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5 - PLANO DE AÇÃO
Projetos Prioritários
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5 - PLANO DE AÇÃO
Consoante Termo de Referência, foram adotadas as seguintes ações e
projetos prioritários, nas áreas de Desenvolvimento Econômico, Proteção e
Preservação Ambiental, Serviços e Infra-estrutura Públicos, Ordenamento Físicoterritorial e Gestão Democrática e Desenvolvimento Institucional, para os 5 anos
seguintes à aprovação do Plano Diretor.
A classificação das ações, intervenções e projetos orientou-se pelas
discussões com a Equipe Técnica do Poder Executivo Municipal, Conselho de
Acompanhamento do Plano Diretor Municipal e Audiências Públicas realizadas.
Além dos projetos, estão indicadas as estimativas de custos e a projeção da
capacidade de investimento do Município.
Para eleição dos projetos prioritários foram adotados os seguintes critérios1:
a) Efeito multiplicador do projeto ou ação nos diferentes segmentos que
compõem as políticas públicas.
b) Concretização da estrutura urbana proposta.
c) Melhoria dos indicadores sociais e econômicos.
d) A redução dos custos do poder público e o aumento da produtividade dos
serviços.
e) A inclusão social.

5.1 - INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
•

Elaboração e implantação do Plano Municipal de Turismo.

A ação tem como objetivo definir um conjunto de ações básicas que possam
direcionar o desenvolvimento da atividade turística no Município.
•

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável.

O Plano deve ocupar-se com as seguintes temáticas: emprego e renda,
aproveitamento do potencial dos recursos naturais existentes, desenvolvimento da
agricultura familiar e da piscicultura, treinamento e a qualificação da mão de obra
rural, gestão da produção agrícola, dinamização da assistência técnica e extensão
rural, conscientização ambiental do produtor rural e estruturação e organização de
atividades comunitárias no meio rural.

1

Os critérios elencados não estão em ordem de prioridade.
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ITEM
01
02
03
04
05

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Elaborar o Plano de Turismo
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável
Criar o Departamento de Agricultura, Indústria e Comércio.
Destinar 2% da receita do Orçamento Municipal para o Departamento de
Agricultura, Indústria e Comércio.
Rever e reformular a política de incentivos à industrialização.
Total
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CUSTO
ESTIMADO (R$)
20.000,00
--------------------------------20.000,00

5.2 - INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS PARA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL.
Grupo-trabalho Interdisciplinar para elaborar o Plano de Ações Ambientais
do Município.
•

As questões referentes ao meio ambiente já são postas como desafios à
população de Porecatu. Portanto, devem ser conduzidas ao status de prioridade na
política pública. São os casos da recuperação das matas ciliares, assoreamento de
ribeirões, arborização, erosão rural e urbana, tratamento adequado para o lixo
urbano, uso de agrotóxico, educação ambiental da população, educação ambiental
nas escolas, entre outras.
A coordenação dessas ações exige um plano detalhado para ações em
diversos campos, em diferentes tempos (curto, médio e longo prazos). Por isso,
propõe-se criar um grupo de trabalho interdisciplinar para definir as ações a serem
realizadas bem como as suas interfaces.
•

Melhoria da arborização urbana.

Para fazer frente aos problemas encontrados na arborização urbana propõese a elaboração de um projeto técnico que atenda as diversas faces que envolvem a
problemática, a saber: a) a criação e o treinamento de equipe própria do Poder
Executivo Municipal para realizar poda de árvores, b) o combate a pragas e
doenças, e) a definição de espécies mais indicadas para a arborização de vias. A
elaboração do projeto técnico deve ser iniciada no prazo de 1 ano. Será
complementada com a elaboração e implementação de legislação sobre arborização
de logradouros públicos.
•

Implantação de Matas Ciliares.

A ação visa satisfazer a exigência legal contida no Código Florestal
brasileiro, promover a recuperação de áreas degradadas e matas ao longo dos
cursos do Município. Procura-se iniciar um processo de longo prazo, de implantação
gradual, de contenção do assoreamento dos córregos, rios e represas e
recuperação da cobertura vegetal outrora existente. A ação insere-se também na
política de desenvolvimento do setor turístico onde o respeito às questões
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ambientais pode vir a ser o fator diferencial de Porecatu em relação aos demais
municípios vizinhos, também concorrentes em relação à atração de turistas.
Remoção dos assentamentos populacionais em áreas consideradas de
preservação ambiental
Essa ação visa transformar as áreas lindeiras ao Córrego do Capim para fins
de preservação permanente. Para tanto é necessário: a) promover a retirada de
edificações e populações ocupando áreas de preservação dos cursos de água e
nascentes; b) evitar novas ocupações. Essa ação deve ser continuada de modo que,
em 2016, se tenha a completa transformação Córrego do Capim, no trecho urbano.
Os orçamentos anuais deverão prever recursos para desapropriação dessas áreas,
de modo continuado. A remoção se fará mediante a garantia da posse da terra para
as populações envolvidas. Como forma inicial de trabalho, a gerencia do Plano
Diretor deverá promover o projeto técnico para as remoções.

ITEM
01
02
03
04
05
06
07

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS PARA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL.
Organizar grupo de trabalho para elaborar o Plano de Ações Ambientais do
Município
Melhoria da arborização urbana
Implantação de Matas Ciliares
Recompor o talude do aterro de entulhos que comprometem as margens do
córrego do Capim
Transformar as reservas legais em Parques Públicos (ICMS Ecológico)
Remover as populações localizadas em áreas de preservação permanente,
declividade acentuada e em locais insalubres.
Promover campanhas de conscientização junto á população sobre as
ligações clandestinas de esgotos e ampliação dos serviços e ligações de
águas pluviais à rede de esgotos.
Total

CUSTO
ESTIMADO (R$)
----------20.000,00
10.000,00
5.000,00
--------100.000,00
10.000,00
145.000,00

5.3 – INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS PARA SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA
PÚBLICOS.
INFRA-ESTRUTURA
•

Recapear vias urbanas.

A fim de dar manutenção à rede viária e impedir maior deterioração do
pavimento é necessário o recapeamento de diversas vias urbanas, num total de 1
km/ano, durante 5 anos.
•

Construção de Emissários – rede de drenagem.

A ação objetiva a construção de 1.000 metros de emissários (diâmetro de 80
cm) para eliminar erosões existentes na área urbana.
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ITEM
01
02
03
04
05

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS EM INFRA-ESTRUTURA
Construção de emissários – rede de drenagem (200 metros/ano)
Recapear e pavimentar vias urbanas (1 km a.a.)
Elaboração e implantação do Cadastro Técnico de Galeria de Águas Pluviais.
Gestionar junto a Sanepar para elaboração de projeto para adequar a Estação
de Tratamento as exigências atuais quanto à demanda e legislação ambiental
Implantar projeto de melhoria da iluminação pública (diversas vias e trevo da
Avenida Paranapanema com PR170)
Total

260

CUSTO
ESTIMADO (R$)
120.000,00
550.000,00
10.000,00
--------100.000,00
780.000,00

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
SAÚDE
•

Reforma e ampliação de Unidades de Saúde.

Reformar o prédio da Unidade Básica da Vila Iguaçu com a construção de
sanitários exclusivos para funcionários e pacientes, adequações das salas de
consulta, pinturas e pequenas intervenções em conformidade com a vigilância
sanitária e implantar recursos de informática.
A Unidade Básica Central e a da Fazenda Central necessitam de pequenas
reformas no piso, instalações elétricas e hidráulicas, pintura e de recursos de
informática.
•

Espaço físico para Vigilância Sanitária.

Providenciar um novo espaço físico para a Vigilância Sanitária condizente
com o trabalho desenvolvido pela unidade de saúde. A Vigilância poderá ser
implantada aproveitando e reabilitando as edificações (comerciais) situadas ao final
da rua Urbano Lunardelli, hoje fechadas.
Implantar sistema de controle de distribuição de medicamentos através de
cartão único.

•

Ação tem como objetivo a criação de cartão único de atendimento em saúde
e em assistência social a fim de controlar a tipologia de atendimento e a distribuição
de medicamentos entre a população beneficiária do sistema municipal de saúde.
Implementar atendimento do Programa de Saúde Bucal nas equipes do
Programa da Saúde Familiar (PSF).

•

A ação tem com objetivo expandir o Programa de Saúde Bucal, associandoo ao Programa Saúde da Família (PSF), no atendimento odontológico aos pacientes
com dificuldades de atendimento nas unidades de saúde.
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Implantar equipe interdisciplinar para trabalhar em saúde mental /
alcoolismo.

•

A ação envolve um a criação, no Depto de Saúde do Poder Executivo
Municipal, de equipe profissional interdisciplinar para atender os casos de saúde
mental e alcoolismo.
Implantar serviço de analise clinicas, aproveitando os equipamentos
existentes e sem uso.

•

A ação tem com objetivo melhorar o atendimento da população evitando o
deslocamento para centros maiores, diminuir os gastos com transporte e reduzir os
custos dos serviços de saúde.
•

Potencializar o atendimento do Programa da Saúde Familiar (PSF).

Objetiva promover a reorganização do Programa da Saúde Familiar de modo
a capacitá-lo ao atendimento das necessidades globais da população.
• Adquirir veículos para atender as necessidades de deslocamentos dos
servidores em serviço.
A ação objetiva adquirir veículo, para trabalho exclusivo junto ao Depto de
Saúde a fim de atender aos deslocamentos dos servidores do serviço de saúde
municipal. Com isso espera-se maior eficiência do atendimento à população e
melhores condições de trabalho para os funcionários do Sistema de Saúde.
• Contratação de servidores de nível superior para as áreas: especialidades
médicas, análises clinicas, farmácia e enfermagem.
A ação envolve a contratação de servidores, com nível de instrução superior,
para o Sistema de Saúde. Busca ampliar e melhorar o atendimento da população,
no que se refere aos procedimentos de pequena complexidade. A contratação
envolve não só as questões relacionadas à saúde do usuário como também a
execução dos sistemas de informatização, atendimento público, planejamento de
ações em saúde, articulação da política de saúde com as demais políticas públicas,
entre outras.
Implantar programa de atendimento específico para saúde na Terceira
Idade.

•

O Plano Diretor, fase ao aumento da população acima de 60 aos, prevê a
elaboração de um programa de atendimento específico à terceira idade. Esse
Programa deve contemplar diversos aspectos da vida da população alvo. As
características do Projeto surgirão do encontro de grupo de trabalho composto para
essa finalidade supra e será composto por profissionais de saúde, educação, meio
ambiente e assistência social.
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Campanha de esclarecimento da população.

A ação propõe efetivar um conjunto de esclarecimentos à população sobre o
funcionamento e a organização do sistema municipal de saúde. A conscientização
da população sobre a temática é parte complementar da melhoria da oferta e
qualidade dos serviços prestados.
As campanhas de esclarecimento público devem ter caráter permanente,
devendo atingir também diferentes pontos que compõem a prevenção de doenças e
promoção da saúde, dentre elas, vacinação, prevenção de AIDS, tuberculose,
respeito ao meio ambiente, saúde bucal, saúde do idoso, etc.

ITEM
01
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS - SAÚDE
Reforma e ampliação de Unidades de Saúde
Espaço físico para Vigilância Sanitária
Implantar sistema de controle de distribuição de medicamentos através de cartão
único.
Implementar atendimento do Programa de Saúde Bucal nas equipes do
Programa da Saúde Familiar (PSF).
Implantar equipe interdisciplinar para trabalhar em saúde mental / alcoolismo.
Ampliar o Programa de Atendimento a Adolescentes
Implantar serviço de analise clinicas, aproveitando os equipamentos existentes e
sem uso.
Potencializar o atendimento do Programa Saúde da Familiar (PSF).
Adquirir veículos para atender as necessidades de deslocamentos dos
servidores em serviço.
Contratação de servidores de nível superior para as áreas: especialidades
médicas, análises clinicas, farmácia e enfermagem.
Implantar programa de atendimento específico para saúde na Terceira Idade.
Campanhas de esclarecimentos à população
Total

CUSTO
ESTIMADO (R$)
400.000,00
--------10.000,0
---------------------------------------------35.000,00
-----------------10.000,00
455.000,00

EDUCAÇÃO
•

Expandir o programa de alfabetização de adultos

Tendo em vista que a Diretriz do Plano Diretor prevê a progressiva
eliminação do analfabetismo nas faixas etárias acima de 60 anos, o Poder Executivo
Municipal deverá expandir o Programa de Alfabetização de Adultos. Essa ação exige
medidas específicas que incentivem a população alvo a participar do Programa e
deve ser realizada conjuntamente aos demais projetos de atendimento à Terceira
Idade (saúde, educação ambiental, lazer, esportes, assistência social).
• Implantar o Sistema Municipal de Avaliação dos Programas em Educação
Avaliar o desempenho institucional da Educação buscando a eficiência dos
programas educacionais na sua globalidade (espaço físico, recursos humanos,
discentes, recursos pedagógicos e de formação da cidadania).
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Realização do Censo Educacional

A ação objetiva realizar o Censo Educacional como forma de conhecer e
possibilitar o planejamento do setor.
•

Elaboração do Plano Municipal da Educação

A construção do Plano Municipal de Educação tem como objetivo definir um
conjunto de ações básicas que possam balizar o andamento da Educação enquanto
política pública. O Plano deverá conter diagnóstico e proposições para as questões
pedagógicas, recursos humanos, instalações físicas, merenda escolar, formas de
avaliação de alunos, professores e educação em geral, formas de participação de
pais, saúde do educando, formas e sistemas de apoio pedagógicos, entre outros. O
horizonte do Plano Municipal será de 5 anos após a aprovação do Plano Diretor e
deverá conter metas e objetivos a serem cumpridos no tempo disponível.
•

Realização da Conferência Municipal de Educação.

A realização da Conferência tem por objetivo democratizar as informações
relativas à educação, permitir o debate sobre as questões pertinentes e receber
contribuições para construir a Política Municipal de Educação para os próximos
anos.
•

Ampliar os projetos que complementam o aprendizado do período integral

O ensino em período integral já é parte integrante da educação em Porecatu.
Estando em fase de implantação, necessita uma série de ações que possibilitem o
seu pleno desenvolvimento. Uma dessas ações se constitui na introdução da prática
de esportes como atividades complementares da educação (escolinhas de vôlei,
futebol, handebol, basquete e GRD).
Introduzir a pratica esportiva no período integral como forma de
desenvolvimento global do estudante e a incentivar a pratica esportiva como fator de
melhoria na qualidade de vida.
•

Incrementar o programa de educação de jovens e adultos

Sem prejuízo da continuidade dos trabalhos com jovens, essa ação visa
sobretudo dinamizar o Programa de Alfabetização de Adultos tendo em vista que a
concentração do analfabetismo se situa nas faixas etárias acima de 60 anos. A ação
exige medidas específicas que incentivem a população alvo a participar do
Programa. Deve ser realizada conjuntamente aos demais projetos de atendimento à
Terceira Idade (saúde, educação ambiental, lazer, esportes, assistência social).
•

Fornecer transporte para educadores que trabalham na zona rural

Fornecer transporte para educadores que trabalham em local distante da
área urbana será implementado para valorizar o funcionário e melhorar sua renda
hoje diminuída com o dispêndio com o deslocamento por recurso pessoal.
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ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO
Expandir o programa de alfabetização de adultos.
Implantar o Sistema Municipal de Avaliação dos Programas em Educação.
Realização do Censo Educacional.
Plano Municipal de Educação
Conferência Municipal de Educação
Ampliar os projetos que complementam o aprendizado do período integral.
Incrementar o programa de educação de jovens e adultos
Fornecer transporte para educadores que trabalham na zona rural
Total
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CUSTO
ESTIMADO (R$)
10.000,0
-------5.000,00
------------------------------------------15.000,00

TRANSPORTES.
•

Reforma das instalações físicas do Terminal de Passageiros.

O projeto prevê pequenas reformas no Terminal de Passageiros de modo a
garantir condições mínimas de funcionamento daquele equipamento. As reformas
importam na troca de esquadrias, reforma de instalações elétricas e hidráulicas,
pintura e adequação as normas de acessibilidade.
•

Abrigos para alunos que utilizam o transporte escolar.

A ação importa na construção de 20 abrigos para usuários do transporte
escolar, na zona rural e urbana. Objetiva fornecer maior conforto e proteção aos
alunos contra o sol e chuva.

ITEM
01
02

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS TRANSPORTES
Reforma das instalações físicas do Terminal Rodoviário de Passageiros.
Abrigos aos alunos que utilizam o transporte escolar.
Total

CUSTO
ESTIMADO (R$)
20.000,00
20.000,00
40.000,00

ESPORTES E RECREAÇÃO.
Finalizar a reforma da piscina pública.
A ação importa em reforma dos filtros da piscina pública já existente.
Objetiva incentivar a prática da natação entre a população, principalmente para os
alunos da rede municipal de ensino como atividade complementar.
•

•

Quadras poliesportivas cobertas nas escolas municipais.

A ação importa em construir quadra coberta em escola municipal para tornála apta ao desfrute dos alunos da rede pública de ensino e também pela população.
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Implementar Programa de Recreação e Desporto para Terceira Idade.

A ação proposta deve ser elaborada em consonância com as demais
atividades previstas para atendimento à Terceira Idade, tais como a Alfabetização de
Adultos, o Programa de Saúde e o Programa de Assistência Social à Terceira Idade
de modo a compor um conjunto articulado de atendimento à população na faixa
etária correspondente.

ITEM
01
02
03

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS - ESPORTES E
RECREAÇÃO
Finalizar a reforma da piscina pública
Quadras poliesportiva cobertas nas escolas municipais.
Implementar programa de atendimento de lazer para a população da Terceira
Idade.
Total

CUSTO
ESTIMADO (R$)
10.000,00
150.000,00
---------160.000,00

CULTURA.
•

Reformar as instalações do Museu

Reformar as instalações do Museu Histórico. Objetiva melhorar s condições
das instalações físicas do Museu de modo a tornar possível a exposição de peças,
permitir o aumento do acervo, como forma de preservação da memória histórica e
cultural da sociedade, e permitir o desenvolvimento de trabalhos junto ao
Departamento de Educação.
•

Construir nova Biblioteca Municipal.

A ação objetiva construir nova Biblioteca Municipal (300m2). Para tantodeverá
ser avaliada a possibilidade de aproveitamento das edificações (comerciais) situadas
ao final da rua Urbano Lunardelli, hoje fechadas.
•

Elaborar Plano Municipal de Preservação do Patrimônio Ambiental,
Histórico e Cultural e realizar o inventario do patrimônio arquitetônico.

O patrimônio cultural de uma comunidade não se constitui só dos bens móveis
ou imóveis, públicos ou privados, mas de toda manifestação própria da cultura que,
em alguma época, possa ter contribuído para a consolidação da identidade do grupo
social. O resgate desse patrimônio é fundamental para Porecatu. Como tal, essa
ação visa elaborar o Plano Municipal de Preservação do Patrimônio Ambiental,
Histórico e Cultural de Porecatu.
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Informatizar o acervo da Biblioteca Municipal.

•

O objetivo dessa ação é implantar a informatização da Biblioteca Pública
Municipal como forma de obter ganhos de produtividade na gestão de sua
administração.

ITEM
01
02
03
04

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS - CULTURA
Reformar as instalações do Museu.
Construir nova Biblioteca Municipal.
Elaborar Plano Municipal de Preservação do Patrimônio Ambiental, Histórico e
Cultural.
Informatizar o acervo da Biblioteca Municipal.
Total

CUSTO
ESTIMADO (R$)
100.000,00
350.000,00
15.000,00
5.000,00
470.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL
•

Ampliar os programas de atendimento à população.

Essa ação tem como objetivo ampliar os programas de atendimento da
população, dentre eles: atendimento à criança e ao adolescente, combate a
violência contra mulher, atendimento ao drogado e alcoolista (a partir de consórcios
municipais)
•

Readequar a estrutura do Departamento de Assistência Social para
institucionalizar o CRAS – Centro de Referência Assistência Social

O objetivo desta ação é promover a readequação do departamento de
Assistência Social de modo a sintonizá-lo à política nacional de Assistência Social.
•

Criar parcerias com a iniciativa privada para potencializar programas da
Assistência Social

Criar parcerias para abrir espaço para novas práticas no atendimento da
assistência social e incentivar a responsabilidade social do setor privado.
•

Capacitação de recursos humanos da Assistência Social.

O objetivo dessa ação é promover a capacitação dos recursos humanos que
prestam serviços na promoção social no Município. A capacitação deve abranger os
aspectos de montagem de projetos de geração de trabalho e renda, organização de
políticas públicas, utilização dos recursos de informática, implantação de cadastro
único, utilização de banco de dados, entre outros aspectos diretamente relacionados
com a atividade fim.
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ITEM
01
02
03
04

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS - ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Ampliar os programas de atendimento a população
Readequar a estrutura do Departamento de Assistência Social para
institucionalizar o CRAS – Centro de Referência Assistência Social
Criar parcerias com a iniciativa privada para potencializar programas da
Assistência Social
Capacitação de recursos humanos da Assistência Social.
Total
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CUSTO
ESTIMADO (R$)
--------------------------

HABITAÇÃO
•

Regularizar os loteamentos

A ação envolve a regularização dos loteamentos Jardim Santa Cristina, Jardim
São Paulo, Jardim Pagano, Jardim Sumaré e Parque Guaíra. Objetiva aumentar a
oferta de lotes urbanos com disponibilidade para edificação a curto prazo.
•

ITEM
01

HABITAÇÃO PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
Regularizar os loteamentos Jardim Santa Cristina, Jardim São Paulo, Jardim
Pagano, Jardim Sumaré e Parque Guaíra.

CUSTO
ESTIMADO (R$)
---------

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
•

Implantar um novo Aterro Sanitário

Esta ação objetiva implantar um novo aterro sanitário com todas as instalações
necessárias para seu funcionamento regular frente à legislação ambiental.
•

Reestruturar a coleta seletiva do lixo urbano.

Esse projeto teve iniciativas anteriores e que redundaram em treinamento de
pessoal, implantação de processos de separação de lixo com controle do Poder
Público sobre essa atividade. Nesse sistema pode-se avançar até a implantação da
coleta seletiva onde a separação do lixo começa na residência do cidadão. Além de
propiciar melhorias ao meio ambiente a ação permitirá reduzir o volume total de lixo
depositado no aterro, dando a este maior vida útil. Deverá também dar utilização ao
galpão de lixo reciclável, hoje abandonado.
•

Separar o serviço de coleta de lixo hospitalar da coleta de lixo domiciliar.

A ação objetiva efetuar a separação da coleta do lixo hospitalar e domiciliar, em
toda área urbana de Porecatu.
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Aumentar o número de equipes de varrição.

•

Propõe-se criar mais 1 equipe de varrição. Trata-se de proposta de pequeno
custo de implantação e que poderá resultar em melhorias na limpeza das vias
urbanas.

ITEM
01
02
03
04

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS EM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS.
Implantar um novo Aterro Sanitário
Reestruturar a coleta seletiva do lixo urbano.
Separar o serviço de coleta de lixo hospitalar da coleta de lixo domiciliar.
Aumentar o número de equipes de varrição.
Total

5.4
INTERVENÇÕES
TERRITORIAL.

PRIORITÁRIAS

PARA

CUSTO
ESTIMADO (R$)
525.000,00
---------------------------525.000,00

ORDENAMENTO

FÍSICO-

Elaborar projetos técnicos de sinalização indicativa e de trânsito das vias
urbanas.

•

A ação constitui-se de elaboração de projeto técnico, global, para sinalização
vertical e horizontal de vias urbanas. Sua implantação será progressiva no tempo.
•

Adequação de sistema viário

Para disciplinar o transito será construída rótula no cruzamento da Avenida
Paranapanema e Rua Iguaçu.

ITEM
01
02

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS PARA ORDENAMENTO FÍSICOTERRITORIAL
Adequação de sistema viário
Construir rótula

Total

5.5 - INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.
•

EM

GESTÃO

CUSTO
ESTIMADO (R$)
15.000,00
80.000,00
95.000,00

DEMOCRÁTICA

E

Aprovar a legislação do Plano Diretor.
O início da implementação do Plano Diretor exige:
a) obtenção da descrição georeferenciada do Perímetro Urbano. Requer,
nos termos do Termo de Referência do Plano Diretor, a delimitação do
perímetro urbano e de urbanização específica através de coordenadas
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(de cada vértice) referenciadas à Rede de Alta Precisão do Estado do
Paraná – SEMA/IBGE. Para tanto, é necessária a demarcação dessas
coordenadas georeferenciadas e a sua transcrição, como memorial
descritivo, para o corpo do projeto de lei a ser encaminhado à Câmara de
Vereadores. Para tanto é necessária a contratação de serviços
específicos de um profissional habilitado.
b) promoção das adequações na estrutura funcional do Poder Executivo
Municipal para o cumprimento da legislação. Para tanto, exige o
treinamento de recursos humanos. O treinamento contará de reuniões
com os diferentes segmentos da administração municipal, em especial,
elaboração orçamentária, fiscalização edilícia, fornecimento de diretrizes
para loteamento, aprovação de projetos técnicos, licenciamento de
atividades, fornecimento de alvarás, habite-se, entre outros.
c) o início dos trabalhos do Conselho do Plano Diretor Municipal, o qual
requer a elaboração dos estatutos.

•

Implantar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão.

O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Municipal envolve a criação
de uma unidade de gestão do Plano Diretor, a institucionalização dos mecanismos
de gestão democrática, a criação do sistema de informações municipais e a
implantação de formas de monitoramento e controle.
A informatização do Poder Executivo Municipal já se faz presente. Porém,
não está organizada em rede. O atendimento das necessidades dos diferentes
órgãos da Administração requer a instalação de torre e equipamentos para criação
de rede intranet, aproveitamento dos sistemas já em operação, criação de um Banco
de Dados, criação de Sistema de Informações e treinamento de pessoal.
O Projeto de informatização tem como objetivo a) dar maior produtividade às
funções administrativas; b) o monitoramento e avaliação do processo de
planejamento e gestão municipal; c) desenvolvimento de formas de controle das
atividades da Assistência Social, Educação e Saúde, de forma integrada.
Em 5 anos é esperado o aparelhamento de todos os departamentos
existentes na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal. Prazo de início
do projeto é de 1 ano.
ITEM
01
02
03

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL.
Aprovar a legislação do Plano Diretor.
Implantar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão
Implantar a rede de informatização do Poder Executivo Municipal.
Total

CUSTO
ESTIMADO (R$)
---------------50.000,00
50.000,00
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RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS EM PROJETOS PRIORITÁRIOS
INTERVENÇÕES
Promoção do desenvolvimento econômico
Proteção e preservação ambiental.
Infra-estrutura
Melhoria dos serviços e equipamentos públicos - saúde
Melhoria dos serviços e equipamentos públicos - educação
Melhoria dos serviços e equipamentos públicos – transportes
Melhoria dos serviços e equipamentos públicos – esportes e recreação
Melhoria dos serviços e equipamentos públicos – cultura
Melhoria da coleta e destino dos resíduos sólidos
Ordenamento físico-territorial
Gestão Democrática e Desenvolvimento Institucional
SUBTOTAL
Imprevistos (10%)
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS

CUSTO ESTIMADO (R$)
20.000,00
145.000,00
780.000,00
455.000,00
15.000,00
40.000,00
160.000,00
470.000,00
525.000,00
95.000,00
50.000,00
2.755.000,00
275.000,00
3.030.000,00
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5.6 FINANCIAMENTO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS
PROJEÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Valores em Reais (R$)
TÍTULOS

2005

1. RECEITAS CORRENTES

12.331.409,02

2. RECEITAS DE CAPITAL

36.000,00

2.1. Operações de Crédito

36.000,00

Deduções da Receita Corrente Líquida (RCL)

2006
12.689.019,88

2007
13.057.001,46

2008
13.435.654,50

2009
14.638.782,28

2010
15.063.306,97

2011
15.500.142,87

1.068.297,31

1.099.277,93

1.131.156,99

1.163.960,54

1.268.190,17

1.304.967,69

1.342.811,75

11.299.111,71

11.589.741,95

11.925.844,47

12.271.693,96

13.370.592,11

13.758.339,28

14.157.331,12

9.742.343,35

10.022.925,89

10.314.853,06

10.615.347,11

11.565.648,10

11.902.642,06

12.249.536,06

4. DESPESAS DE CAPITAL

835.391,96

1.566.816,06

1.610.991,4

1.656.346,84

1.804.944,01

1.855.697,22

1.907.795,06

a . Investimentos não previstos no Plano

222.335,55
821.845,56

806.423,26

787.413,25

866.495,73

842.173,08

813.188,49

744.970,50

804.568,14

868.933,59

938.448,28

1.013.524,14

1.094.606,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3. DESPESAS CORRENTES
a . Encargos da Dívida Interna

b. Investimentos do Plano Diretor
c. Amortização (1)
DESPESA TOTAL

613.056,41
10.577.735,31

11.589.741,95

(1) Inclui dívidas com INSS e Amortizações de Operações de Crédito diversas

11.925.844,46

12.271.693,95

13.370.592,11

13.758.339,28

14.157.331,12
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O quadro a seguir demonstra o total da arrecadação disponível do Município
e a participação dos investimentos prioritários (em 5 anos) no Total da Poupança
Líquida do Município.

ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO E INVESTIMENTOS – 2007/2011
Estimativa (R$)
Ano

(1)

Receita Corrente
Líquida

Investimentos Prioritários do
Plano de Ação para 5 anos (1)
(A)

Disponibilidade de
Recursos Próprios (B)

A/B
%

2007

11.925.844,47

606.000,00

806.423,26

79,0

2008

12.271.693,96

606.000,00

787.413,25

81,0

2009

13.370.592,11

606.000,00

866.495,73

73,5

2010

13.758.339,28

606.000,00

842.173,08

75,6

2011

14.157.331,12

606.000,00

813.188,49

78,4

Total

65.483.798,94

3.030.000,00

4.115.693,81

73,6

Investimentos selecionados pelo Plano de Ação para serem executados em 5 anos.

Verifica-se a possibilidade de executar os investimentos previstos no Plano
de Ação – Projetos Prioritários utilizando-se 73,6% dos recursos disponíveis na
Receita Municipal, já deduzidos os compromissos assumidos. Não estão previstos
recursos oriundos de outras fontes (transferências a fundo perdido, crescimento da
Receita Líquida). Em tais situações haveriam outras alternativas de organização da
proposta financiamento dos investimentos, as quais não seriam excludentes.

