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INTRODUÇÃO
A partir da leitura dos apontamentos realizados na elaboração do Plano Diretor
Municipal de Planalto – PR, entregue no ano de 2008, é possível entender as proposições
que se vislumbravam na época para o desenvolvimento do município.
Porém, este planejamento de longo prazo, que está balizado pelas diretrizes e
proposições, com sua aplicação orientada pelo plano de ação pode sofrer alterações ao
longo do tempo, por ocorrer incompatibilidades e mudanças estruturais no município.
Assim, a partir da leitura destes documentos e em conversas e visitas aos setores
e secretarias do município, foi possível entender o que foi aplicado total ou parcialmente
das ações previstas, bem como, o que não teve êxito, das previsões elaboradas em 2008.
Desta forma, pretende-se neste documento apontar um resumo desta situação, já
apresentada para a equipe técnica municipal e com a realização da leitura da mesma para
as secretarias envolvidas para apreciação e apontamentos.
Espera-se que a partir deste documento e com uma nova Análise Técnica
Integrada se adeque e se elabore novas diretrizes, proposições e ações para a gestão do
referido município.

1. OBJETIVOS, DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES DO PDM VIGENTE
1.1. OBJETIVOS E DIRETRIZES
Realizando análise dos pontos apresentados na Análise Técnica Integrada – ATI
e nas Diretrizes e Proposições do Plano Diretor de Planalto em 2008 verifica-se que estas
últimas estão distribuídas em análises nos seguintes eixos, considerando os aspectos:
•

Aspectos Regionais

•

Aspectos Ambientais

•

Aspectos Socioeconômicos

•

Aspectos Socioespaciais

•

Aspectos Infraestrutura e Serviços Públicos

•

Aspectos Institucionais
Para a análise dos elementos positivos, negativos e limitantes do Município,

utiliza-se o método de Avaliação Temática Integrada é a CDP – Condicionantes,
Deficiências e Potencialidades, conforme indicado no Termo de Referência. O objetivo é
identificar as principais ações a serem propostas para o Município.
•

As Deficiências são carências que necessitam de ações imediatas;

•

Os fatores Condicionantes possuem restrições necessitando de atenção especial; e

•

As potencialidades significam os aspectos positivos do Município que necessitam
de ações que favoreçam seu desenvolvimento e sua otimização.

1.2. AVALIAÇÃO POR ÁREAS APONTADAS NO PDM VIGENTE
Após reunião com os departamentos e a Equipe Técnica Municipal – ETM,
discutindo as estratégias e a aplicação do planejamento e gestão urbana do município de
Planalto, considerando os apontamentos das ações a serem elaboradas para o município
de 2008 a 2022, chegou-se às seguintes conclusões:
● As diretrizes e proposições apontadas, indicaram muitas ações que são difíceis de
medir a sua evolução;
● Muita as deficiências apontadas, não trazem soluções, ou pelo menos um indicativo
para tentar resolvê-las;
● Na construção das novas proposições, deve-se ter o cuidado para que as mesmas

consigam apresentar parâmetros de controle, onde as mesmas devem apresentar
quando se enquadrar: o que será feito, para quem, um indicativo de quantidade da
ação e um tempo de execução.
A partir da oficina de avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana,
chegou-se às seguintes conclusões, levando-se em considerações os aspectos construídos
no ATI de 2008, conforme segue:
1.2.1. ASPECTO REGIONAIS
CONDICIONANTES
● Área de influência;
● Relação com os Municípios vizinhos;
● Localização na região Sudoeste do Estado;
DEFICIÊNCIAS
● População ativa pequena;
● Setor do comércio e serviço lânguido devido à proximidade com os municípios
polos da mesorregião Sudoeste, que impedem o crescimento local.
● Região muito pobre com grandes dificuldades econômicas
● Rodovia de acesso a outros municípios sem acostamento;
● Falta de pavimentação com pedras irregulares nas vias do interior do município;
● Falta de apoio e programas do Estado para áreas de esportes e cultura;
POTENCIALIDADES
● Proximidade com grandes empresas geradoras de empregos;
● Rodovias PR 281 e BR 163 transpondo a sede do município,
● Proximidade com unidades de ensino superior;
● Proximidade com Unidade de Saúde - Hospital Regional;
● Localizado Próximo ao Centro Regional de Especialidades – Saúde;
● Integrante da AMSOP e ACAMSOP, facilitando a integração e desenvolvimento
regional;
● Proximidade com polos regionais relevantes (Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e
Cascavel), principalmente no que se refere a agroindústria e capacitação de mão
de obra;
● Destaque regional no setor da educação;

● Município bem estruturado, principalmente em termos de equipamentos
públicos principalmente nas áreas de educação e cultura.
● Potencial para diversificação da economia local.
● Municípios vizinhos com dificuldades assemelhadas necessitando de trabalho
em parcerias e em conjunto.
● Atividade agrícola em

destaque, principalmente pecuária leiteira e seus

derivados.
CENÁRIO DESEJADO (2021)
● Município de referência na agricultura, voltado a Agroindustrialização familiar e
orgânica, elevando o nível de desenvolvimento através das parcerias com os
municípios da região, visando um município próspero, sustentável e com
qualidade de vida;
MACRO OBJETIVOS
● Apoiar a atividade produtiva definida na vocação com novas técnicas de manejo
e novas tecnologias;
● Promover parcerias entre órgãos e municípios do território da AMSOP, visando
o fortalecimento econômico e autonomia dos municípios;
● Apoiar o aprimoramento do setor produtivo através da capacitação da mão de
obra local; ok
● Viabilizar através de programa público municipal o deslocamento dos jovens a
outros municípios para cursar ensino superior. ok
DIRETRIZES
● Desenvolver ações e projetos buscando agregar valor aos produtos
agroindustrializados locais.
● Levantar o potencial por setores de cada município da região visando a
integração e trocas comerciais para fortalecimento econômico local;
● Ampliar o atendimento técnico principalmente da EMATER.
● Promover o aumento da produção orgânica familiar, tanto na agropecuária
como nos hortifrutigranjeiros;
● Promover a produção agroindustrial familiar do município, através da
participação em feiras e outros eventos e meios;

Avaliação: A partir de análise in loco e em conversas com as secretarias, identificou-se
que:
● Há uma Lei de incentivo a instalação de agroindústrias no município;
● Foi desenvolvido o selo para produtos municipais da agropecuária;
● O município disponibiliza aos agricultores familiares programas e projetos que
fomenta a agroindustrialização dos produtos agropecuários;
● Há parceria com a EMATER através dos programas Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para
fomentar a agricultura familiar;
● Houve uma tentativa de implantação de programas de hortifruti, porém não houve
adesão;
● O município desenvolveu o programa Feira do Agricultor, que ocorre todas as
sexta-feiras no período vespertino.
1.2.2. ASPECTO AMBIENTAIS
CONDICIONANTES
● Geomorfologia;
● O relevo
● Condicionantes geotécnicos;
● Declividades;
● Hipsometria;
● Drenagem natural;
● Recursos hídricos;
● Áreas de preservação permanente;
● Município pertence à bacia hidrográfica: Rio Iguaçu
● Normas estaduais, federais e pactos internacionais para preservação do meio
ambiente e sustentabilidade urbana e rural.
DEFICIÊNCIAS
● Falta de mata ciliar ao longo dos rios na área urbana;
● Falta de arborização nas vias urbanas do município;
● A vegetação nativa reduzida devido ao alto índice de desmatamento para fins
agrícola.

● Deficiências nas microbacias do interior e do revestimento primário dificultando
a qualidade nas estradas e vias de acesso ao município.
● Necessidade de melhorar a qualidade da poda das árvores do passeio público.
POTENCIALIDADES
● Nascente preservada de Rio importante da região;
● Existência de áreas preservadas aptas para implantação de parques ecológicos,
áreas de lazer;
● Abundância de Nascentes de água;
● Reservas de mata natural;
● Áreas próprias para ocupação urbana, com declividade suave no perímetro
urbano parcelado e para expansão urbana com pouca declividade nas regiões
leste e oeste da área urbana;
● Existência de Programas e projetos para implantação das matas ciliares;
● Gerenciamento das bacias e microbacias hidrográficas integradas com os
Municípios afetos à mesma;
● Manejo Correto do solo por programas integrados entre Prefeitura, EMATER,
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente;
● Aplicação de novas tecnologias para correção do solo rural a fim de aumentar a
produtividade.
CENÁRIO DESEJADO (2021)
● Buscar o desenvolvimento sustentável, através de ações de infraestrutura
urbana principalmente de drenagem, bem como ações de conscientização da não
ocupação de áreas de preservação de fundo de vale.
MACRO OBJETIVOS
● Implantar programa de incentivo a recuperação da mata nativa incluindo
reflorestamento com espécies da região, em todo o município, especialmente
próximo as áreas de preservação de rios e córregos;
● Cadastrar áreas com potencial relevante de mata nativa para exploração do eco
turismo sustentável;
● Melhorar o sistema de coleta de lixo na área rural e implantar a coleta seletiva

● Implantar o lago municipal visando ofertar a população um espaço de lazer e
recreação com a utilização de áreas disponíveis e adequadas a esse tipo de
investimento.
DIRETRIZES
● Elaborar e orçar o projeto do lago municipal;
● Promover o ecoturismo nas áreas com potencial, visando a disseminação do
conceito de preservação;
● Estabelecer parcerias entre Poder Público, IAP e Emater;
● Implantar programa de incentivo a recuperação da mata ciliar e plantio de mata
nativa em todas as propriedades do município.
● Elaborar e implementar um plano municipal de habitação e de recursos hídricos;
● Realizar ações de preservação, tais como: coleta seletiva de lixo.
Avaliação: A partir de análise in loco e em conversas com as secretarias, identificou-se
que:
● Foi executado um programa de recuperação da mata ciliar no rio Siemens, que é
manancial de abastecimento do município;
● As áreas com potencial relevante de mata nativa para ecoturismo foram
cadastradas, porém o projeto não foi concluído;
● Há no município o Programa de Proteção de Fontes, com recursos próprios;
● Há no município o Programa de Visitação a pontos no interior do município para
ações pontuais com os agricultores;
● Existem parcerias com o IAP e Emater com repasses de recursos para o
desenvolvimento de projetos;
● O município realiza coleta seletiva de lixo;
● A implantação do lago municipal está em estudo técnico para viabilização.
1.2.3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
CONDICIONANTES
● Evolução da população
● Taxa de crescimento
● Densidade Demográfica Migração;
● Condições de saúde e escolaridade

● Oferta de emprego, renda;
● Consumo de água e energia, perfil e potencial produtivo (agropecuária,
comércio, serviços, indústrias e turismo).
DEFICIÊNCIAS
● Falta de oportunidades e falta de mão-de-obra qualificada;
● População desestimulada sem perspectiva de desenvolvimento;
● Êxodo rural;
● Carência de imóveis disponíveis para incremento do comércio e serviços;
● A ociosidade de uma parcela da população carente está levando a população
jovem se deslocar do município principalmente os filhos de agricultores;
● Falta de mão- de-obra especializada em diversos setores estratégicos
(construção civil, agricultura);
● Ausência de programa municipal para implantação do turismo rural;
● Necessidade de Equipamento urbano destinado a realização de feiras,
exposições e eventos;
● Ausência de programa de qualificação técnico administrativa aos pequenos
produtores rurais;
POTENCIALIDADES
● Setor Agrícola com diversificação de culturas;
● Potencial de expansão da suinocultura;
● Pecuária Leiteira e de corte em ascensão;
● Localização estratégica Próximo a Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Cascavel;
● Potencial turístico – Ecoturismo, turismo rural, e esportes radicais;
● Potencial na fabricação de produtos coloniais e artesanato;
● Tendência de crescimento da renda per capita do Sudoeste;
● Grande Potencial na Avicultura – frangos;
● Programas de assistência técnica a pequenos produtores;
● Existência de calendário de festas típicas na sede e nas comunidades;
● Apoio as atividades culturais;
CENÁRIO DESEJADO (2021)
● Agricultura diversificada voltada a agroindústria familiar e orgânica gerando
renda e novas oportunidades de empreendedorismo;

MACRO OBJETIVOS
● Estabelecer Parcerias através de incentivos entre órgãos governamentais e
municípios da região;
● Incentivar a comercialização de produtos locais entre os municípios do
território da AMSOP, e especial os municípios polos;
● Capacitação da mão-de-obra e apoio social no fortalecimento da cidadania local;
● Apoiar a atividade produtiva com investimentos públicos especialmente na
implantação de barracões na área industrial;
DIRETRIZES
● Estabelecer incentivos tanto para o setor agrícola como industrial.
● Realizar parceria público-privado;
● Fortalecer os programas sociais voltado a geração de renda principalmente do
CRAS, visando a especialização da ocupação.
● Elaborar e implantar programa de apoio a expansão do agronegócio, turismo
rural e demais atividades urbanas econômicas.
● Desenvolver ações que promovam o município nos aspectos dos agronegócios e
da pecuária leiteira e seus derivados;
● Qualificação da mão de obra para a geração de renda e demais aspectos contidos
na vocação;
● Realizar parcerias com instituições públicas como Unioeste e EMATER para
elaboração de pesquisas para alternativas e diversificação da produção agrícola.
Avaliação: A partir de análise in loco e em conversas com as secretarias, identificou-se
que:
● Foram estabelecidas parcerias entre órgãos governamentais e municípios da
região;
● O município está em busca da implantação de uma regulamentação de
comercialização de produtos locais entre os municípios do território da AMSOP
(Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná) a partir de uma regra geral,
como a implantação da SAUSA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária);
● O município fornece cursos profissionalizantes em parceria com o Sistema S;

● O município fornece cursos profissionalizantes junto a APMI para a população de
baixa renda;
● Houve a criação de lei específica de implantação e fomento de indústrias na área
industrial (2333/2018);
● O município instituiu parcerias com empresas para auxiliar no processo de gestão,
fornecimento de auxílio de execução de obras de preparação para a instalação;
1.2.4. ASPECTOS SOCIOESPACIAIS
CONDICIONANTES
● Evolução e ocupação do solo urbano;
● Uso e ocupação do solo Urbano;
● Demanda do Solo Urbano;
● Uso e ocupação do solo rural;
DEFICIÊNCIAS
● Grandes volumes de lotes não ocupados na sede do município,
● Cemitérios espalhados pelo território municipal;
POTENCIALIDADES
● Potencial de expansão no setor agroindustrial com desenvolvimento e incentivo
de agroindústria familiar;
● Incentivo a agricultura familiar e orgânica;
● Usos institucionais na sua grande maioria centralizados na região central da
cidade;
● Existência de áreas preservadas propícias para implantação de parques
ecológicos, áreas de lazer;
● Propriedades rurais com criação de pequenos animais de abate e potencial para
fomento da pecuária leiteira.
CENÁRIO DESEJADO (2021)
● Que possamos ter uma cidade com uma ocupação adequada de seus espaços com
a valorização dos espaços de proteção ambiental e os usos distribuídos
harmonicamente a longo da malha urbana;
MACRO OBJETIVOS

● Cadastrar todos os imóveis que estão nas faixas de preservação permanente de
córregos e rios;
● Estabelecer uma legislação adequada de uso e ocupação do solo urbano, visando
evitar conflitos de usos no futuro;
● Estabelecer os instrumentos do estatuto das cidades para evitar a ociosidade de
áreas internas da malha urbana;
● Promover o desenvolvimento urbano e rural em seus diversos aspectos;
DIRETRIZES
● Implementar o programa de habitação municipal;
● Implantar o programa de mata ciliar, visando a recomposição de mata nos
lugares degradados na sede do município.
● Estimular a participação da população nas ações da administração e no processo
de acompanhamento na implantação do Plano Diretor Municipal;
● Promover ações que visem controlar a ocupação dos vazios urbanos, bem como
o cumprimento da função social da propriedade.
● Instituir legislação visando à ordenação do espaço, e através dela buscar o
desenvolvimento sustentável no município.
● Atingir o desenvolvimento e o crescimento através de ações de planejamento
principalmente na conservação e preservação do meio ambiente.
Avaliação: A partir de análise in loco e em conversas com as secretarias, identificou-se
que:
● Há no município apenas o programa de habitação estadual;
● Foi executado um programa de recuperação da mata ciliar no rio Siemens, que é
manancial de abastecimento do município;
● O Conselho Municipal de acompanhamento da implantação do Plano Diretor
Municipal está ativo;
● A lei para controlar a ocupação dos vazios urbanos está em estudo de viabilidade,
bem como a lei de ordenação do espaço;
● Implantou-se no município o ICMS Ecológico.

1.2.5. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONDICIONANTES
● Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem, resíduos sólidos);
● Sistema viário e transporte coletivo;
● Energia elétrica e iluminação pública;
● Telecomunicações;
● Equipamentos sociais (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte,
segurança pública e recreação);
DEFICIÊNCIAS
● Serviço de Saúde deficitário com falta de médicos em diversas especialidades.
Parcial, falta especialidades com acesso em parceira com estado
● Dificuldade de internet e telefonia celular na área rural; resolvido
● Falta de áreas de lazer e recreação na sede e área rural;
● Implantação de academia do idosos e ginásios nos principais centros
comunitários;
● Ausência de sinalização na sede do município, especialmente indicativa
direcional;
● Segurança pública deficitária;
● Necessidade de reforma e ampliação das unidades de saúde para atender a
demanda existente;
● Baixa qualidade do serviço de transporte escolar;
● Falta de recape asfáltico nas vias da sede do município;
● Ausência de coleta do lixo reciclável na área rural;
● Ausência de parques, bosques, área de camping e área destinada a educação
ambiental;
● Carência de campo de futebol suíço iluminado na sede do município;
● Falta de organização na utilização dos espaços nos cemitérios;
● Ausência de programa educacional voltado ao trânsito;
● Necessidade de reforma e ampliação das unidades educacionais do município;
● Necessidade de renovação do Acervo das bibliotecas das unidades educacionais
do município;

● Carência nos equipamentos de informática disponíveis aos alunos e servidores
lotados nas escolas;
● Falta de equipamentos e de uma Banda Municipal;
● Falta de material para as aulas de educação física nas escolas municipais;
● Necessidade de aquisição de novos equipamentos audiovisuais para as escolas;
● Necessidade de aquisição de uniformes destinados aos alunos de baixo poder
aquisitivo;
● Ausência de uma brinquedoteca nas escolas;
● Ausência de Unidade de Saúde com condições de realização de cirurgias.
● Poucas

vias pavimentadas com poliédrico irregular e muitas vias sem

pavimentação primária nos Distritos.
● Falta de estrutura física adequada em vários setores do serviço público.
● Ausência de estrutura física das escolas para os portadores de necessidades
especiais;
● Carência na sinalização de trânsito especialmente de indicação das
comunidades.
POTENCIALIDADES
● Serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos;
● Existência de ações de conscientização à população como palestras educativas;
● Informativo sobre prevenção de doenças;
● Atendimento Satisfatório na Saúde;
● Atendimento da população da zona rural com água potável.;
● Água potável e coleta de resíduos sólidos na sede do município;
● CRAS - Centro de referência e assistência social;
● Programa de atendimento à mulher e a criança e erradicação do trabalho
infantil;
● Serviço de atendimento dos Agentes Municipais de Saúde;
● Usina de Reciclagem de resíduos sólidos;
● Existência de Laboratório de informática;
● Programa de água potável em todo o município;
● Bom estado de conservação do pavimento da malha viária da sede do município;
● Boa arborização nas vias secundárias da sede urbana;
CENÁRIO DESEJADO (2021)

● Que possamos ter uma cidade com serviços públicos de qualidade e infraestrutura urbana de acordo com a demanda local, tanto no que se refere ao
espaço urbano e rural;
MACRO OBJETIVOS
● Buscar parcerias junto aos órgãos estaduais e federais o apoio necessário a
implantação de grandes obras, tais como implantação de galerias de captação de
água pluvial, sistema de coleta e tratamento de esgotos;
● Adequar à infra- estrutura viária através de programa de recuperação das vias
rurais e recape asfáltico nas vias da sede urbana;
● Implantação de serviço de coleta e tratamento do esgoto em 100 % do
município.
DIRETRIZES
● Adequar à infraestrutura urbana e os serviços públicos para atender às
demandas da população;
● Implantação dos serviços de galerias pluviais coleta e tratamento do esgoto,
sinalização viária, arborização, implantação de calçadas padronizadas de acordo
com as normas de acessibilidade.
● Implantação de pavimentação asfáltica nas vias do município, e padronizar os
passeios públicos;
● Ampliação de oferta de espaços de recreação: praças e equipamentos esportivos;
● Buscar 100% de abrangência de rede de esgoto de coleta e tratamento do esgoto
e drenagem urbana, água tratada, rede elétrica e telefônica;
● Informatizar os equipamentos de atendimento público municipal
● Manter a destinação e controle adequado dos resíduos sólidos atual.
● Adequar a infraestrutura básica para o escoamento da produção, através de
obras de drenagem, pavimentação, saneamento, rede elétrica e telefônica.
Avaliação: A partir de análise in loco e em conversas com as secretarias, identificou-se
que:
●

Foram contratados médicos com especialidades diversas, porém faltam
especialidades que poderiam ser fornecidas em parceria com o estado;

●

Atualmente há bom atendimento de internet e telefonia em todo município;

●

Foram implantadas novas academias do idoso e novos ginásios de esportes nas
principais comunidades do município;

●

A sinalização viária foi atendida parcialmente;

●

A segurança pública é autarquia estadual. O município ainda fornece apoio a
polícia militar

●

Houveram reformas e ampliações das unidades de saúde para atender a demanda
existente;

●

Atualmente atende-se a todos os alunos com transporte escolar, porém pretendese melhorar a frota de veículos;

●

Desde a implantação do PDM-2008 a metragem de cobertura asfáltica dobrou;

●

A coleta de lixo reciclável na área rural é feita parcialmente, apenas nas
comunidades mais relevantes;

●

Não há parques, bosques, área de camping e área destinada a educação ambiental,
porém utiliza-se dos espaços públicos para esta atividade;

●

Foi executada a construção do campo de futebol suíço iluminado na sede do
município;

●

Houveram melhoras na organização dos espaços nos cemitérios;

●

Houveram reformas das unidades educacionais do município;

●

Foi executada a construção de uma nova biblioteca pública onde o acervo é
renovado conforme necessidade, assim como nas unidades educacionais;

●

Foram adquiridos novos equipamentos de informática disponíveis aos alunos e
servidores lotados nas escolas;

●

Foi implantado a Banda Municipal e o Coral Municipal;

●

Foram adquiridos diversos materiais para aulas de educação física no município;

●

Foram adquiridos novos equipamentos áudio visuais para as escolas;

●

Foram adquiridos uniformes para todos os alunos e servidores públicos;

●

Foram implantadas brinquedotecas em todas as escolas municipais;

●

As cirurgias são realizadas atualmente apenas no hospital municipal;

●

Todos os distritos disponibilizam de pavimentação asfáltica;

●

Atualmente todas as secretarias disponibilizam de espaço próprio;

●

As escolas municipais foram adequadas para atender a portadores de
necessidades especiais;

●

Ainda há carência na sinalização de trânsito especialmente de indicação das
comunidades.

●

O serviço de coleta e tratamento de esgoto no município está em fase de projeto;

1.2.6. ASPECTOS INSTITUCIONAIS
CONDICIONANTES
● Legislação urbanística;
● Recursos Públicos;
● Servidores municipais;
● Estrutura física da Prefeitura Municipal e Departamentos de apoio;
DEFICIÊNCIAS
● Ausência de legislação urbanística e de uso e ocupação do solo atualizada;
● Baixa arrecadação;
● Falta de treinamento e capacitação profissional do servidor público municipal;
● Falta de uma legislação moderna, voltada à função social da propriedade;
● Ausência de fiscalização em todas as áreas do município;
● Ausência de setor para gerir questões de planejamento urbano do município.
POTENCIALIDADES
● Terrenos públicos disponíveis para implantação de novos equipamentos
urbanos;
● Melhoria no recadastramento

de imóveis a fim de aumentar a receita;

● Melhoria do atendimento ao público em função das novas estruturas de poder;
● As secretarias foram instaladas em novos espaços com adequação as
necessidades;
● Aplicação dos instrumentos do estatuto das cidades como elemento de gestão
pública;
CENÁRIO DESEJADO (2021)
● Legislação moderna que fomente o desenvolvimento, instituindo o processo de
planejamento permanente e austero;
MACRO OBJETIVOS
● Implantar um sistema de planejamento permanente;
● Implantar com a nova legislação um processo de fiscalização orientativa;

● Controlar a ocupação do solo urbano e rural;
DIRETRIZES
● Promover a estruturação administrativa, principalmente no que tange a
fiscalização municipal e implantação de um Departamento para gerir as
questões do planejamento urbano municipal:
● Adequar uma nova estrutura administrativa municipal;
● Contratar e Capacitar técnicos e servidores públicos municipais;
● Formar e estruturar uma equipe municipal para o planejamento participativo e
permanente e implantação do Plano Diretor Municipal;
● Implantar uma nova Legislação Urbanística, visando controlar o crescimento
urbano e rural com critérios bem definidos e sem improvisações.
Avaliação: A partir de análise in loco e em conversas com as secretarias, identificou-se
que:
● A Legislação Urbanística está em estudo de viabilidade e a Lei de Uso e Ocupação
do solo será atualizada na revisão do Plano Diretor de 2022;
● Necessita-se de um estudo e analise de melhoria da arrecadação municipal;
● Oferta de cursos profissionalizantes pelo Tribunal de Contas aos servidores
municipais;
● Está sendo realizado o estudo de viabilidade da legislação moderna, voltada à
função social da propriedade;
● Atualmente o município disponibiliza de fiscal apenas para a parte tributária;
● Foi instituída a secretaria de urbanismo;
● Não foi realizada melhorias no recadastramento de imóveis;
● Existe o conselho municipal atuante que observa as ações do PDM;
● Existe o controle da ocupação do solo r a partir do setor engenharia, porém
como a fiscalização é realizada apenas na tributação, algumas ocorrências de
ocupação irregular acontecem;
● Houve uma nova reestruturação administrativa municipal;
● Houveram novas contratações e capacitações de técnicos e servidores públicos
municipais;
● Há uma equipe municipal para o planejamento participativo e permanente e
implantação do Plano Diretor Municipal.

1.3. PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS- PAI
Em atendimento ao disposto no Termo de Referência do PARANACIDADE, o
município de Planalto apresentou a revisão do Plano de Ação e de Investimentos - PAI,
parte integrante do Plano Diretor Municipal de que foi elaborado em 2008 tendo sua
vigência de dez anos. O PAI elaborado no Plano Diretor de 2008 tinha vigência de apenas
cinco anos (2008 a 2013), e estava vencido desde o ano de 2013.
O PAI incorpora ações, medidas e orçamentos que devem ser revisados e
acompanhados continuamente ao longo de sua vigência, assim sendo, o PAI é o ponto de
referência das ações que seriam desenvolvidas nos anos de 2018 e 2019 em Planalto. Tais
ações são oriundas do diagnóstico do município abrangendo todas as Secretarias. São
estas ações que embasaram PPA, LOA e LDO para os próximos exercícios.
Detalha projetos, e suas estimativas de custos, em infraestrutura, equipamentos
comunitários, ações sociais e institucionais de 2018 e 2019, compatibilizando a projeção
orçamentária com a capacidade de endividamento municipal. Buscando o equilíbrio entre
o desenvolvimento municipal e a sua sustentabilidade dentro da Lei de Responsabilidade
Fiscal. As ações elencadas no PAI de 2018 foram extraídas do PAI anterior; compiladas
com ações retiradas das Diretrizes e Proposições, as quais não entraram no PAI, anexadas
a um levantamento realizado em cada secretaria e finalmente compatibilizadas com o
PPA.
1.3.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AÇÕES

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

Promover
parcerias com os
Governos
Estadual e Federal

Integração efetiva
com os municípios

Promover ações
com
Unidades
Educacionais de
Ensino Superior

Maiores opções de
cursos
universitários

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Resultados
concretos
na
obtenção
de
recursos
e
investimentos
Elevação do nível
de educação dos
habitantes
do
município

AVALIAÇÃO
Foram realizados
convênios
com
repasses para o
Município, sendo
08 do Governo
Federal e 07 do
Governo estadual.
Foi
dado
continuidade as
parcerias com o
IFPR
e
o
pagamento
do
auxilio transporte

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

AÇÕES

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS

AVALIAÇÃO
para
os
universitários.
Iniciado
processo
de
contratação
de
empresa
para
atualização
do
plano.

Adequação
dos
Planos de Cargos e
Salários
dos
Funcionários.

Aprovações
Leis
Modificação
Organização
Planos.

de
de
e
dos

Adequações dos
cargos
e
melhorias
das
condições para os
funcionários.

Reformulação e
atualização
do
Plano
Diretor
Municipal.

Lei
reformulação
atualização.

de
e

Está
sendo
desenvolvido
a
revisão do PDM.

Manutenção
constante
processo
gestão
participativa.
Renovação
permanente
frota,
equipamentos
mobiliário
secretarias.
Capacitação
permanente
quadro
servidores.

Reuniões
de
planejamento
gestão abertas ao
público.

Participação
popular nas ações
de implantação do
Plano
Diretor
Municipal.
População
informada
e
participando das
ações de governo.

Renovação
Proporcionar
constante em todas maior
agilidade
as secretarias.
nos atendimentos
aumentando
o
rendimento dos
servidores.
Treinamento
Melhor
visando
à
atendimento aos
padronização das
usuários
dos
atividades a serem
serviços públicos
desempenhadas.
municipais.

Foram adquiridos
veículos, ônibus e
máquinas
para
diversas
secretarias.

do
de

de
e
das
do
de

São abertas a cada
mês as reuniões
da
Câmara
Municipal.

Os
servidores
foram
incentivados
e
participar
de
capacitações das
diversas áreas.

1.3.2. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AÇÕES
Desenvolver
programas
de
conservação
dos
recursos
naturais
com inserção de
mecanismos
de
planejamento
e
gestão ambiental

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO
Monitoramento
eficaz
das
reservas
existentes.

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Uso racional das
riquezas
renováveis.

AVALIAÇÃO
Atendido
parcialmente.
Programa
de
conservação
e
proteção
de
fontes
e
nascentes.

AÇÕES

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Preservação
ambiental
e
assistência
técnica
aos
produtores
rurais

Parcerias com IDR,
IAT
e
demais
entidades técnicas

Sincronismo nas
ações de meio
ambiente
e
agropecuária

Implantação
de
programa
de
recuperação
das
áreas
de
preservação
permanente,
visando
à
recuperação
dos
locais degradados.
Padronização da
arborização
dos
passeios públicos
com
espécies
adequadas

Local recuperado
de acordo com o
projeto

Meio ambiente
recuperado
e
preservado

Percentual de vias
incluídas
no
projeto

Paisagismo
qualidade
melhorando
autoestima
população

Programa
de
conservação do solo
e controle da erosão
nas áreas rurais
através de micro
bacias

Expansão
programa
resultados
positivos

do
com

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

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

Cooperativas de
Reciclagens em
funcionamento

População
participando
com separação
do lixo

de
a
da

AVALIAÇÃO
Atendido
completamente.
Parcerias
realizadas para
atender
as
demandas
dos
produtores.
Não atendido.

Foram realizados
plantios
de
árvores e flores
dentro do padrão,
atendendo
legislação
municipal.
Atendido
parcialmente.
Foram atendidas
diversas
propriedades
com programas
de conservação
de solo.
A cooperativa de
reciclagem está
em
vias
de
desenvolvimento.

AÇÕES

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

Implantação
de
Plano
de
preservação
e
utilização
sustentável
dos
recursos hídricos

Plano implantado
e
em
funcionamento

Ampliação
do
programa de coleta
seletiva de materiais
recicláveis
Execução de uma
gestão adequada de
resíduos
sólidos,
com
coleta,
acondicionamento e
destinação
ambientalmente
adequada
dos
mesmos.
Incentivar
Cooperativas de
Coletores
de
reciclados com
estrutura para
ampliação
e
direcionamento
das atividades
desempenhadas.
Perfuração de
Poços
Artesianos para
atendimento das
comunidades.

Programa
em
funcionamento

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Proteção
e
obtenção
de
dividendos
da
exploração
sustentável dos
recursos
disponíveis.
Fator
de
proteção
ambiental

AVALIAÇÃO
Não Atendido.

Atendido.

Programa
em
funcionamento

Destinação
correta
dos
resíduos sólidos.

Atendido
Parcialmente.

Cooperativas de
Reciclagens em
funcionamento

População
participando
com separação
do lixo

Atendido
parcialmente.

Quantidade
comunidades
atendidas.

Atender 100%
das
Comunidades do
Município.

Atendido. Foram
perfurados
08
poços artesianos
e
todas
as
comunidades
contam com pelo
menos 01 poço
ativo.

de

1.3.3. SECRETARIA DE AGRICULTURA
AÇÕES
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
Associativismo e
Cooperativismo
no meio rural com
ações voltadas a
união
dos
produtores rurais
Apoio
a
Implantação
e
desenvolvimento
de agroindústrias,
agregando valor à
produção
primária
com
geração de renda
e
manutenção dos
jovens
nas
propriedades.

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO
Proprietários
rurais atendidos

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Maior capacidade
de produção com
diversificação das
atividades
produtivas

AVALIAÇÃO
Foi
ofertado
cursos
de
formação
profissional rural
em parceria com
o SENAR-PR. E
foram atendidas
diversas
propriedades
com
horas
máquina.

Formação de novas
associações
e
cooperativas
no
município

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

Apoio
as
associações no
Programa
Microbacias
–
conservação de
solo integrada.

Agroindústrias
implantadas e/ou
em
desenvolvimento.

Aumento da renda
familiar
dos
produtores.

Foi apoiada a
fabricação
e
transformação
de
alimentos
(feirantes e prod.
PNAE)
com
orientação
técnica
e
adequação
à
legislação.
Também
realizadas obras
de
terraplanagem
para instalação
de
novas
agroindústrias
familiares.

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

AÇÕES
Elaboração
e
Organização de
Programas
Municipais para
incentivo
das
mais
diversas
áreas de
produção.

Programas
Implantados
andamento.

Aquisição
veículos
máquinas
agrícolas.

Quantidade
veículos
máquinas
adquiridas.

de
e

em

de
e

Fortalecer as ações Reformulação da
do SIM.
Lei Municipal e
capacitação
dos
servidores

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Diversidade
de
produção
e
aumento da renda
dos produtores.

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
Inspeção
Municipal.

AVALIAÇÃO
Atualizada a Lei
do Programa de
Desenvolvimento
Rural – PRD e
elaboração
de
projeto de lei
para
apoio
específico
a
produtores
de
leite.
Foram
adquiridas
05
novas máquinas
para o setor
rural.

1.3.4. SECRETARIA DE URBANISMO E SETOR RODOVIÁRIO
AÇÕES
Implantação
e
manutenção de
praças e áreas de
lazer, recreação e
práticas
esportivas
nos
bairros do
município e nos
distritos.

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO
Construção
de
equipamentos
urbanos para essa
finalidade

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Atendimento as
necessidades da
população

AVALIAÇÃO
Foi
construído
campo no bairro
Sol
Nascente.
Reforma da Praça
central. Reforma
de parques nas
comunidades.

AÇÕES

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

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
energia.
Pavimentação
asfáltica nas vias
urbanas e rurais
do
município.
Implantação
de
calçamento
com
pedras
irregulares
nas
principais
vias
rurais.
Renovação
constante
da
frota de veículos,
máquinas
e
equipamentos
das secretarias.

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

Manutenção
constante de
sinalização viária
urbana.

Vias
urbanas
sinalizadas.

Vias urbanas
rurais
pavimentadas.

e

Número de vias
rurais
pavimentadas.

Novos
equipamentos
entregues
as
secretarias.

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Segurança
aos
usuários
e
embelezamento
das vias.

AVALIAÇÃO
Foram instalados
mais
de
400
pontos
de
lâmpadas de Led.
Foram instalados
novos pontos de IP
em vias urbanas.

Conforto
e
segurança
aos
usuários das vias
públicas.

Mais de 2 milhões
em asfalto nas vias
urbanas.

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

Foram realizados
mais de 5 km de
calçamento com
pedras irregulares
nas vias rurais.

Segurança
aos
usuários das vias
públicas.

Entregues veículos
e máquinas para as
duas secretarias.
01
Minicarregadeira,
02
Retroescavadeiras,
02 Escavadeiras,
01
motoniveladora,
02 caminhões, 04
veículos.
Atendido
parcialmente.
Foram realizados
reparos nas vias
conforme
a
necessidade.

AÇÕES

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Conforto
e
aumento
da
segurança
da
população.

Programa
de
revitalização
e
manutenção das
vias do
município.

Vias revitalizadas.

Adequar
à
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
esgoto em toda a
área
urbana
do
município.
Implantar
programa
de
acessibilidade em
todos os
prédios públicos.

Percentual
de
propriedades
atendidas
pelo
serviço.

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

Reforma
e
adequação
dos
prédios
com
serviço público.

Comprimento
a
legislação
e
segurança
aos
portadores de
necessidades
especiais.

AVALIAÇÃO
Atendido
parcialmente.
Foram realizados
reparos nas vias
conforme
a
necessidade.
Realizadas
manutenção
corretiva
e
preventiva
em
todas
as
vias
rurais,
principalmente
onde existe linha
escolar.
Estão
em
andamento
os
processos para a
licitação do esgoto.

Atendido
Parcialmente.

1.3.5. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÕES

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Maior qualidade
do
serviço
à
população.

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 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.
Ampliação
das
brinquedotecas
nas
escolas
municipais
e
CMEI´s.
Reforma,
manutenção e
ampliação das
Unidades
Educacionais
do
município.

Unidades
educacionais com
os equipamentos
instalados
e
funcionando.

Melhoria
educação
população
estudantil.

Escolas atendidas.

Material
disponível para os
alunos.

Atendido
conforme
demanda.

Escolas dotadas o
equipamento

Material
disponível
alunos

Foram adquiridos
brinquedos para
das as escolas e
CMEIS.

Unidades
recuperadas
ampliadas.

Maior oferta e
vagas
e
comodidade
a
população escolar.

e

na
da

aos

Foram
reformuladas as
linhas escolares
nas comunidades
rurais.
Foi
implantada uma
linha
escolar
urbana.
Foram
adquiridos
03
ônibus escolares.
Atendido
Parcialmente. Foi
instalada
uma
smartv em cada
sala de aula.

a

Atendido
Parcialmente.
Foram realizadas
reformas
e
manutenções
conforme
a
demanda, porém
não
tivemos
ampliações.

AÇÕES

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

Implantação
de
Sistema de Ensino
por apostilas.

Sistema
implantado.

Ampliação
das
atividades
educacionais em
tempo integral.

Quantidade
de
alunos atendidos
em tempo integra.

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Atingir 100% da
Educação
Municipal com o
novo sistema de
ensino.
Aumentar
em
30% os alunos
atendidos
em
tempo integral.

AVALIAÇÃO
Atendido.
Foi
implantado
sistema de ensino
em todas as series
iniciais do ensino
fundamental.
Atendido
Parcialmente.

1.3.6. SECRETARIA DE SAÚDE
AÇÕES
Melhorias
constantes
nas
políticas
de
prevenção
de
doenças, através
de campanhas de
prevenção, ações
diretas
de
educação e saúde,
vacinações,
campanhas antidrogas,
gravidez precoce,
etc.
Fortalecer
a
política de saúde
da mulher e da
criança.
Renovação
constante da frota
de veículos da
saúde.

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO
Palestras
educativas
e
orientação
ao
público atingido
de cada ação.

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
População mais
saudável.

AVALIAÇÃO
Percentual
de
cobertura
vacinal adequada
para as vacinas do
calendário básico
das crianças.
Ações educativas
foram
desenvolvidas
através
das
ESF/ACS junto a
escolas através do
PSE e NASF.

Dedução
dos
índices
de
reclamações.
Novos
veículos
entregues
a
secretaria.

Aumento
da
satisfação
dos
usuários
dos
serviços.
Transporte com
segurança
e
comodidade aos
pacientes a outros
municípios.

Atendido.
Implantado
projeto
“Aconchego”.
Foram adquiridos
07 veículos, 02
vans,
01
ambulância,
01
micro-ônibus e 01
ônibus.

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

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO
Contratação
de
profissionais
e
Laboratório para
prestação
de serviços.

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Diminuição
das
filas de espera.

AVALIAÇÃO

Foram
contratadas mais
consultas e mais
exames pela ARSS.
Estão
sendo
realizadas
cirurgias
por
hospitais
credenciados.
Incremento
aos Investimentos em Maior qualidade do Entregues tablets
programas
mão de
serviço a
para as agentes de
de
saúde
da
obra e novos
população
saúde,
família.
equipamentos.
atendida.
contratação de 03
novos médicos.
Aquisição
e Aquisição e entrega Maior
qualidade Instalação de novo
renovação de
de
nos serviços
aparelho de raioequipamentos de
novos
prestados
a
x. Instalação de
saúde
equipamentos.
população pelos.
novos
equipamentos de
informáticas nas
unidades
de
saúde.
Melhorias
do Locais
para Atender 100% das
Elaboração
do
acesso de
atendimento do
situações
de
novo
contrato
serviços
de
público
nas
urgência
e
com o Hospital
Urgência
e
situações
de
emergência.
para atendimento
Emergência.
urgência
e
de urgências e
emergência.
emergências.
Fortalecimento
Quantidade
de
Atender 100% da
Atendido
das
ações
de
pacientes
demanda.
Parcialmente.
saúde mental.
atendidos.
Fortalecimento
Quantidade
de
Atender 100% da
Atendido.
das
ações
de
pacientes
demanda.
saúde bucal.
atendidos.
Fortalecimento da
Quantidade
de Aumentar
a
Atendido. Foram
política
de
medicamentos
quantidade e a
colocados
assistência
oferecidos
nas diversidade de
diversos
novos
farmacêutica.
farmácias
dos medicamentos
medicamentos
centros de
oferecidos à
para distribuição
saúde.
população.
nas unidades de
saúde.

1.3.7. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

AÇÕES
Programa de oferta
de cursos voltados à
vocação
do
município e público
alvo a ser atendido
pela
secretaria.
Manutenção
dos
programas
de
assistência
a
pessoas
em
situação de
vulnerabilidade
social.
Desenvolver
programa
de
habitação social.

Cursos
sendo
ministrados de
acordo com as
necessidades
locais.

Elaboração
programa
regularização
loteamentos
irregulares

de
de
de

Desenvolvimento
constante
de
atividades com
grupos
de
terceira
idade.
Construção
e
ampliação de locais
para atendimento
dos usuários da
Assistência Social.

Aumento
número
pessoas
atendidas.

no
de

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Qualificação de
mão de obra da
população.

AVALIAÇÃO
Foram realizados
diversos cursos
ofertados, corte e
costura,
panificação,
artesanatos, etc.

Redução
do
número
de
cidadãos
em
situação
de
vulnerabilidade
social.

Atendido.

Quantidades de
pessoas
atendidas
pelo
programa.

Melhoria
da
qualidade de
vida das famílias
beneficiadas.

Loteamentos
identificados
regularizados.

Segurança
aos
proprietários dos
imóveis.

Atendido
Parcialmente.
Está
em
andamento um
programa
de
habitação social
junto a Cohapar.
Atendido
parcialmente.
Estão
em
andamento dois
projetos
de
REURB.
Atendido.

e

Palestras
educativas
e
orientação
ao
público atingido.
Locais ampliados
ou construídos.

Redução
dos
atendimentos nas
unidades
de
saúde
e
população
saudável.
Aumento da na
qualidade
dos
atendimentos aos
usuários.

Atendido
Parcialmente.

1.3.8. SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
AÇÕES

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO
da

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Maior qualidade e
diversidade
de
produtos colocados
à disposição da
população
nos
eventos.
Trabalhadores
treinados
e
ocupando postos
de trabalho no
município.

Investimentos
nos eventos do
município.

Valorização
cultura local.

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

Empresas
com
mão de obra
qualificada.

Investimentos
do poder público
na expansão do
parque
Industrial
visando
instalação
de
novas indústrias
e
agroindústrias.
Incentivo
ao
turismo
no
município.

Indústrias
e
Agroindústrias
implantadas.

Aumento do valor
agregado
à
produção local.

Fomentar
produtos
turísticos.

Aumento
da
renda
dos
produtores
rurais
e
empreendedores
turísticos com
opções de lazer a
população
da
região.

AVALIAÇÃO
Atendido.

Atendido
Parcialmente.
Foram entregues
03 novos cursos
para qualificação
de mão de obra
através
do
sistema “S”, e
vários outros em
parceria com a
Secretaria
de
Assistência Social.
Atendido
Parcialmente,
foram realizadas
permutas
com
empresas para a
construção
de
novos barracões,
porem o parque
industrial não foi
expandido.
Não atendido.

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

AÇÕES
Implantar
Programa
de
Regularização e
Atualização dos
terrenos
ocupados
na
área
industrial.
Construção
de
novos barrocões
na área industrial.

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

Cursos
de
capacitação
e
qualificação para
compras
públicas.

Cursos ofertados.

Quantidade
barracões
construídos.

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Atingir 100% dos
terrenos com a
situação
regularizada.

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.

AVALIAÇÃO
Atendido
Parcialmente.

Atendido
Parcialmente.

Atendido.
Foi
inaugurado
escritório
municipal
de
compras públicas
e
realizadas
capacitações para
os empresários
locais.

1.3.9. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Manutenção,
reformulação
ampliação
Complexo
Esportivo
Municipal.

da
de

METAS E
RESULTADOS
ESPERADOS
Oferta de locais e
equipamento
a
população
para
práticas
esportivas.

Manutenção
e
modernização da
estrutura
já
existente.
Participação em
competições de
nível municipal,

Espaço com mais
qualidade
e
conforto para a
população.
Ter representação
municipal
no
maior número de

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

AÇÕES
e
do

Reforma
do
Centro Cultural.
Apoio
às
escolinhas
e
atletas amadores
que representam

Unidade
prática
esportes
construída.

AVALIAÇÃO
Reformados
campos
nas
comunidades
e
nos bairros. Início
das obras de
iluminação
do
estádio municipal.
Não atendido.

Atendido.

o Município em
competições.
Programa
de
capacitação
e
qualificação dos
profissionais da
Secretaria
Municipal.
Realização
de
campeonatos
e
torneis
municipais
e
regionais.

estadual, nacional
e internacional.
Participação em
cursos
de
capacitação.

competições
possível.
Professores
e
treinadores com
maior qualidade
para atender os
atletas.

Campeonatos e
torneios
municipais e
regionais
organizados pela
Secretaria
Municipal.

Atender
a
demanda da
população
quanto a
participação em
eventos
esportivos.

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

Número de alunos
atendidos e a
diversidade
de
atividades
ofertadas.

Realizar Festivais
Municipais.

Quantidade
de
festivais culturais
realizados.

Diversificar
e
atender toda a
demanda
de
alunos
interessados por
atividades
culturais.
Realizar ao
menos
um
festival
de
canto, um de
teatro e um de
artes
diversificadas.

Atendido
Parcialmente.

Atendido. Foram
realizados
anualmente
campeonatos
e
torneios
municipais
e
regionais
de
futsal,
futebol,
voleibol, bocha e
bolão.
Atendido. Foram
implantadas
novas
modalidades de
oficinas e mantida
as que já existiam.
Foram realizados
festivais
municipais
e
regionais
de
música.

CONCLUSÕES
Baseados nos apontamentos realizados nas diretrizes, proposições e ações
previstas no PDM elaborado em 2008, verifica-se que as atividades previstas apresentam
uma variabilidade grande em seu cumprimento e em execução.
Verifica-se que foram apontadas várias ações que, segundo a ETM, são entendidas
como atividade que não é possível ser executadas pelo município, já que as mesmas não
dependem diretamente do município e sim de outras autarquias que regem a implantação
das mesmas.
Outra situação apontada, é a falta de indicativos de monitoramento para a
execução das atividades, tanto no que se refere a tempo como níveis de monitoramento
de evolução do indicador.
Assim, nesta revisão espera-se adequar e atualizar as diretrizes e proposições de
acordo com a realidade e necessidades atuais, apresentando novas ações para que se
atenda/resolva estas necessidades, sem deixar de manter aquelas ações que foram
executadas ao longo deste período, que de se demonstraram efetivas, com resultados
satisfatórios e que faz sentido a realidade atual do município.
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