00

1.316.700,00
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-

assistência à terceira idade.
Manutenção de Convênio com a
Defensoria Pública.
Fornecimento de Urnas Funerárias
a população carente.
Manutenção de Programas Sociais.
Construção do CRAS.
Criação de Programas de Proteção
Criança
e
Integral
à
ao
Adolescente.
Manutenção dos Programas PETI,
Pro-jovem, sentinela e outros;
Programa de Habitação Popular;
Manutenção e apoio aos asilos.
Equipamentos,
Aquisição
de
Veículos e Material Permanente
para o Serviço Social.
Manutenção das Atividades do
Conselho Tutelar.
especial
crianças
Apoio
às
desnutridas.
Capacitação dos servidores da
Assistência Social.
Ampliação do Programa BolsaFamília.
Apoio ao tratamento de Pessoas
Portadoras de Doença Mental.
Manutenção do Conselho Municipal
de Assistência Social.
Manutenção do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Implantação do programa de
combate ao desemprego.
Apoio as pastorais da criança e da
juventude.
Apoio
aos
programas
de
cooperativismo e sociativismo.
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Apoio aos programas de incentivo à
cidadania.
entidades
Subvenção
a
assistenciais.
-Transporte de Qualidade e Trânsito para
Todos.
Objetivo: Oferecer a população sistema de
vias que permita o tráfego seguro e serviços Continuad
de transporte para atender o deslocamento
a e de
da população.
Capital
Ações:
Atividades do Serviço Municipal de
estradas e transportes.
Aquisição
de
equipamentos,
máquinas
veículos,
e
mat.
Permanente para os serviços de
transporte.
ampliação
Construção,
e
melhoramento
de
estradas
municipais.
conservação
Manutenção,
e
melhoria das estradas vicinais.
Construção e melhoramento de
Pontes, mata-burros e obras de
arte.
-Água é Vida e Saneamento para Todos.
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da
população com o aumento da cobertura e
qualidade dos serviços de abastecimento
de água, coleta e destino do lixo urbano e Continuad
ordenamento do esgoto sanitário,
a e de
Ações:
Capital
Manutenção dos Postos Artesianos
e serviços de abastecimento de
água.
Construção e ampliação do sistema
de abastecimento de água.
Abertura e Instalação de Poços
-

023

024

719.000,00

920.000,00

1.958.000,00

2.153.800,00

228.000,00

343.000,00

305.000,00

335.500,00
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Artesianos.
Equipamentos
e
Material
Permanente para os serviços de
água e Poços artesianos.
Manutenção dos serviços de
esgoto.
sistemas
Construção
dos
de
esgotos e drenagens.
Construção de Usina de reciclagem
e compostagem de Lixo e Aterro
Sanitário.
Manutenção dos serviços de
Limpeza Pública e Coleta de Lixo.
Aquisição
de
Equipamentos,
veículos e mat. Permanente para os
serviços de limpeza.
Convênios com órgãos públicos e
privados
para
programa
de
saneamento e coleta de lixo.
Obras de Canalização de rios.
Implantação do Sistema de Estação
de Tratamento de Agua e Esgoto.
-Urbanismo de Qualidade para Todos.
melhoria
Objetivo:
A
dos
setores
responsáveis pelas obras e atividades dos
serviços públicos é fundamental para o Continuad
oferecimento de condições adequadas para
a e de
a população.
Capital
Ações:
Manutenção das atividades dos
serviços de obras e urbanismo.
Construção, Aquisição, ampliação e
melhoramento de prédios públicos.
Atividades
dos
serviços
de
conservação de Praças e Jardins
Públicos.
Construção,
ampliação
e
melhoramento de Praças e Jardins
-

025

1.939.000,00

2.487.000,00

1.770.000,00

1.947.000,00
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-

9999

Públicos.
Serviços
dos
de
Atividades
Cemitérios.
Manutenção dos Serviços de
Conservação de Vias Urbanas.
Obras para construção, abertura,
calçamento
e
duplicação,
pavimentação de vias urbanas.
Equipamentos, veículos e material
permanente para os serviços
urbanos.
Manutenção dos serviços de
Iluminação Pública.
Obras para ampliação da rede de
iluminação pública.
Construção, Ampliação e Reforma
de cemitérios.
Convênios com entidades públicas
e privadas para o desenvolvimento
urbanístico do Município.
Implantação do Plano Diretor.
Manutenção dos Serviços de TV e
Rádio.
Desapropriação e Aquisição de
Imóveis de Interesse do Município.

-Reserva de Contingência

TOTAIS

500.000,00

557.000,00

1.115.000,00

1.226.500,00

15.200.000,00

18.000.000,00

21.500.000,00

23.650.000,00
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GABINETE DO PREFlIT()
PODER IXECUTIV() D0MUNIC11-110 DF1 R10 VERNIEI 1H0/MG.

SANÇÃO

O Prefeito Municipal de Rio Vermelho, no USO de suas
atribuições legais SANCIONA, nesta data, a Lei n.° 1.140, oriunda do Projeto
de Lei n.° 011, de 30 de Setembro de 20115 aprovado na Reunião
Extraordinária do dia 13 de Dezembro de 2011.
Assim sendo, determina o representante do Poder
Executivo que REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE a Lei n.°
1.140/2011.
Determina ainda, para que se dê publicidade do seu
teor, que referida Lei seja afixada nos quadros de avisos da Prefeitura e da
Câmara Municipal.
Cumpra-se

Rio Vermelho, MG, 22 de Dezembro de 2011.
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