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RESOLUÇÃO N" P AIOO 1/20 18, fE 14 DE JUNHO DE 2018. 

O Conselho de Desenvolvimento MU~iciPal de Planalto - Pr. no uso de suas 
atribuições, considerando a Proposta de Re isão do Plano de Ação e Investimentos 
para o período 2018 a 2019, apresentado pela Equipe Técnica para revisão do Plano de 
Ação e Investimentos - PAI, nomeada pelo Ifecreto n° 4728/2018 de 23 de janeiro de 
2018 e aprovado em Audiência Pública realizada no dia 14 de junho de 2018; 

Considerando que o Plano de Ação e ~nvestimentos é peça integrante do Plano 
Diretor Municipal e o existente expirou, necessitando atualização para viabilizar a 
busca de novos recursos; 

Considerando as situações ainda pres ntes no diagnóstico constante do Plano 
Diretor Municipal e que demandam interve ções, aprova, mediante votação e seu 
Presidente toma pública a seguinte Resolução 

Fica validade a Proposta apresentada a Audiência Pública realizada no dia 14 
de Junho de 2018, no Auditório da Prefeitufa Municipal de Planalto, na forma das 
tabelas anexas à presente Resolução, contend9, o Plano de Ação e Investimentos - PAI, 
para o Período de 2018 a 2019, o Município fie Planalto - Pr. 

QUESCORRÊA 
Presidente do Conselho de Desenvolvi ento Municipal de Planalto - Pr. 

Chefia de Gabinete 

Ações 

Promover parcerias com 
os Governos Estadual e 
Federal 

Integração efetiv com os 
municípios I 

Metas e Resultados 
Esperados 

Resultados concretos na 
obtenção de recursos e 
investi mentos 

Promover ações com 
Unidades Educacionais de 
Ensino Superior 

Maiores opções d cursos 
universitários 

Elevação do nível de 
educação dos habitantes do 
município 

Projeto de melhori as 
implantado 

Viabilizar com os 
Governos Federal e 
Estadual melhorias nos 
trevos de acesso a cidade 

Segurança aos usuários das 
Rodovias que acessam o 
trevo, 
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Viabilizar junto as 
operadoras de telefonia 
móvel e fixa, visando 
melhoria na qualidade do 
serviço nas áreas urbana e 
rural 
Viabilizar junto aos Orgãos 
competentes melhoria dos 
serviços do DETRAN 

Secretaria de Meio Ambiente 

Serviço de qualid I de 
disponível a popu ação 

Usuários satisfeitos 

Ações 

Desenvolver programas de 
conservação dos recursos 
naturais com inserção de 
mecanismos de 
planejamento e gestão 
ambiental 
Parcerias com EMATER, 
IAP e demais entidades 
técnicas 

Serviço disponíve a 
população 

Comodidade a população 

Indicadores de valiação Metas e Resultados 
Esperados 

Monitoramento efieaz das 
reservas existentes 

Uso racional das riquezas 
renováveis. 

Sincronismo nas a 
meio ambiente e 
a ro ecuária 

Preservação ambiental e 
assistência técnica aos 
rodutores rurais 

Implantação de programa 
de recuperação das áreas 
de preservação 
permanente, visando a 
recuperação dos locais 
de radados 
Elaboração de programa 
de regularização dos 
cemitérios do município 
Padronização da 
arborização dos passeios 
públicos com espécies 
adequadas 
Elaboração de programa 
de controle da poluição do 
lençol freático no 
Município 

Local recuperado 
com o projeto 

Meio ambiente recuperado e 
preservado 

Aprovação do proj1to junto 
aos órgãos ambientais 

Cemitérios adequados as 
normas do IAP e população 
atendida 

Percentual de vias ncluídas 
no projeto 

Paisagismo de qualidade 
melhorando a auto estima da 
população 

Cadastramento e 
monitoramento das 
atividades econômi~as 
POluidoras/eliminaçj": o das 
fossas sé ticas 

Qualidade na água 
consumida pela população 

Conscientização e 
posterior Incremento na 
fiscalização as queimadas 
e descarte do lixo as 
mar ens dos rios 

I nfratores orientado. e 
notificados 

Meio ambiente preservado e 
população esclarecida. 

Programa de conservação 
do solo e controle da 

Expansão do progra1ma com 
resultados positivos 

Propriedades rurais incluídas 
em ro rama de 
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Ações 

PARANÁ 

Metas e Resultados 
Esperados 

erosão nas áreas rurais 
através de micro bacias 

conscientização e controle 
do solo. 

Estruturação do Conselho 
Municipal do Meio 
Ambiente e do Fundo 
municipal de Meio 
Ambiente 
Incentivar Cooperativas de 
Coletores de reciclados 
com estrutura para 
ampliação e 
direcionamento das 
atividades 
desempenhadas. 
Implantação de Plano de 
preservação e utilização 
sustentável dos recursos 
hídricos 
Ampliação do programa de 
coleta seletiva de materiais 
recicláveis 

Consolidação das práticas 
ambientais vigent • s. 

Cooperativas de Reciclagens 
em funcionament 

Plano implantado i em 
funcionamento I 
Programa em funcl onamento 

Recuperar com o fundo as 
áreas degradáveis no interior 
do município. 

População participando com 
separação do lixo 

Proteção e obtenção de 
dividendos da exploração 
sustentável dos recursos 
dis oníveis. 
Fator de proteção ambiental 

Secretaria de Agricultura 

Ações Indicadores de valiação Metas e Resultados 
Esperados 

Incentivo do poder público Proprietários rurai atendidos 
para a manutenção, 
estruturação e crescimento 
das atividades rurais com 
apoio ao produtores 
através de cursos, 
treinamentos, subsidio de 
horas ma uinas, ete. 
Apoio ao Associativismo e Formação de novas 
Cooperativismo no meio associações e coo 
rural com ações voltadas a no município 
união dos produtores 
rurais 
Implantação de Agroindústrias impl ntadas 
agroindústrias familiares, 
agregando valor à 
produção primária com 
geração de renda e 
manutenção dos jovens 
nas ro riedades 

Produtores atendid I s 

Maior capacidade de 
produção com diversificação 
das atividades produtivas 

Maior capacidade de 
negociação dos produtores 
na destinação final de suas 
produções 

Aumento da renda familiar 
dos produtores 

Aumento da oferta de 
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produtor rural através do 
aumento das ações de 
capacitação, 
principalmente 
direcionadas a pecuária 
leiteira 
Programa de qualificação 
técnico administrativa aos 
pequenos produtores 
rurais 

Produtores capac tados e 
treinados 

Ações 

Secretaria de Urbanismo e Setor Rodoviário 

Indicadores de valiação 

credito propiciando aumento 
da produção na agropecuária 

Maior controle das atividades 
das pequenas propriedades 

Implantação e manutenção 
de áreas de lazer, 
recreação e práticas 
esportivas nos bairros do 
municí io e nos distritos 
Melhoria da Iluminação 
pública em todas as vias 
da cidade com a 
substituição das lâmpadas 
tradicionais por sistemas 
que aumentem a eficiência 
reduzindo os custos de 
manutenção e ener ia 

Construção de equipamentos 
urbanos para ess1 finalidade 

Implantação de iluminação 
com qualidade no~ locais 
identificados 

Pavimentação asfáltica nas Vias urbanas e rurais 
vias urbanas e rurais do pavimentadas I 
município. 
Implantação de calçamento Número de vias ru ais 
com pedras irregulares nas pavimentadas 

Metas e Resultados 
Esperados 

Atendimento as 
necessidades da população 

Segurança aos usuários das 
vias 

Conforto e segurança aos 
usuários das vias públicas 

Segurança aos usuários nos 
deslocamentos e transporte 
da rodu ão a rícola 

Renovação constante da 
frota de veículos e 
equipamentos das 
secretarias 

Novos equipamentps 
entregues as secretarias. 

Vias revitalizadas 

Renovação dos 
equipamentos 
proporcionando uma 
agilidade maior nos serviços 
a serem restados. 

Manutenção constante de 
sinalização viária urbana 
Programa de revitalização 
das principais vias do 
município, inclusive dos 
distritos 
Adequar a infraestrutura 
básica para o escoamento 
da produção 

Vias urbanas sinal i adas. Segurança aos usuários das 
vias úblicas 
Conforto e aumento da 
autoestima da população 

Qualidade de vida a 
população e segurança nos 
deslocamentos. 
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Ações 

Viabilizar parceira do com 
governo do Estado, 
Sanepar, visando 
implantação de no mínimo 
70% dos domicílios com o 
serviço de coleta e 
tratamento do esgoto em 
toda a área urbana do 
município e eliminação 
das fossas sépticas 
existentes. 
Implantação de rede de 
galerias pluviais na sede 
do município 

Construção de abrigos 
cobertos para transporte 
público nas áreas urbanas 
e rurais 
Fortalecimento ao 
programa, de água tratada 
em todo o município 
através de incentivos, 
treinamentos aos sistemas 
de tratamentos individuais 
de cada localidade. 
Implantar programa de 
acessibilidade em todos os 
rédios úblicos. 

PARANÁ 

Metas e Resultados 
Es erados 

Redução de risco de 
doenças e menor poluição 
do lençol freático. 

Melhoria nas condições se 
segurança e saúde da 
população em períodos 
chuvosos 
Conforto e comodidade aos 
usuários do serviço 

Saúde e melhoria na 
qualidade de vida da 
população 

Comprimento a legislação e 
segurança aos portadores de 
necessidades es eciais 

Implantação de Programa 
de Mobilidade e 
Acessibilidade Universal. 

Oferta de serviço público 
essencial à popul ção 

Em paralelo a construção da 
rede coletora de esgoto 

Construção e refo mas das 
coberturas nos po tos de 
todos os itinerários 

Comunidades ate I didas pelo 
programa 

Reforma e adequa ão dos 
prédios com serviç~ público. 

Plano aprovado e sendo 
implantado 

Melhoria das condições de 
deslocamento da população, 
especialmente idosos, 
crianças e portadores de 
necessidades motoras. 

Secretaria de Educação 

Ações 

Erradicação do 
analfabetismo e controle 
da evasão escolar 

Indicadores de iValiação 

Redução dos índicll s 
negativos 

Metas e Resultados 
Es erados 

Aumento do IDHE 

Conclusão do centro de 
educação infantil 
Melhoria da qualidade do 
transporte escolar no 
interior com a uisição de 

Entrega da obra a 
o ula ão. 

Investimentos em n\ vos 
equipamentos 

Atendimento e suprimento as 
crian as de O a seis anos. 
Maior qualidade do serviço a 
população 
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Ações Indicadores de ~valiação Metas e Resultados 
Esperados 

novos ônibus e efetivação 
de novas linhas. 
Ampliação dos Unidades educacionais com Melhoria na educação da 
laboratórios de informática os equipamentos nstalados população estudantil 
e sala de biblioteca com e funcionando 
internet com modernização 
de equipamentos e 
acervos literários em todas 
as escolas municipais 
Consolidação da Educação Disciplina no currí culo das Maior conscientização e 
ambiental na grade escolas municipai i conhecimento dos 
curricular estudantes 
Aquisição permanente de Escolas atendidas Material disponível para os 
material para aulas de alunos 
educação física e artes. 
Ampliação das Escolas dotadas 1 Material disponível aos 
brinquedotecas nas equipamento alunos 
escolas municipais 
Transporte escolar: Frota Evitar a terceiriza~ão e os Minimizar custos e melhorar 
própria progressiva, com altos custos com 1 o atendimento. 
renovação periódica da transporte. 
frota existente 
Reforma, manutenção e Unidades recuperras e Maior oferta e vagas e 
ampliação das Unidades ampliadas comodidade a população 
Educacionais do escolar 
município. 

Secretaria de Saúde 1 
Ações Indicadores de 1valiação Metas e Resultados 

Esperados 
Melhorias constantes nas Palestras educativas e Redução dos atendimentos 
políticas de prevenção de orientação ao publico nas unidades de saúde e 
doenças, através de atingido de cada ação população saudável 
campanhas de prevenção, 
ações diretas de educação 
e saúde, vacinações, 
campanhas anti-drogas, 
gravidez precoce, etc. 
Fortalecer a política de Dedução dos índic ss de Aumento da satisfação dos 
saúde a mulher e a criança reclamações usuários dos serviços 
Renovação constante da Novos eQUiPamentr Transporte com segurança e 
frota de veículos da saúde entregues a secref ria. comodidade aos pacientes a 

outros municípios. 
Ampliação e diversificação Contratação de pr~sSionaiS Serviço com qualidade a 
de exames ofertados pela e Laboratório para restação população usuária 
secretaria de Saúde de serviços 
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Ações 

Incremento aos programas 
de saúde da família. 
Aquisição e renovação de 
equipamentos de saúde 

Indicadores de ~valiação 

Investimentos em mão de 

Metas e Resultados 
Es erados 

Maior qualidade do serviço a 
o ula ão atendida 

Ações 

Secretaria de Assistência Social 

Maior qualidade nos serviços 
prestados a população pelos 
rofissionais de cada área. 

Direcionamento de cursos 
voltados à vocação do 
município e público alvo a 
ser atendido pela 
secretaria, com 
fortalecimento do CRAS. 
Manutenção dos 
programas de assistência 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 
Desenvolver programa de 
cadastramento e retirada 
das habitações existentes 
nas áreas de preservação 
ermanente 

Ampliar o Plano Municipal 
de Habitação de Interesse 
Social 
Utilização dos 
instrumentos de indução 
do desenvolvimento 
territorial 
Elaboração de programa 
de regularização de 
loteamentos irregulares 
Desenvolvimento 
constante de atividades 
com grupos de terceira 
idade 

Indicadores de fvaliação 

Cursos sendo minIstrados de 
acordo com as ne essidades 
locais 

Aumento no núm~ro de 
pessoas atendidas. 

Cadastramento re lizado e 
cronograma de retIrada das 
moradias dos locais 
identificados 

Plano aprovado e I m 
desenvolvimento 

Legislação urbaní tica 
implantada 

Loteamentos identificados e 
regularizados 

Palestras educativ s e 
orientação ao publ co 
atingido. 

Metas e Resultados 
Esperados 

Opção de manutenção dos 
jovens no campo e 
aproveitados como mão de 
obra na sede 

Redução do número de 
ddadãos desocupados nas 
vias públicas 

Melhoria da qualidade de 
vida das famílias 
beneficiadas 

Atendimento as famílias 
cadastradas 

Suprimento da demanda 
existente no município por 
habitação e imóveis para 
constru ão de moradias 
Segurança aos proprietários 
dos imóveis 

Redução dos atendimentos 
nas unidades de saúde e 
população saudável 

Secretaria de Administração 

Ações Indicadores de A valiação Metas e Resultados 
Esperados 

Atualização do Plano Plano de Defesa C vil em Segurança a população em 
Municipal de Defesa Civil funcionamento caso de acidentes e 

desastres ambientais 
Reformulação da estrutura Unidade estruturac a Segurança a população \\ 
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para funcionamento da 
unidade da Defesa Civil 
Melhoria na segurança 
ública 

Aumento do efeti\llo policial 
na cidade 

Acompanhamento 
constante do Plano Diretor 
Municipal através de 
indicadores de 
monitoramento 

Reuniões de avali ção 
realizadas 

Maior segurança a 
o ula ão 

Participação popular nas 
ações de implantação do 
Plano Diretor Municipal 

Melhoria da gestão urbana 

Manutenção constante do 
processo de gestão 
participativa 
Reformulação do processo 
permanente de fiscalização 
com contratação de mais 
rofissionais 

Aplicação e fiscalização da 
legislação de 
desenvolvimento territorial 

Capacitação em 
planejamento e g stão em 
todas as áreas do\serviço 
úblico 

Reuniões de plan jamento 
gestão abertas ao público 

Utilização da legis ação 
aprovada em benrficio da 
fiscalização de co petência 
do municí io 
Legislação aprovada sendo 
aplicada \ 

Funcionalismo público 
qualificado e serviço de 
melhor qualidade 

População informada e 
participando das ações de 
overno. 

Monitoramento das 
atividades desenvolvidas no 
município e cumprimento das 
leis vi entes 
Benefício ao poder publico e 
oferta de imóveis e moradias 
a o ula ão 

Objetivar o aumento do 
IDH como indicador da 
evolução de 
desenvolvimento local 
Constante fiscalização e 
Recadastramento 
imobiliário (visando 
aumentar a arrecadação do 
município) 
Renovação permanente de 
frota, equipamentos e 
mobiliário das secretarias 

Investimentos em 
qualificação e mel oria dos 
serviços públicos 

Eficiência administ ativa. 

Renovação constarte em 
todas as secretariar 

População culta e com 
qualidade de vida 

Aumento da receita do 
município. 

Proporcionar maior agilidade 
nos atendimentos 
aumentando o rendimento 
dos servidores. 

Capacitação permanente 
do quadro de servidores 

Treinamento visanto a 
padronização das tividades 
a serem desem en adas. 

Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

Melhor atendimento ao 
usuários dos serviços 
úblicos munici ais 

Ações Indicadores de Avaliação Metas e Resultados 
Esperados 

Subsidiar o departamento Departamento estruturado e Oportunidades de incremento 
de Turismos, com em funcionamento. dos postos de trabalho e 
estrutura física e de aumento da renda 
pessoal, voltado ao principalmente na área rural. 
desenvolvimento do 
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turismo no municí io. 
Maior qualidade e 
diversidade de produtos 
colocados a disposição da 
o ula ão nos eventos 

Investimentos nos eventos 
do município 

Valorização da cultura local 

Qualificação da mão de 
obra local através de 
convênios com sistema 
"S" e demais parceiros 
técnicos. 

Empresas com mão de obra 
qualificada 

Trabalhadores treinados e 
ocupando postos de trabalho 
no município 

Investimentos do poder 
público na expansão do 
parque Industrial visando 
instalação de novas 
indústrias e a roindústrias 

Indústrias e Agroindústrias 
implantadas 

Aumento do valor agregado à 
produção local 

Incentivo ao turismo no 
município 

Promoção do ecoturismo 
sustentável nas áreas com 
potencial. 

S . d C I 

Fomentar produtos turisticos 

E 

Aumento da renda dos 
produtores rurais e 
empreendedores turísticos 
com opções de lazer a 
o ula ão da re ião 

Geração de renda com 
preservação ambiental 

ecretana e u tura e sportes 

Ações Indicadores de A aliação Metas e Resultados 
Esperados 

Manutenção, reformulação Unidade da prática be Oferta de equipamento a 
e ampliação de atividades esportes construída população para práticas 
do Complexo Esportivo esportivas 
Municipal 
Construção Centro de Equipamento Urbano Oferta de espaço a 
Eventos Construído população visando a 

realização de feiras e 
festividades 

Reforma do Centro Manutenção e mod1rnização Espaço destinado a 
Cultural da estrutura já existente valorização da cultura e 

tradições da população. 
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