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RESOLUÇÃO N° 001/2021, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.

O Prefeito Municipal de Planalto, LUIZ CARLOS BONI, no uso de suas
atribuições, e;

Considerando a Proposta de Revisão do Plano de Ação e Investimentos para
0 período 2021 a 2022, apresentado pela Equipe Técnica para revisão do Plano de
Ação e Investimentos - PAI, nomeada pela Portaria n° 105/2021 de 18 de Agosto de
2021 e aprovado em Reunião do Conselho de Desenvolvimento Municipal no dia 21
de Setembro de 2021;

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

RESOLVE

Art. 1°. Fica estabelecido o Plano de Ações e Investimentos para os anos de
2021 e 2022 conforme proposta apresentada pela Equipe Técnica e posteriormente
aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal:

Secretaria de Administração

Metas e Resultados
Esperadosindicadores de AvaliaçãoAções

Promover parcerias com
os Governos Estadual e
Federal

Integração efetiva com os
municípios

Resultados concretos na

obtenção de recursos e
investimentos

Elevação do nível de
educação dos habitantes do
município

Promover ações com
Unidades Educacionais

Maiores opções de cursos
universitários

Adequação dos Planos de
Cargos e Salários dos
Funcionários.

Aprovações de Leis de
Modificação e Organização
dos Planos.

Adequações dos cargos e
melhorias das condições
para os funcionários.

Metas e Resultados
Esperados

Ações Indicadores de Avaliação

Reformulação e
atualização do Plano
Diretor Municipal.
Manutenção constante do
processo de gestão
participativa.

Lei de reformulação e
atualização.

Participação popular nas
ações de implantação do
Plano Diretor Municipal.

Reuniões de planejamento
gestão abertas ao público.

População informada e
participando das ações de
governo.

Reformulação do processo
permanente de fiscalização
com contratação de mais
profissionais.

Utilização da legislação
aprovada em beneficio da
fiscalização de competência
do município.

Monitoramento das
atividades desenvolvidas no

município e cumprimento das
leis vigentes.
Proporcionar maior agilidadeRenovação permanente de Renovação constante em
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frota, equipamentos e
mobiliário das secretarias.

todas as secretarias. nos atendimentos
aumentando o rendimento
dos servidores.

Capacitação permanente
do quadro de servidores.

Treinamento visando à

padronização das atividades
a serem desempenhadas.

Melhor atendimento aos

usuários dos serviços
públicos municipais.

Secretaria de Melo Ambiente

Ações indicadores de Avaliação Metas e Resultados
Esperados

Uso racional das riquezas
renováveis.

Desenvolver programas de
conservação dos recursos
naturais com inserção de
mecanismos de
planejamento e gestão
ambiental

Monitoramento eficaz das
reservas existentes

Parcerias com IDR, lAT e
demais entidades técnicas

Sincronismo nas ações de
melo ambiente e

Preservação ambiental e
assistência técnica aos
produtores ruraisagropecuária

Implantação de programa
de recuperação das áreas
de preservação
permanente, visando à
recuperação dos locais
degradados.

Local recuperado de acordo
com 0 projeto

Meio ambiente recuperado e
preservado

Padronização da
arborízação dos passeios
públicos com espécies
adequadas

Percentual de vias incluídas
no projeto

Paisagismo de qualidade
melhorando a auto estima da

população

Programa de conservação
do solo e controle da

Expansão do programa com
resultados positivos

Propriedades rurais incluídas
em programa de
conscientização e controle
do solo.

erosão nas áreas rurais
através de micro bacias

Incentivar Cooperativas de
Coletores de materiais
recicláveis com estrutura
para ampliação e
direcionamento das
atividades

Cooperativas de Reciclagens
em funcionamento

População participando com
separação do lixo

desempenhadas.
Implantação de Plano de
preservação e utilização
sustentável dos recursos

Plano implantado e em
funcionamento

Proteção e obtenção de
dividendos da exploração
sustentável dos recursos
disponíveis.hídricos

Ampliação do programa de
coleta seletiva de materiais
recicláveis

Programa em funcionamento Fator de proteção ambiental

Execução de uma gestão Programa em funcionamento Destinaçâo correta dos
resíduos sólidos.
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Metas e Resultados
Esperados

Indicadores de AvaliaçãoAções

adequada de resíduos
sólidos, com coleta,
acondicionamento e

destinação
ambientalmente

adequada dos mesmos.

Perfuração de Poços
Artesianos para
atendimento das
comunidades.

Quantidade de comunidades
atendidas.

Atender 100% das
Comunidades do Município.

Secretaria de Agricultura

Ações
Metas e Resultados

EsperadosIndicadores de Avaliação

incentivo do poder público
para a manutenção,
estruturação e crescimento
das atividades rurais com
apoio aos produtores
através de cursos,
treinamentos, subsidio de
horas maquinas, etc.
Apoio ao Assocíativismo e
Cooperativismo no meio
rural com ações voltadas a
união dos produtores
rurais

Proprietários rurais atendidos Maior capacidade de
produção com diversificação
das atividades produtivas

Participação das
Associações na sociedade.

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

Apoio a Implantação e
desenvolvimento de

agroindústrias, agregando
valor à produção primária
com geração de renda e
manutenção dos jovens
nas propriedades.
Elaboração e Organização
de Programas Municipais
para incentivo das mais
diversas áreas de
produção.
Aquisição de veículos e
máquinas agrícolas.

Agroindústrias implantadas
e/ou em desenvolvimento.

Aumento da renda familiar

dos produtores.

Diversidade de produção e
aumento da renda dos

produtores.

Programas Implantados em
andamento.

Quantidade de veículos e
máquinas adquiridas.

Melhores condições de
trabalho aos funcionários da
Secretaria de Agricultura e
maior atendimento aos

produtores com máquinas
agrícolas.
Fortalecimento das ações
voltadas ao Serviço de

Fortalecer as ações do
SIM.

Reformulação da Lei
Municipal e capacitação dos
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Inspeção Municipal.servidores.

Secretaria de Urbanismo e Secretaria de Serviços Rodoviários

indicadores de AvaliaçãoAções
Metas e Resultados

Esperados
Atendimento as
necessidades da população

Implantação e manutenção
de praças e áreas de lazer,
recreação e práticas
esportivas nos bairros do
município 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

Construção de equipamentos
urbanos para essa fínaiidade

Segurança aos usuários e
embelezamento das vias.

Implantação de iluminação
com qualidade nos locais
identificados e implantação
do Programa de iluminação
de LED.

manutenção e energia.
Pavimentação asfáltica nas
vias urbanas e rurais do

Vias urbanas e rurais

pavimentadas.
Conforto e segurança aos
usuários das vias públicas.

municipío.
implantação de calçamento
com pedras Irregulares nas
principais vias rurais.

Número de vias rurais

pavimentadas.
Segurança aos usuários nos
deslocamentos e transporte
da produção agrícola.
Proporcionar maior agilidade
nos serviços a serem
prestados.

Renovação constante da
frota de veículos,
máquinas e equipamentos
das secretarias.

Novos equipamentos
entregues as secretarias.

Manutenção constante de
sinaiização viária urbana.

Vias urbanas sinalizadas. Segurança aos usuários das
vias públicas.
Conforto e aumento da

segurança da população.
Programa de revitalização
e manutenção das vias do
municipío.

Vias revitalizadas.

Adequará infraestrutura
básica para o escoamento
da produção e circulação
dos moradores.

Execução de obras de
drenagem, pontes,
pontilhões, bueiros,
pavimentação.

Qualidade de vida a
população e segurança nos
deslocamentos.

Viabilizar parceira do com
governo do Estado,
Sanepar, visando
implantação de serviço de
coleta e tratamento do

Percentual de propriedades
atendidas pelo serviço.

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

esgoto em toda a área
urbana do município.
Implantar programa de
acessibilidade em todos os

Reforma e adequação dos
prédios com serviço público.

Comprimento a legislação e
segurança aos portadores de
necessidades especiais.prédios públicos.

Secretaria de Educação
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Metas e Resultados
Esperados

Maior qualidade do serviço a
população.

Ações Indicadores de Avaliação

Melhoria da qualidade do
transporte escolar com
aquisição de novos ônibus
e efetivação de novos
pontos e novas linhas.

Investimentos em novos
equipamentos.

Ampliação dos
laboratórios de informática

Unidades educacionais com

os equipamentos instalados
e funcionando.

Melhoria na educação da
população estudantil.

e sala de biblioteca com

internet com modernização
de equipamentos e
acervos literários em todas
as escolas municipais e
CMEIs.

Aquisição permanente de
material para aulas de
educação física e artes.

Escolas atendidas. Material disponível para os
alunos.

Ampliação das
brinquedotecas nas
escolas municipais e
CMEIs.

Escolas dotadas o

equipamento
Material disponível aos
alunos

Reforma, manutenção e
ampliação das Unidades
Educacionais do

Unidades recuperadas e
ampliadas.

Maior oferta e vagas e
comodidade a população
escolar.

município.
Implantação de Sistema de
Ensino por apostilas.

Sistema implantado. Atingir 100% da Educação
Municipal com o novo
sistema de ensino.

Ampliação das atividades
educacionais em tempo
integral.

Quantidade de alunos
atendidos em tempo integra.

Aumentar em 30% os alunos

atendidos em tempo integral.

Secretaria de Saúde
Metas e Resultados

Esperados
Ações indicadores de Avaliação

Melhorias constantes nas Palestras educativas e
orientação ao público
atingido de cada ação.

População mais saudável.
políticas de prevenção de
doenças, através de
campanhas de prevenção,
ações diretas de educação
e saúde, vacinações,
campanhas anti-drogas,
gravidez precoce, etc.
Fortalecera política de
saúde da mulher e da

Dedução dos índices de
reclamações.

Aumento da satisfação dos
usuários dos serviços.

criança.
Renovação constante da
frota de veículos da saúde.

Novos veículos entregues a
secretaria.

Transporte com segurança e
comodidade aos pacientes a
outros municípios.
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Metas e Resultados
Esperados

Diminuição das filas de
espera.

Ações Indicadores de Avaliação

Aumento na oferta de
consultas e exames pela
Secretaria de Saúde.

Contratação de profissionais
e Laboratório para prestação
de serviços.

Incremento aos programas
de saúde da família.

Investimentos em mão de Maior qualidade do serviço a
população atendida.
Maior qualidade nos serviços
prestados a população pelos.
Atender 100% das situações
de urgência e emergência.

obra e novos equipamentos.
Aquisição e entrega de
novos equipamentos.

Aquisição e renovação de
equipamentos de saúde
Melhorias do acesso de Locais para atendimento do

público nas situações de
urgência e emergência.

serviços de Urgência e
Emergência.
Fortalecimento das ações
de saúde mental.

Quantidade de pacientes
atendidos.

Atender 100% da demanda.

Fortalecimento das ações
de saúde bucai.

Quantidade de pacientes
atendidos.

Atender 100% da demanda.

Fortalecimento da política
de assistência
farmacêutica.

Quantidade de
medicamentos oferecidos
nas farmácias dos centros de
saúde.

Aumentar a quantidade e a
diversidade de
medicamentos oferecidos á

população.

Secretaria de Assistência Social
Metas e Resultados

Esperados
Qualificação de mão de obra
da população.

Ações Indicadores de Avaliação

Programa de oferta de
cursos voltados à vocação
do município e público
alvo a ser atendido pela
secretaria.

Cursos sendo ministrados de
acordo com as necessidades
locais.

Manutenção dos
programas de assistência
a pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

Aumento no número de

pessoas atendidas.
Redução do número de
cidadãos em situação de
vulnerabilidade social.

Desenvolver programa de
habitação social.

Quantidades de pessoas
atendidas pelo programa.

Melhoria da qualidade de
vida das famílias
beneficiadas.

Elaboração de programa
de regularização de
loteamentos irregulares

Loteamentos identificados e
regularizados.

Segurança aos proprietários
dos imóveis.

Desenvolvimento Palestras educativas e
orientação ao publico
atingido.

Redução dos atendimentos
nas unidades de saúde e
população saudável.

constante de atividades
com grupos de terceira
idade.

Construção e ampliação de
locais para atendimento
dos usuários da
Assistência Social.

Locais ampliados ou
construídos.

Aumento da na qualidade
dos atendimentos aos
usuários.
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Secretaria de Indústria, Comércjo e Turismo
Metas e ResultadosAções Indicadores de Avaliação Esperados

Maior qualidade e
diversidade de produtos
colocados a disposição da
população 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
agroindústrias.

Indústrias e Agroindústrias
implantadas.

Aumento do valor agregado à
produção local.

Incentivo ao turismo no
município.

Fomentar produtos turísticos. Aumento da renda dos
produtores rurais e
empreendedores turísticos
com opções de lazer a
população da região.
Atingir 100% dos terrenos
com a situação regularizada.

Implantar Programa de
Regularização e
Atualização dos terrenos
ocupados na área
industrial.

Empresas com cessões de
uso e/ou doações dos
terrenos regularizados.

Construção de novos
barrocões na área
industrial.

Quantidade barracões
construídos.

Ofertar de mais espaços para
ampliação das empresas já
instaladas e instalação de
novas empresas.
Qualificar os empresários e
comerciantes locais para que
possam participar de
licitações de compras
públicas.

Cursos de capacitação e
qualificação para compras
públicas.

Cursos ofertados.

Secretaria de Cultura e Esportes
Metas e Resultados

Esperados
Oferta de locais e
equipamento a população
para práticas esportivas.
Espaço com mais qualidade
e conforto para a população.
Ter representação municipal
no maior número de
competições possível.

Ações Indicadores de Avaliação

Manutenção, reformulação
e ampliação do Complexo
Esportivo Municipal.

Unidade da prática de
esportes construída.

Reforma do Centro Manutenção e modernização
da estrutura já existente.Cultural.

Apoio às escolinhas e
atletas amadores que
representam o Município

Participação em competições
de nível municipal, estadual,
nacional e internacional.
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em competições.
Programa de capacitação e
qualificação dos
profissionais da Secretaria
Municipal.
Realização de
campeonatos e torneis
municipais e regionais.

Participação em cursos de
capacitação.

Professores e treinadores

com maior qualidade para
atender os atletas.

Campeonatos e torneios
municipais e regionais
organizados pela Secretaria
Municipal.
Número de alunos atendidos
e a diversidade de atividades
ofertadas.

Atender a demanda da

população quanto a
participação em eventos
esportivos.
Diversificar e atender toda a
demanda de alunos

interessados por atividades
culturais.

Manutenção e ampliação e
diversificação das
atividades da Escola de
Talentos.
Realizar Festivais

Municipais.
Quantidade de festivais
culturais realizados.

Realizar ao menos um
festival de canto, um de
teatro e um de artes
diversificadas.

Art. 2®. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Planalto, aos quatro dias do mês de Outubro do ano de dois

mil e vinte e um.

Planalto 04 de Outubro de 2021.

ü\l
LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO
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