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ANEXO I 

DIRETRIZES E METAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2021 

As diretrizes que o Município estabelecerá na fixação das despesas na proposta 
orçamentária para o exercício financeiro de 2021 atenderão prioritariamente a: 

 
I - incrementar o desenvolvimento de programas na área da educação para: 

 
a) apoiar o ensino infantil, buscando a proteção à criança; 

  
b) intensificar as ações e programas do ensino fundamental no sentido de motivar a 

frequência escolar, como forma de garantir a erradicação do analfabetismo municipal e 
reduzir a evasão escolar. 
 

II - oferecer saúde de qualidade, implementando ações e serviços que garantam a 
atenção integral, equânime e humanizada à população para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, incluindo:  
 

a) ações de vigilância epidemiológica e controle de doenças; 
 

b) ações de vigilância sanitária; 
 

c) vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais, orientação alimentar e a 
segurança alimentar promovida no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; 

 
d) educação para a saúde; 

 
e) saúde do trabalhador; 

 
f) assistência à saúde em todos os níveis de complexidade: atenção básica, média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar e serviços de urgência e emergência; 
 

g) assistência farmacêutica; 
 

h) atenção à saúde dos povos indígenas; 
 

i) capacitação de recursos humanos.  
III - desencadear e apoiar programas e ações de geração de emprego e renda e de 

capacitação de mão de obra, através de convênios e parcerias com entidades afins; 
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IV - desenvolver programas voltados à implantação, ampliação e/ou melhoria da 
infraestrutura urbana e rural, com o desenvolvimento inclusive de programas de revitalização 
de praças, jardins e áreas de lazer; 

 
V - fomentar o desenvolvimento socioeconômico do Município e implantar políticas 

ambientais compatibilizando-as com uso sustentável dos recursos naturais; 
 

VI - buscar a redução dos desequilíbrios sociais, promovendo a modernização e a 
competitividade da economia municipal; 
 

VII - estimular e desenvolver programas para fortalecimento da agropecuária, 
especialmente para a agricultura familiar, da agroindústria e ações que visem o incremento de 
outras atividades econômicas municipais; 
 

VIII - executar ações de planejamento, fortalecimento, desenvolvimento e divulgação 
dos aspectos turísticos municipais e outras atividades que visem à diversificação da atividade 
no Município; 
 

IX - propiciar oportunidades de lazer, esporte e cultura, buscando a integração e o bem 
estar social, produção e consumo de bens e serviços culturais, preservação de monumentos 
históricos e o resgate da memória e identidade cultural e instituir incentivo fiscal para a 
realização de projetos culturais e esportivos; 
 

X - desenvolver programas que estimulem a instalação de novos comércios e indústrias; 
 

XI - desenvolver programas de apoio à assistência social aos mais necessitados, em 
especial à população carente, às crianças e adolescentes, aos idosos e aos excluídos do 
processo produtivo;  
 

XII - investimento em programas sociais voltados para a melhoria de qualidade de vida 
da população em geral, em especial a mais carente; 
 

XIII - executar ações de administração e planejamento municipal, buscando o equilíbrio 
financeiro e melhor alocação dos recursos públicos; 
 

XIV - reestruturação, modernização e aprimoramento da fiscalização municipal.  
 

As metas a serem instituídas para elaboração do orçamento 2021 atenderão 
prioritariamente as descrições a seguir, não se constituindo, porém, em limite à programação 
das despesas: 
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 I - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS: 
 

As metas da administração municipal para as áreas de planejamento, administração e 
finanças estão voltadas para a melhoria da qualidade do serviço público, para o aumento das 
receitas próprias municipais e a adoção do planejamento efetivo como instrumento de 
desenvolvimento, dentro das seguintes prioridades: 
 

1 - desenvolver ações de capacitação e qualificação de recursos humanos do Município, 
com prioridade para a questão da qualidade e produtividade; 
 

2 - dotar o Município de aparelhos, mobiliários em geral, veículos, maquinários/frota 
municipal e modernizar a administração pública municipal, mediante alocação de dotações 
para melhorar o sistema de informatização, organização e controle; 
 

3 - revisar as leis municipais;  
 
4 - revitalizar, modernizar e conservar o arquivo municipal; 
 
5 - promover a progressão funcional e a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, 

salários e proventos dos cargos e funções, bem como implementar o pagamento de salários e 
proventos;  
 

6 - amortizar as dívidas contratadas; 
 

7 - promover a construção, reforma e manutenção de prédios públicos; 
 

8 - implementar todas as unidades municipais com equipamentos e materiais 
permanentes com vistas à adequação dos serviços ofertados em todas as áreas; 
 

9 - dispor de bens públicos através dos meios legais como leilão de equipamentos, 
maquinários ou veículos que por ventura vierem a onerar o poder público, devido seu desgaste 
natural; 

 
10 - buscar alternativas de racionalização do uso de energia, como geração solar, entre 

outros; 
 
11 - priorizar o atendimento ao cidadão na área tributária e financeira; 
 
12 - buscar alternativas de redução de custos de transporte, como uso de frota 

terceirizada, utilização de aplicativos de transporte urbano, entre outras. 
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II - DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
 

As metas para as atividades sociais da administração municipal contemplam ações 
integradas entre os setores públicos, voltados para o atendimento das necessidades imediatas 
da população, de acordo com as seguintes prioridades: 
 

1- propiciar instrumentos e condições capazes de efetuar a coordenação, o controle e o 
acompanhamento das atividades de transporte e alimentação escolar, manutenção e ampliação 
da rede física; 
 

2 - consolidar instrumentos eficazes de coordenar, instruir, supervisionar e avaliar do 
ponto de vista técnico-pedagógico e administrativo, os setores operacionais da educação e 
saúde; 
 

3 - construir, ampliar, reformar, adequar e equipar os prédios da educação, da saúde e 
das creches; 

 
4 - assegurar os mecanismos que permitem a elaboração e o estabelecimento de uma 

política de investimentos, desenvolvendo sistemas capazes de otimizar custos financeiros de 
estrutura organizacional no âmbito da rede municipal de ensino e órgão central, e consolidar a 
municipalização do sistema de saúde em todos os programas; 
 

5 - intensificar a implementação dos sistemas de informatização da rede municipal de 
ensino, saúde e assistência social; 
 

6 - priorizar o atendimento à saúde mantendo quadro funcional adequado com vistas ao 
atendimento das necessidades da população; 

 
7 - apoiar os conselhos gestores e associações de pais e mestres no âmbito do 

Município; 
 
8 - supervisionar, interferir e instruir as unidades escolares e centros de educação 

infantil, para que propiciem um ensino que assegure padrões mínimos de qualidade exigidos à 
formação do cidadão; 
 

9 - priorizar os serviços preventivos de saúde, visando a educação permanente em 
saúde; 
 

10 - propiciar mecanismos que assegurem um regime de colaboração entre as 
instituições públicas e privadas, visando a definição de uma política de ensino com qualidade; 
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11 - abastecer as unidades de saúde municipal com medicamentos e materiais de uso 
médico e odontológico, bem como equipamentos e material permanente; 
 

12 - realizar investimentos para manutenção dos programas destinados ao atendimento 
social da população carente, nas áreas de assistência e promoção, geração de emprego e renda, 
triagem, encaminhamento e ampliação dos programas já existentes; 
 

13 - implementar os projetos de assistência e apoio a idosos de acordo com o 
estabelecido no Estatuto do Idoso, propiciando sua integração social, fortalecendo os laços 
familiares, bem como o exercício da cidadania; 
 

14 - melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem, visando a formação do cidadão 
consciente dos seus direitos e deveres, que o mesmo seja capaz de interferir no meio em que 
vive buscando o bem comum; 
 

15 - atender crianças, adolescentes e jovens, dentro do estabelecido pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, inclusive vítimas da violência e prostituição infantil, buscando 
garantir-lhes seus direitos sociais básicos, priorizando a manutenção saudável dos mesmos na 
família e comunidade para formação da cidadania; 
 

16 - viabilizar a implementação e a implantação de programas para atender jovens e 
adolescentes; 

 
17 - otimizar os trabalhos de regularização e urbanização social; 
 
18 - estimular a elaboração e execução dos projetos comunitários de construção de casas 

populares; 
19 - utilizar sistemas cooperativos no atendimento às necessidades da população na área 

de promoção social; 
 

20 - estimular programas para o estabelecimento de atividades geradoras de emprego e 
renda para atender a população em geral; 
 

21 - estimular a parceria com a iniciativa privada na execução de programas, projetos e 
serviços sociais; 
 

22 - desenvolver projetos de apoio, orientar e implementar o atendimento de urgência e 
emergencial a gestantes de alto risco, carentes e a redução de índices de mortalidade infantil; 
 

23 - desenvolver ações voltadas ao atendimento à família para que amenizem a carência 
alimentar; 
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24 - incentivar parcerias visando à ampliação da oferta de emprego e renda; 
 
25 - apoiar ações de prevenção, habilitação, reabilitação, integração social das pessoas 

com deficiência; 
 

26 - apoiar associações comunitárias e entidades visando à implementação da política 
de assistência social no Município, bem como o trabalho em rede de atendimento integrada; 
 

27 - viabilizar ações sociais intersetoriais para ampliação de metas, otimização de 
recursos e melhoria na qualidade do atendimento; 
 

28 - garantir a distribuição de medicamentos à população carente; 
 

29 - capacitar profissionais por meio de cursos de formação e aperfeiçoamento, para 
atuação e serviços de saúde; 
 

30 - manter e implementar os programas de auxílio financeiro e auxilio de materiais e 
produtos a pessoas carentes; 
 

31 - manter e implementar ações e programas para o controle de doenças transmitidas 
por vetores; 
 

32 - Firmar Convênio, termos de colaboração ou de fomento ou termo de contribuição 
com as organizações sociais, sem fins lucrativos, listadas abaixo: 
 

a) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Brilhante - APAE; 
 

b) Lar da Criança Melvin Jones; 
 
c) Fabiane Agropecuária Ltda; 

 

d) Comunidade Porciúncula (Instituto Social Santa Izabel); 
 

e) Casa de Jesus; 
 

f) Instituto de Patrulheiros Mirins de Rio Brilhante; 
 

g) Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança Santo Antônio; 
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h) Rede Feminina de Combate ao Câncer; 
             

i)  Associação de Atletas do Clube União; 

 
 J) Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - Sindijus - 
(Rio Brilhante); 

 
k) Associação Beneficente Cristo Redentor; 

 
l) Centro de Equoterapia de Rio Brilhante - Equorio; 

 
m) Associação dos Ciclistas de Rio Brilhante - ACRB; 

 
n) Associação de Catadores de Material Reciclável de Rio Brilhante - ACAMARE; 

 
o) Associação Amiga do Mundo Animal de Rio Brilhante - AAMAR; 

 
p) Associação de Reabilitação Parceiros da Vida - Esquadrão da Vida (Campo Grande-
MS); 

 
q) Comunidade Terapêutica Antônio Pio da Silva (Campo Grande-MS); 

 
r) Associação Comunitária Peniel (Dourados-MS); 

 
s) Comunidade Terapêutica Nunes & Amaral Ltda (Ibiúna-SP); 

 
t) Instituição Terapêutica Vida Serena (Presidente Alves-SP); 

 
u) Associação Beneficente de Rio Brilhante (Hospital e Maternidade de Rio Brilhante). 
 
v) Associação de Apoio de Paciente com Câncer Amigos do Chitão – AAPC/MS; 
 
w) Associação dos Amigos das Crianças com Câncer – AACC/MS. 
 
 
 

III - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 
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As metas para os projetos de desenvolvimento econômico do Município se voltam para 
a geração de emprego e renda e ao desenvolvimento de seu potencial, de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

1 - estimular a formação de organizações produtivas comunitárias; 
 

2 - promover o acesso à informação sobre avanços científicos e tecnológicos de 
interesse da comunidade, bem como difusão de tecnologias existentes ou alternativas para o 
incremento das atividades produtivas locais; 

 
3 - estimular a legalização das atividades econômicas do setor informal; 
 
4 - recadastrar as atividades econômicas municipais; 

 
5 - fomentar as atividades de comércio de bairros e criação de condições para a 

viabilização de formas alternativas de comercialização; 
 

6 - incentivar a implantação de indústrias e agroindústrias; 
 

7 - dar suporte e divulgação ao produto turístico local; 
 

8 - realizar estudos e pesquisas sobre a produção comercial e industrial do Município; 
 

9 - incentivar a implantação de agroindústrias, com utilização de capital privado e 
público, direcionando os esforços para as atividades agropecuárias; 
 

10 - apoiar as indústrias regionais para agregarem outros produtos da cadeia produtiva 
incorporando novos sistemas de comercialização; 
 

11 - fomentar a economia solidária no Município; 
 

12 - apoiar e estimular o desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura.  
 

IV - PLANEJAMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO: 
 

O planejamento urbano municipal, o desenvolvimento da cidade, em conjunto com as 
questões ambientais e de saneamento deverá priorizar: 
 

1 - elaborar as diretrizes de crescimento e desenvolvimento da cidade, projetos 
estratégicos de desenvolvimento, adequada utilização da área urbana e uso do solo e plano de 
mobilidade urbana, voltados para melhoria da qualidade de vida da população; 
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2 - programa de paisagismo - manutenção das praças públicas, canteiros e áreas verdes 
do Município; 
 

3 - implementar políticas e parcerias para a elaboração e implementação dos planos 
locais como: Agenda 21, gestão dos resíduos sólidos, coleta seletiva de lixo e educação 
ambiental nas escolas, comunidades e empresas; 
  

4 - implantar sistema de coleta e destinação final de lixo hospitalar; 
 

5 - regulamentar o sistema de monitoramento de vegetação arbórea (corte, poda e 
manutenção de árvores); 
 

6 - implantar programa de controle e fiscalização da atividade geradora de poluição 
sonora e visual; 
 

7 - induzir melhorias no sistema rodoviário, transporte, meio ambiente, abastecimento 
de água, tratamento de esgoto, energia, implantação industrial e desenvolvimento sustentável; 

8 - ofertar equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da população; 
 

9 - promover o ordenamento e o controle do solo urbano, visando o cumprimento da 
função social da propriedade; 

 
10 - preservar, proteger e recuperar o patrimônio natural e construído, cultural, 

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
 

11 - garantir a formalização de convênios ou contratos com as entidades de defesa do 
meio ambiente. 
 
V - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS: 
 

Os serviços de infraestrutura têm como meta preparar a cidade para os patamares de 
desenvolvimento exigidos pela população das seguintes prioridades: 

 
1 - implantar e fazer manutenção urbana com a adoção de critérios de iluminação 

pública, estendendo a locais não atendidos pela rede convencional, inclusive rural e 
sinalização do Município; 

 
2 - executar obras de canalização de córregos de acordo com princípios de 

racionalidade, qualidade e matas ciliares; 
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3 - promover a drenagem e o asfaltamento de vias públicas de acordo com as diretrizes 
dos Planos; 

 
4 - promover ações de integração e participação das comunidades locais na execução de 

obras e serviços públicos de interesse coletivo; 
 
5 - promover a drenagem, construção de pontes, aterros, encascalhamento e 

patrolamento das estradas vicinais do Município; 
 
6 - executar a limpeza de terrenos baldios e residências em bairros, para evitar a 

proliferação de doenças; 
 
7 - manter, revitalizar e ampliar o sistema viário urbano e rural do Município. 

 
 
VI - CULTURA, ESPORTE E LAZER: 
 

As atividades culturais, desportivas e de lazer têm como meta o resgate da cultura 
regional, a aproximação das pessoas e a valorização de espaços públicos, com as seguintes 
prioridades: 

 
1 - promover ações de incentivo às atividades culturais e manifestações populares, 

incluindo a construção de espaços apropriados; 
 
2 - manter programas destinados ao lazer da população em geral, incluindo construção 

de espaço apropriado; 
 
3 - manter os mecanismos de parceria com a iniciativa privada na manutenção e criação 

de espaços de recreação e lazer; 
 
4 - fomentar as atividades esportivas amadoras em todas as suas modalidades, inclusive 

com a construção de espaços apropriados; 
 
5 - promover cursos, workshops entre outros meios de atualização e desenvolvimento 

dos profissionais e participantes envolvidos no meio esportivo, como atletas, técnicos, 
professores, árbitros; 

 
6 - coordenar a política cultural voltada à criação artística, na produção e consumo de 

bens e serviços culturais para todas as camadas da população, promovendo shows artísticos de 
interesse da comunidade; 

 
7 - criar  programas e projetos voltados para a identificação e o reconhecimento do 

patrimônio municipal e de espaços públicos existentes, com vistas ao incremento de novas 
áreas de potencial turístico; 

 
8 - manter programas de atividades esportivas no sistema educacional; 
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9 - apoiar as atividades de competição e eventos esportivos no Município, realizando 
convênios e concedendo auxílios a entidades organizadoras para sua realização. 

10 – incentivar a participação das equipes escolares nos jogos regionais, estaduais e 
nacionais. 
  

11 – manter e ampliar o programa de iniciação ao esporte para as crianças do município 
e estabelecer parcerias para ajudar as escolinhas já existentes no município. 
  

 
 
VII -  EDUCAÇÃO: 

 
1 - garantir a oferta de educação infantil de qualidade; 

 
2 - garantir a oferta de ensino fundamental de qualidade; 

 
3 - garantir a execução de ações que organizem a gestão da educação municipal, 

primando pela busca da qualidade do ensino oferecido nas unidades escolares; 
 

4 - proporcionar formação continuada para os servidores da educação municipal; 
 

5 - implantar e implementar ações de acompanhamento da aprendizagem escolar; 
 

6 - implantar um programa de reestruturação física das unidades escolares e da 
Secretaria Municipal de Educação, com reforma e ampliação de unidades já existentes e 
construção de novas unidades, priorizando a promoção de acessibilidade aos ambientes 
escolares; 
 

7 - ampliar a oferta de vagas na educação infantil, com construção de novo centro de 
educação infantil e ampliação de unidades já existentes; 
 

8 - proporcionar redução de superlotação de turmas do ensino fundamental, com a 
ampliação de unidades já existentes e construção de nova escola; 
 

9 - implantar programa de alfabetização de adultos; 
10 - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - da Rede 

Municipal de Ensino; 
 

11- criar o Conselho Municipal de Educação; 
 
12 - garantir as condições adequadas, de material e pessoal, para o bom 

desenvolvimento das atividades escolares; 
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13 - apoiar a oferta de cursos técnicos e superiores na Universidade Aberta do Brasil – 

UAB; 
 

14 - melhorar o atendimento aos alunos com necessidades especiais na Rede Municipal 
de Ensino; 
 

15 - implantar espaço adequado para o Núcleo de Atendimento à Inclusão; 
 

16 - garantir a oferta de transporte escolar de qualidade, incluindo a aquisição de novos 
veículos; 
 

17 - manter, ampliar e melhorar o programa de alimentação escolar; 
 
18 - garantir o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação; 
 
19 - implantar sistema de acompanhamento de frequência escolar, para identificar e 

buscar soluções para os casos de ausência, baixa frequência e evasão escolar; 
 

20 - realizar levantamento da população de jovens e adultos que estão fora da escola, 
com vistas à implantação diversificada de políticas para esses cidadãos; 
 

21 - apoiar a oferta de transporte universitário; 
 

22 - apoiar a oferta da educação especial; 
 
23 - atender prioritariamente as metas, diretrizes, projetos e programas estabelecidos no 

Plano Municipal de Educação. 
 

VIII - PODER LEGISLATIVO: 
 

1 - adquirir veículos; 
 

2 - ampliar e reformar o prédio do Poder Legislativo; 
 

3 - terceirizar os serviços de vigilância desarmada, de limpeza e conservação; 
 

4 - implantar plano de saúde para vereadores e servidores; 
 

5 - desenvolver uma política de pessoal em consonância com as determinações 
constitucionais, capacitando, valorizando e dignificando o servidor público; 
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6 - implantar e modernizar sala de informática com instituição de programas de cunho 

social; 
 

7 - divulgar as ações institucionais do Poder Legislativo nos meios de comunicação; 
 
8 - adquirir móveis e equipamentos de informática; 

 
9 - reformular o Regimento Interno e a Lei Orgânica; 

 
10 - implantar e implementar recursos tecnológicos; 

 
11 - implementar o projeto Diploma Aluno Nota Dez; 

 
12 - promover a progressão funcional e reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, 

salários e proventos dos cargos e funções e dos subsídios dos vereadores, bem como 
implementar o pagamento de salários e proventos; 
 

13 - manter o projeto Câmara Jovem; 
 
14 - realizar concurso público; 
 
15 - modernizar as ações legislativas voltadas ao cidadão; 

 
16 - manter e conservar a sede do Poder Legislativo; 

 
17 - realizar sessões itinerantes; 

 
18 - implantar novas ferramentas de divulgação via internet; 

 
19 - estimular a eficácia, a eficiência e a efetividade do pessoal mediante cursos 

presenciais e à distância; 
 

20 - contratar assessoria especializada para atender os diversos setores do Poder 
Legislativo; 
 

21 - promover formação continuada para vereadores e servidores do Poder Legislativo 
Municipal. 
 
IX– SAÚDE: 
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1 - oferecer saúde de qualidade, implementando ações e serviços que garantam a 
atenção integral, equânime e humanizada à população para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, incluindo: 
 

a) ações de vigilância epidemiológica e controle de doenças; 
 

b) ações de vigilância sanitária; 
 

c) vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais, orientação alimentar e a 
segurança alimentar promovida no âmbito do SUS; 

d) educação para a saúde; 
 
e) saúde do trabalhador; 

 
f) assistência à saúde em todos os níveis de complexidade: atenção básica, média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar e serviços de urgência e emergência; 
 

g) assistência farmacêutica; 
 

h) atenção à saúde dos povos indígenas; 
 

i) capacitação de recursos humanos. 
 

2 - melhorar o atendimento à população; 
 

3 - construir e reformar o hospital; 
 
4 - adquirir uma Unidade de Tratamento Intensivo - UTI - para adultos e neonatal; 

 
5 - criar o centro de realização de exames médicos; 

 
6 - adquirir equipamentos (raio x, ultrassom, mamógrafo, eletro, etc); 

 
7 - implantar o Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF - no Pró Moradia XI, 

Pró Moradia XV e no Assentamento Silvio Rodrigues; 
 

8 - criar e implantar o centro de atenção psicossocial; 
 

9 - ampliar o quadro médico nos centros de atendimento; 
 

10 - criar e ampliar programas especiais na área da saúde pública; 
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11 - criar e implantar o centro especial médico para o atendimento à mulher; 

 
12 - ampliar o programa de distribuição de medicamentos; 

 
13 - reformular as ações do laboratório; 

 
14 - adquirir ambulâncias; 
 
15 - implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; 

 
16 - ampliar e melhorar os programas básicos de saúde; 

 
17 - implementar política de valorização dos profissionais de saúde e suas condições de 

trabalho; 
 

18 - implementar o programa da saúde bucal; 
 

19 - implantar mutirão da saúde; 
 

20 - implantar centro de zoonoses; 
 

21 - implementar programas para dependentes químicos (tabagismo, alcoolismo e 
antidrogas); 
 

22 - realizar convênios com universidades e outras instituições para estudo de 
importante incidência de doenças no Município; 
 

23 - implementar ações continuadas e permanentes de combate à dengue e outras 
doenças transmitidas por mosquitos; 
 

24 - implementar ações para atender a saúde dos povos indígenas, combatendo doenças 
peculiares existentes nas referidas comunidades; 

 
25 - manter o registro de ações e informações atualizadas, através do sistema de 

informações; 
 

26 - realizar o controle de vetores para evitar doenças endêmicas (malária, leishmaniose, 
esquistossomose, febre amarela, dengue, tracoma, doença de chagas, entre outras); 
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27 - fiscalizar empresas de dejetos industriais e implementar ações de vigilância 
ambiental; 
 

28 - participar, no âmbito de competência do SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e 
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existente no processo de trabalho; 
 

29 - implementar o programa do grupo de família da saúde mental; 
 

30 - implantar os programas Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - I e II e CAPS 
Álcool e Drogas; 

 
31- atender prioritariamente as metas, diretrizes, projetos e programas estabelecidas no 

Plano Municipal de Saúde. 
 
X - HABITAÇÃO: 
 

1 - manter, ampliar, implementar e fiscalizar os programas habitacionais, tornando-os 
mais justos; 
 

2 - disponibilizar cestas básicas de materiais de construção; 
 

3 - construir casas populares; 
 

4 - criar programa habitacional municipal voltado a moradores de risco; 
 

5 - criar programas para atender os idosos; 
6 - promover a regularização da documentação dos lotes e casas populares; 

 
7 - prover concessão de planta popular e consultoria para construção; 

 
8 - priorizar e atender famílias de baixa renda em situação de risco no cadastro 

habitacional do Município; 
 

9 - adquirir áreas para construção de unidades habitacionais; 
 

10 – garantir, nos programas habitacionais, casas para policiais e bombeiros militares. 
 
XI - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 

1 - priorizar e implementar programas e projetos à população em situação de 
vulnerabilidade: 
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a) implantar novos programas de distribuição de renda; 
 
b) programas de inclusão social com capacitação e qualificação das famílias em 

vulnerabilidade. 
 

2 - apoiar e ampliar parcerias com o governo federal e estadual e entidades assistenciais; 
 

3 - implantar programas especiais voltados aos idosos; 
 

4 - apoiar a Associação da Terceira Idade de Rio Brilhante - ATIRB; 
 

5 - promover ampla reformulação e ampliação no sistema de atendimento do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS - e do Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS; 
 

6 - readequar, reformular e ampliar o Programa Ser Criança; 
 

7 - manter e ampliar o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem; 
 

8 - implantar o Programa Cidade Digital; 
 

9 - criar programas de defesa de políticas públicas dos homens, das mulheres, da 
juventude, das crianças e dos idosos; 
 

10 - implantar e implementar políticas públicas para o jovem visando a inclusão no 
mercado de trabalho; 
 

11 - manter o cadastro de programas de distribuição de renda mínima, como o Bolsa 
Família; 
 

12 - implantar programa de combate à violência contra a criança, o adolescente e à 
mulher; 
 

13 - implantar programa de combate à discriminação racial; 
 
14 - manter e ampliar parcerias existentes com entidades públicas e privadas; 

 
15 - adquirir veículos para atender os programas da assistência social; 

 
16 - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social; 
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17 - apoiar as atividades de obras sociais públicas ou privadas, reconhecidamente 

cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, que desempenhem um importante 
papel no trabalho de promoção social; 
 

18 - criar coordenadorias específicas (idoso, portador de deficiência e dependente 
químico); 
 

19 - criar programa de parcerias com entidades não-governamentais para contratação de 
jovens a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
20 - Gerenciamento da entidade Residência Protegida do Adolescente. 

 
XII - AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE: 
 

1 - criar o plano de desenvolvimento rural; 
 

2 - implementar o fundo de desenvolvimento rural; 
 

3 - adquirir maquinários e veículos leves e pesados; 
 

4 - implementar programa de recuperação de estradas rurais; 
 

5 - reestruturar e equipar as patrulhas mecanizadas; 
 

6 - criar programa "lote produtivo"; 
 

7 - incluir a produção da agricultura familiar na merenda escolar; 
 

8 - organizar os agricultores familiares sob a forma de cooperativa; 
 

9 - manter a Fundação Professor Oacir Vidal; 
 

10 - realizar parcerias com entidades públicas, privadas e associações para desenvolver 
ações de preservação do meio ambiente; 

 
11 - promover convênios com entidades de extensão rural, assistência técnica, empresas 

e outras entidades; 
 

12 - realizar cursos de capacitação rural; 
 



 

GABINETE DO PREFEITO 

“A Pequena Cativante” 

Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro ℡ (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS 

Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br  -  e-mail: gabinete@riobrilhante.ms.gov.br 
19 

 

13 - implantar política de microcrédito; 
 

14 - construir a feira do produtor ou mercado municipal; 
15 - criar o cinturão verde; 
 
16 - implantar programa de produção de mudas; 

 
17 - implantar o banco de calcário, gesso e outros; 

 
18 - implantar programa e projetos do setor agropecuário e sucroalcooleiro; 

 
19 - apoiar e investir na criação do parque de exposições e eventos; 

 
20 - implantar o aterro sanitário; 

 
21 - implantar o programa de coleta seletiva de lixo; 

 
22 - criar o programa ambiental de recuperação do Córrego Araras e do Córrego Areias 

(Estiva); 
 

23 - implementar programa de arborização geral do Município; 
 

24 - criar o viveiro de mudas; 
 

25 - fiscalizar e proteger o meio ambiente; 
 

26 - implementar programa de proteção e uso da água; 
 

27 - buscar parcerias para construção de casas no meio rural; 
 

28 - implantar o Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal - Silam; 
 

29 - implantar programa de incentivos à preservação ambiental; 
 

30 - implantar captação de água de chuvas nos prédios públicos quando de reforma ou 
construção dos mesmos; 
 

31 - implantar o plano de arborização urbana; 
 
32 - criar parques de preservação ambiental; 
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33 - dar continuidade ao programa de piscicultura nos assentamentos. 
 
XIII - SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

As metas da Administração Municipal para as áreas de segurança pública estão voltadas 
para firmar parcerias com o governo estadual para desenvolver e implantar as seguintes metas 
e prioridades: 

 
1 - aumentar o número de policiais civis e militares; 
2 - celebrar convênio com a polícia militar e civil através da Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública; 
 

3 - instalar o Corpo de Bombeiros Militar; 
 

4 - viabilizar maior segurança aos estudantes; 
 

5 - manter campanhas permanentes de educação no trânsito; 
 

6 - implantar posto policial que atenda os Pró Moradias XIV e XV e o Conjunto 
Habitacional João Zardo (Bairro Nova Rio Brilhante). 
 

 
 
 


