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INTRODUÇÃO
O Plano de Ação e Investimentos (PAI) trata-se do indicativo das
ações e projetos que terão prioridade na implementação do Plano Diretor Municipal
(PDM), com a hierarquização de investimentos em infra-estrutura, equipamentos
comunitários e ações institucionais.
Nele serão apresentadas as estimativas de custos aproximados de
instalação e implantação dos programas e projetos para os próximos 5 (cinco) anos e
a compatibilidade destes custos com a projeção orçamentária, analisando a futura
capacidade de investimento e de endividamento do Município, bem como as verbas
que poderão advir de ações políticas com obtenção de recursos a fundo perdido.
No PAI Municipal são elencadas as propostas para as áreas
prioritárias de atuação. É fruto das análises comunitárias e técnicas e está dividido em
medidas urbanísticas de cunho concreto, diretrizes políticas norteadoras da
legislação do PDM e de suas leis complementares, órgãos da administração
municipal envolvidos nestas ações, e entidades públicas a quem a administração
poderá buscar apoio.
A elegibilidade das ações e projetos prioritários deu-se através de um
intenso debate dos problemas e potencialidades encontradas no território municipal e,
neste processo de discussão, os principais atores foram: Equipe Técnica Municipal,
Comissão de Acompanhamento, Administração Municipal, Legislativo Municipal e
fundamentalmente

a

comunidade

em

geral,

em

seus

diversos

segmentos

representativos.
Para definição do número de projetos prioritários adotou-se o critério
de estabelecer as principais ações para cada tema de intervenção, respeitando para
tanto, o período dos próximos cinco anos, levando-se em consideração os seguintes
indicadores: Construção e consolidação da estrutura urbana proposta pelo PDM;
Melhoria nos índices sociais e econômicos; Modernização administração, com redução
de custos, melhoria na qualificação e produtividade, e agilidade no atendimento da
população local.
A análise da capacidade de investimento envolve o ocorrido nos
exercícios de 2002 a 2006 e a projeção do que poderá ocorrer nos
anos de 2008 a 2012, demonstrando a provável evolução das receitas e despesas e o
que poderá ser gasto em termos de dispêndio, com investimentos, encargos e
amortizações.
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Várias medidas apontadas na construção do PDM poderão ser
tomadas sem custos adicionais aos que o Município já possui, bastando apenas adotar
medidas administrativas de forma a racionalizar e otimizar procedimentos e ações,
especialmente na área institucional, dando mais agilidade e eficiência à máquina
administrativa.
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PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS
No Plano de Ação e Investimentos Municipal estão descritas as
propostas para as áreas prioritárias de ação. Os principais temas de intervenção são:
Proteção e Preservação Ambiental, Infra-estrutura, Desenvolvimento Econômicosocial, Desenvolvimento Institucional, Ordenamento Físico-territorial.
As ações apresentadas compõem as propostas do PDM sendo
resultado

de

discussões

com

equipe

técnica

municipal

e

comissão

de

acompanhamento, bem como levantamento dos anseios da comunidade.
O tempo de execução das propostas está embasado conforme a
prioridade de investimento considerando em cada proposta sua abrangência social e
seu efeito multiplicador nos diferentes segmentos que compõem a política de
desenvolvimento do PDM, com objetivo de alcançar melhor aproveitamento dos
investimentos e aumento da produtividade nos serviços públicos, resultando a
melhoria dos indicadores sociais e econômicos.
Desta forma, as ações foram classificadas em curto (até dois anos)
médio (de dois a quatro anos) e longo prazo (de quatro a cinco anos) sendo estimados
valores para a execução das Medidas Urbanísticas e Políticas a serem realizadas, bem
como apontadas possíveis fontes de recursos a quem a administração pública poderá
recorrer, tanto para financiamento quanto para desenvolver projetos a fundo perdido.
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Um dos princípios constitucionais fundamentais norteadores do PDM é
a garantia do direito às cidades sustentáveis. O princípio de desenvolvimento
sustentável passou a ser um componente fundamental do desenvolvimento territorial
e urbano, pelo qual os seres humanos e suas futuras gerações são o centro das
preocupações e têm o direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a
natureza, conforme dispõe o princípio 1 da Agenda 21.
No PDM de Mandaguari, a proteção e preservação ambiental tornamse a base do desenvolvimento municipal, interferindo não apenas nas ações diretas,
como intervenção na fauna, flora e recursos hídricos, como também na definição de
uso do solo, nas ações para saneamento ambiental e infra-estrutura.
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL
Considerar o ambiente como elemento fundamental do sistema de
planejamento territorial é o caminho para o efetivo desenvolvimento sustentável. Para
tanto, a criação e a implantação de processos e sistemas legais de regulamentação
das questões ambientais no território municipal são necessárias. O monitoramento e a
fiscalização fazem parte desse processo.
Ações a Curto Prazo
•

Desenvolver legislação ambiental municipal visando a adequação
e a atualização dos preceitos legais relacionados ao ambiente
natural e modificado, levando em consideração a qualidade de
vida, o saneamento ambiental e a saúde da população;

•

Criar e implantar instrumentos necessários ao exercício das
funções de planejamento, controle e fiscalização de todas as
atividades que tenham interferência na questão ambiental dentro
do território municipal;

•

Capacitar funcionários para o exercício do licenciamento ambiental
dos

empreendimentos

a

serem

implantados

no

Município,

especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade, onde a
ocupação será controlada por meio de diretrizes do poder público,
bem como para o processo de monitoramento e fiscalização
destas áreas.
ARBORIZAÇÃO URBANA
A arborização urbana de Mandaguari encontra-se em conflito com a
largura das calçadas e com a rede de energia elétrica e telefônica, assim como são
5
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encontradas espécies plantadas na década de 60 que, muitas vezes, encontram-se no
final

de

suas

vidas

úteis

e

que

apresentam

problemas

visíveis,

tais

como

apodrecimento de tronco e raízes, aparecimento de pragas e risco de queda. Para
garantir a oferta e a diversidade de espécies utilizadas na arborização das vias
públicas, é necessário incrementar os trabalhos de produção de mudas do Viveiro
Municipal, desenvolvendo em paralelo, programa de readequação das espécies, com
orientação à comunidade no momento da substituição das árvores, além do
acompanhamento no plantio de mudas, principalmente em novos loteamentos.
No momento do plantio é importante priorizar a utilização de espécies
nativas, além de atentar para a utilização de vegetação de porte adequado, como a
sugerida no quadro abaixo, verificando a altura máxima de seis metros, classificada
como pequeno porte, sob rede elétrica e utilização de 10% de cada espécie, evitando
assim que ocorra extermínio em massa no caso da ocorrência de doenças ou pragas
que podem atingir determinadas espécies.
Nome Popular

Nome Científico

Porte

Pata de Vaca

Bahuinia Veriegata

Pequeno

Quaresmeira Rosa/Roxa

Tibouchina Granulosa

Pequeno

Pitangueira

Eugênia Pitanga

Pequeno

Ipê Roxo/Amarelo

Tabebuia

Médio

Pau-Ferro

Caesalpinia ferrea

Médio

Guaratã

Esembeckia leiocarpa

Médio

Jatobá

Himenaea courbaril

Grande

Fonte: www.polis.org.br

Ações a Curto Prazo
•

Firmar convênio com a Companhia Paranaense de Energia Elétrica
(COPEL) para viabilizar a elaboração e implantação de Plano de
Arborização Urbana visando à substituição da vegetação que se
encontra comprometida ou inadequadamente plantada nas vias
públicas;

•

Incrementar a estrutura do Viveiro Municipal com o objetivo de
ampliar a produção de mudas e a variedade de vegetação
ornamental que serão utilizadas na arborização e paisagismo
urbano;

•

Promover o acompanhamento e orientação na substituição e no
plantio de árvores, principalmente em novos loteamentos.
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Ações a Médio Prazo
•

Promover o acompanhamento e orientação na substituição e no
plantio de árvores, principalmente em novos loteamentos.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Disciplinar e controlar a ocupação e o uso do solo é o princípio
elementar para o desenvolvimento sustentável. Entretanto, ações relacionadas ao
direcionamento da ocupação e uso do solo, principalmente nas áreas urbanas, não são
suficientes para o planejamento territorial adequado. Aliado ao planejamento é
necessário prever ações de preservação do ambiente natural e, para tanto, é preciso
priorizar a recuperação das áreas degradadas por atividades incompatíveis com o
ambiente (exploração agrícola, extrativismo, exploração mineral, entre outras), bem
como ocupadas irregularmente (fundos de vale e áreas de preservação).
CÓRREGO TABATINGA
Hoje o Município enfrenta dificuldades quanto à arborização urbana e
à mata ciliar descontínua ao longo dos cursos d’água, principalmente aqueles
próximos à área urbana como o Córrego Tabatinga, onde foram constatados sérios
processos erosivos.
As propostas do PDM contemplam não apenas a recuperação da
massa verde como a criação de um Parque Linear Ecológico da Cidade, que também
poderá contar com equipamentos de esporte e lazer para a utilização da comunidade
como espaço de recreação.
Ações a Curto Prazo
•

Promover a recuperação da mata ciliar e das áreas degradadas às
margens do Córrego Tabatinga;

•

Promover a recuperação das áreas degradadas por ocupações
irregulares e de risco, através da remoção e relocação das
famílias para outra área.

Ações a Médio Prazo
•

Promover a recuperação das áreas degradadas por ocupações
irregulares e de risco, através da remoção e relocação das
famílias para outra área;

•

Contemplar a implantação, em parceria com as Secretarias
Municipais de Educação, Esporte e Lazer e de Desenvolvimento
7
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Econômico, Meio Ambiente e Turismo, na Área de Preservação
Permanente (APP) do Córrego Tabatinga, um Parque Linear
Ecológico da Cidade, bem como a implantação de equipamentos
de esporte e lazer na área recuperada.
Ações a Longo Prazo
•

Dar prosseguimento à implantação do Parque Linear Ecológico da
Cidade.

ÁREAS RESIDUAIS DE EXPLORAÇÃO DE ARGILA
Ações a Curto e Médio Prazo
•

Promover recuperação das áreas residuais da exploração da
argila.
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Considerando a proteção e preservação ambiental, sabe-se que a
infra-estrutura urbana interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas e no
meio ambiente. A falta de infra-estrutura, de pavimentação e drenagem de diversos
bairros, áreas degradadas pela destinação incorreta do lixo domiciliar e resíduos de
construção civil e a inexistência de esgoto em alguns domicílios são fatores que
potencializam a degradação ambiental.
Investimentos em saneamento, principalmente em pavimentação e
drenagem, diminuem a incidência de doenças e internações hospitalares e evitam o
comprometimento dos recursos hídricos do Município. Quanto à infra-estrutura de
pavimentação e drenagem, existem sérios problemas de alagamentos nas áreas mais
baixas do território municipal.
Entre as potencialidades a serem exploradas está o baixo custo de
confecção e implantação de pavimento em blocos de cimento, pedras irregulares e
antipó, podendo ser realizados por formação de cooperativas de bairro, uma vez que a
falta de infra-estrutura de pavimentação e drenagem encontra-se em conjuntos
populares. Estas pavimentações poderão ser utilizadas em vias locais de pouca
circulação.
Com intuito de fortalecer estas iniciativas e também garantir o melhor
aproveitamento do aterro implantado, o manejo dos resíduos sólidos domésticos
torna-se área prioritária de ação, tendo em vista a conservação ambiental e a oferta
de melhores condições aos catadores, gerando renda com o aproveitamento do
potencial e da infra-estrutura existente (associações e/ou cooperativas).
COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
Fortalecer iniciativas para garantir o aproveitamento dos resíduos
sólidos trata-se de ação prioritária para o desenvolvimento sustentável, levando-se em
consideração a conservação ambiental, assim como a valorização social de parcela
expressiva da população que sobrevive da coleta deste tipo de resíduo. Sistemas
associativos ou cooperativos podem ofertar melhores condições de trabalho aos
catadores, valorizando o trabalho e gerando renda.
Além da

questão social que, sem dúvida, é uma das mais

importantes, a sistematização da coleta e destinação adequada de material reciclável
implica em um aspecto prático (físico/financeiro), que é a redução de volume de
resíduos destinados ao aterro sanitário, ampliando sua vida útil, otimizando processos
e reduzindo custos com o manejo desta área.
Cabe salientar ainda, que a questão dos resíduos está diretamente
ligada ao saneamento ambiental e saúde pública.
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Ações a Curto Prazo
•

Criar um sistema municipal de coleta seletiva adequada e dar
apoio a iniciativas particulares de coleta seletiva associada a
sistemas de reciclagem de lixo, através de programas de
conscientização;

•

Readequar o aterro sanitário conforme exigências do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) e resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA);

•

Estabelecer convênio com empresa especializada para a execução
da coleta, desinfecção e disposição final e adequada de resíduos
hospitalares;

Ações a Médio Prazo
•

Construir uma Usina de Triagem de Resíduos potencialmente
recicláveis e compostagem de resíduos orgânicos em área não
conflitante com o uso residencial (zona industrial);

SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Apesar dos serviços funerários funcionarem relativamente bem em
Mandaguari e do Cemitério Municipal possuir espaço para a demanda dos próximos
cinco anos, é necessário prever algumas reformas no sistema funerário e adaptações
nas dependências do Cemitério, considerando as exigências do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e resolução nº.
27/2003 - da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), não
esquecendo de considerar as questões relacionadas à saúde pública.
Ações a Curto Prazo
•

Adequar o Cemitério Municipal, com urgência, às exigências do
CONAMA, visto a sua proximidade com o fundo de vale;

Ações a Médio Prazo
•

Implementar Legislação Funerária Municipal;

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS
O abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgotos podem
ser indicativos de saúde pública e qualidade de vida. A ausência destes serviços
implica em baixas condições de saneamento e autos índices de doenças transmissíveis
através da água. No Município de Mandaguari, o objetivo é ampliar estes sistemas de
11

MUNICÍPIO DE MANDAGUARI
Plano Diretor Municipal
Plano de Ação e Investimentos

modo a atender 100% da população dentro do horizonte do PDM, qualificando as
condições de vida dos bairros hoje não atendidos e reduzindo a incidência de doenças
provenientes da falta de saneamento.
Ações a Curto Prazo
•

Manter a demanda da cobertura de água tratada na área urbana
de Mandaguari em 100% ampliando as redes de distribuição de
água;

•

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto até atingir
100% de cobertura.

Ações a Médio Prazo
•

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto até atingir
100% de cobertura (mapa 2.1);

•

Implantar sistema de monitoramento e fiscalização das ligações
clandestinas na rede de captação pluvial.
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Mapa 2.1 Proposta para a Rede de Esgoto

13

MUNICÍPIO DE MANDAGUARI
Plano Diretor Municipal
Plano de Ação e Investimentos

ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O fornecimento de energia elétrica e de iluminação das vias está
diretamente ligado às questões de segurança pública. Áreas alimentadas por sistemas
de energia e iluminadas adequadamente inspiram confiança e segurança. Em
Mandaguari, apesar de praticamente todo o território urbano ser atendido, observouse que ainda são necessárias ações no sentido da manutenção e adaptação destes
serviços.
Ações a Curto Prazo
•

Executar o rebaixamento, a substituição das lâmpadas e a
manutenção

das

luminárias

que

se

encontram

em

desconformidade e conflito com a arborização urbana.
Ações a Longo Prazo
•

Prever a ampliação do sistema de fornecimento de energia
elétrica e iluminação pública, considerando as áreas de expansão
urbana

definidas

nas

legislações

do

PDM,

bem

como

o

atendimento da área rural.
DRENAGEM
Os processos de drenagem são responsáveis, não apenas pela
captação da água proveniente das chuvas, mas também pela adequada condução até
seu destino final, evitando a degradação dos cursos d’água que recebem a carga
canalizada vinda dos centros urbanos. Os sistemas de drenagem subdimensionados e
ineficientes configuram risco de processos erosivos, assoreamento, poluição e
contaminação dos corpos hídricos, além de contribuírem para ocorrência de
alagamentos, principalmente em áreas urbanas mais baixas, onde normalmente são
encontrados assentamentos habitacionais irregulares, dispostos em fundos de vale ou
próximos a Áreas de Preservação Permanente (APP). Priorizar a adequação e o
dimensionamento correto das redes de drenagem equivale a intensificar ações de
preservação ambiental e de qualificação de vida da população.
Ações a Curto, Médio e Longo Prazo
•

Ampliar a rede de drenagem de águas pluviais nos Bairros:
Conjunto Vila Verde, Conjunto Tancredo Neves, Carvoeiro, Jardim
São José, Jardim Esplanada, Jardim São Marcos, Vila Nova e
adjacências, Vila Palma, Vila Dizolina, Jardim Boa Vista (50%
14
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restante), Jardim Social, Jardim Novo Horizonte, Jardim Cristina I,
Jardim Cristina II e Central, Jardim Delgado, Jardim Lorena,
Jardim Recanto, Ruas Elias Alexandre, Pedro Alves Madeira e
Ciclovia da BR (mapa 2.2).
Ações a Médio e Longo Prazo
•

Promover a solução dos problemas de drenagem em áreas críticas
que apresentam alagamentos como no Conjunto Ernesto Trolezzi
(mapa 2.2).

Ações a Longo Prazo
•

Garantir a manutenção, o monitoramento e a fiscalização da rede
de

captação

de

águas

pluviais

a

fim

de

evitar

ligações

clandestinas de esgoto na rede de drenagem;
•

Construir rede de drenagem estendendo-se para as áreas rurais
próximas aos emissários.
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Mapa 2.2 Proposta de Drenagem
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PAVIMENTAÇÃO
Aliada ao sistema de drenagem, a pavimentação aparece como
processo importante para a preservação ambiental e qualidade de vida, desde que
executada adequadamente. Vias pavimentadas sugerem vias canalizadas por rede de
drenagem. Entretanto, nem sempre isso acontece nos municípios.
Por outro lado, é importante salientar que as vias pavimentadas com
asfalto ampliam a impermeabilização do solo urbano, o que, de certa forma,
sobrecarrega o sistema de drenagem, aumentando a velocidade das águas no
percurso até os emissários, ampliando o aparecimento de problemas relacionados a
processos erosivos nas margens dos cursos d’água. Portanto, é necessário que a
administração

municipal

elabore

projetos

e

execute

obras

adequadas

de

pavimentação, considerando os sistemas de drenagem, priorizando a utilização de
pavimentos alternativos (blocos de cimento) em áreas urbanas de baixa intensidade
de tráfego (áreas residenciais, por exemplo) como uma das soluções para reduzir o
impacto do volume de água das chuvas no sistema de drenagem, já que tais
pavimentos

oportunizam

maior

absorção,

além

de

auxiliarem

no

microclima

amenizando as altas temperaturas na estação do verão. Cabe destacar que
pavimentos alternativos normalmente apresentam custos menos elevados que
pavimentações asfálticas, gerando menos manutenção ao longo de sua vida útil.
Mandaguari necessita de pavimentação como meio de facilitar o
acesso de pedestres e o trânsito de veículos (transporte coletivo, por exemplo) em
diversas vias de circulação pública, em determinados bairros da sede municipal,
concentrados em sua maior parte na porção norte, conforme mapa e ações a seguir.
Ações a Curto Prazo
•

Executar obras necessárias para a pavimentação nos Bairros
Conjunto Vila Verde, Conjunto Tancredo Neves, Carvoeiro, Jardim
São Marcos, Vila Nova e adjacências, Vila Palma, Vila Dizolina,
Jardim Boa Vista (50% restante), Jardim Social, Jardim Novo
Horizonte, Jardim Cristina II e Central, Jardim Delgado, Jardim
Lorena, Jardim Progresso II (50% restante), Avenida P. Max
Kaufmann e Rua Luiza Almira Pinheiro, priorizando o uso de
pavimentos alternativos (blocos de cimento, pedras irregulares ou
antipó) ver mapa 2.3.
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Mapa 2.3 Proposta de Pavimentação
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As

possibilidades

de

inserção

no

processo

produtivo

são,

indiscutivelmente, o fator de maior influência na qualidade de vida da população. Na
estrutura do mercado de trabalho estão expressas não só essas possibilidades, como
as indicações da dinâmica produtiva que impulsiona a economia dos municípios.
Quanto à oferta de serviços sociais, vem sendo registrado, nos últimos anos entre os
Municípios paranaenses, melhorias nas condições de saúde, educação e saneamento,
entretanto, os serviços ainda registram deficiências significativas, demonstrando a
necessidade de uma reestruturação.
O conceito de desenvolvimento entendido neste PDM não se restringe
apenas ao crescimento econômico que pode ser avaliado tendo como indicador o
Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Município ou a renda per capita da sua
população. O desenvolvimento pretendido envolve tanto as questões econômicas
quanto sociais que incluem moradia, nutrição, saúde, educação e assistência social
com ações correlacionadas. São prioritárias para o desenvolvimento econômico, as
ações que promovam a formação educacional da população de Mandaguari bem como
que ofereçam suporte e apoio às micro e pequenas empresas locais e formação de
cooperativas como forma natural de geração de renda aos grupos excluídos do
mercado.
SOCIAL
Segundo

diagnóstico

apresentado

neste

documento

(PDM),

o

Município apresenta baixo nível educacional da população e quantidade expressiva de
jovens ociosos sem perspectiva de emprego, contribuindo para aumento da
criminalidade. Nas ações que envolvem o desenvolvimento social estão priorizadas as
que promovem a elevação do nível educacional da população, a redução da
criminalidade com atividades voltadas para promoção do esporte e assistência social e
o atendimento à saúde pública.
O déficit habitacional deve ser abordado como o não atendimento da
demanda habitacional na condição atual de mercado. Com base nisso, as ações
relacionadas à habitação devem ser efetivas, com a realização de levantamento do
número de pessoas que necessitam de moradia em Mandaguari e da sucessiva
construção de unidades habitacionais, seja através de programas governamentais, de
iniciativa privada e/ou cooperativos.
Quanto à segurança da comunidade, é necessário que o Poder Público
Municipal busque, junto ao órgão competente Estadual e Federal, recursos para a
intensificação de programas de policiamento ostensivo, visando à redução da violência
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e proteção das populações mais atingidas por furtos, roubos, tráfico de drogas, entre
outros.
Levando-se em consideração o diagnóstico social do município de
Mandaguari (PDM), deve-se considerar que as ações correntes de formação básica e
qualificação profissional, da moradia social, do suporte à saúde e ao aperfeiçoamento
físico-orgânico, todas compreendidas no âmbito das competências municipais,
provavelmente não bastarão para dar ao desenvolvimento do Município a velocidade
capaz de equilibrá-lo em relação ao crescimento das demandas. Tudo indica que
devam ser equacionadas ações e programações especiais, e mesmo, emergenciais, ao
lado das correntes, voltadas expressamente à revisão das tendências de agravamento
dos indicadores econômico-sociais, considerando aspectos que os envolvem, tais
como: infra-estrutura, ambiente sustentável e ordenamento territorial.
SAÚDE
Ações a Curto Prazo
•

Aumentar a oferta de medicamentos da farmácia básica e a
extensão da farmácia ao Pronto Atendimento Municipal (PAM),
através da implementação de apoio logístico no setor;

•

Qualificar a atenção dispensada aos pacientes encaminhados via
Sistema Único de Saúde (SUS) para procedimentos de maior
complexidade;

•

Reforçar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária;

•

Adequar a infra-estrutura de todos os Postos da Saúde, ampliando
o espaço físico e adquirindo equipamentos;

•

Ampliar a frota de veículos para transporte de pacientes que
necessitem de atendimento de Urgência e Emergência (U/E);

•

Promover parcerias e convênios para ampliar a oferta de exames
de média complexidade e de apoio ao diagnóstico: Raios X,
Ultrasonografia, eletrocardiograma;

•

Ampliar a cobertura populacional do Programa Saúde da Família
(PSF) e Saúde Bucal;

•

Ampliar

a

oferta

de

consultas

especializadas,

tais

como

dermatologia, oftalmologia, neurologia, cardiologia, através da
contratação de médicos especialistas nestas áreas;
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•

Oferecer cursos de capacitação para os profissionais da área da
saúde, para possibilitar melhor atendimento aos usuários do
serviço, incluindo o setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica;

•

Adequar os prédios públicos do setor para acesso aos portadores
de necessidades especiais;

•

Promover a reestruturação orçamentária do setor de saúde
através do orçamento desagregado.

Ações a Médio Prazo
•

Promover parcerias e convênios para ampliar a oferta de exames
especializados (eletroencefalograma, tomografia, ecocardiograma,
ressonância magnética);

•

Implantar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) junto ao prédio da
Secretaria Municipal de Saúde e contratar equipe de PSF para
atender os munícipes da região central do Município;

•

Implantar sistema integrado de informações utilizando-se das
ferramentas de geoprocessamento - Sistema de Informações
Geográficas (SIG).

EDUCAÇÃO
Ações a Curto Prazo
•

Investir na capacitação profissional dos funcionários da educação
pública municipal;

•

Elaborar programas orientadores e incentivadores para jovens e
adolescentes;

•

Ampliar a oferta de cursos de informática, línguas, artes e
esportes, nas escolas públicas, a fim de evitar a evasão escolar;

•

Ofertar cursos profissionalizantes a longa distância ou mediante
convênios com o Sistema Nacional de Empregos (SINE), Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria
(SESI), e outros;

•

Promover a adequação dos edifícios públicos do setor ao uso de
portadores com necessidades especiais;

•

Ampliar a frota escolar através da aquisição de três veículos
(ônibus escolares);
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•

Ampliar

o

número

de

vagas

nas

creches,

através

da

reestruturação e reforma da estrutura física e contratação de
profissionais capacitados;
•

Construir escola de ensino fundamental de 1ª à 4ª série no Jardim
Cristina e no Jardim Boa Vista;

•

Ampliar as instalações das seguintes creches: CEMEI Orlando
Rodrigo Gomes, CEMEI Casa da Amizade, CEMEI João Batista
Frujuelli e CEMEI Recanto Feliz;

•

Reformar e ampliar as Escolas Walter Antunes e Francisco
Romagnole Junior para permitir a implantação da educação em
tempo integral.

Ações a Médio Prazo
•

Reformar e ampliar as Escolas Municipais: Bom Pastor, Dr. Ari da
Cunha Pereira e Yolanda Cercal da Silva para permitir a
implantação da educação em tempo integral;

•

Construir nova creche no conjunto Mutirão.

CULTURA
Ações a Curto Prazo
•

Buscar apoio da Prefeitura Municipal na formação de grupos
culturais nas áreas de: teatro, dança, etc., para que possam
representar o Município em eventos da região, bem como
contratar profissionais capacitados para o setor;

•

Explorar o projeto “Mini-Cinema”, aproveitando a infra-estrutura
do auditório e recursos de multimídia do Módulo Cultural. O
projeto consiste em oferecer lazer e entretenimento à população
de forma gratuita, nos fins de semana, com cuidado para
reprodução de filmes e documentários permitidos e educacionais.
Para ganhar auto-gestão, o projeto poderá ser associado à
geração de renda através do treinamento de pessoas para receber
a população, promover a venda de produtos alimentícios e
tornarem-se responsáveis pela fiscalização e conservação do local.

Ações a Médio Prazo
•

Buscar apoio da Prefeitura Municipal na formação de grupos
culturais nas áreas de: teatro, dança, etc., para que possam
23
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representar o Município em eventos da região, bem como
contratar profissionais capacitados para o setor;
•

Buscar autorização financeira da Prefeitura Municipal para a
realização de eventos culturais para a comunidade em geral
(apresentações teatrais, circenses, musicais, etc.);

•

Promover oficinas culturais de dança, teatro, capoeira, música,
circo, com objetivo de trabalhar com crianças e adolescentes dos
bairros do Município.

ESPORTE E LAZER
Ações a Curto Prazo
•

Promover campeonatos com envolvimento de toda cidade, em
todas as modalidades esportivas;

•

Promover melhorias no Parque da Pedreira, com a construção de
uma pista de skate;

•

Construir Ginásio de Esportes no Centro Esportivo.

Ações a Médio Prazo
•

Promover a ampliação das escolinhas em todas as modalidades
esportivas: futebol, ginástica, vôlei, handebol, atletismo, xadrez,
entre outras;

•

Promover melhorias no Parque da Pedreira, com a construção de
uma quadra de areia.

Ações a Longo Prazo
•

Implantar,

em

parceria

com

a

Secretaria

Municipal

Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, o Parque
Ecológico da Cidade às margens do Ribeirão Tabatinga, a fim de
explorá-lo tanto turisticamente, através da criação do Museu do
Pioneiro e marcos religiosos que trarão características temáticas
ao Parque, consolidando o espaço como uma atração turística
religiosa quanto de uso coletivo de lazer para a comunidade.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ações a Curto Prazo
•

Implantar Projeto de Casamento Comunitário;
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•

Construir instalações para abrigar um Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) no Bairro Vila Verde;

•

Implantar um CRAS Itinerante que possibilite o atendimento aos
bairros até a implantação das novas instalações dos três CRAS
previstos;

Ações a Médio Prazo
•

Adquirir sede própria para a Secretaria Municipal de Ação Social,
com previsão para implantação de espaço destinado à Escola da
Gestante;

•

Construir Centros de Capacitação nos Bairros Jardim Progresso e
Cinco Conjuntos;

•

Construir um CRAS no Bairro Jardim Esplanada;

•

Garantir a continuação do CRAS Itinerante que possibilite o
atendimento aos bairros que ainda não possuem este tipo de
equipamento;

•

Adquirir veículos para a Secretaria Municipal de Ação Social.

Ações a Longo Prazo
•

Garantir a continuação do CRAS Itinerante que possibilite o
atendimento aos bairros que ainda não possuem este tipo de
equipamento.

HABITAÇÃO
Ações a Curto Prazo
•

Realizar cadastramento de famílias que sofrem com o déficit
habitacional no Município, com o objetivo de viabilizar ações na
implantação

de

programas

de

moradias,

principalmente

de

interesse social.
Ações a Médio Prazo
•

Promover a disponibilização, por parte da Prefeitura Municipal, de
assessoria técnica de engenharia para os projetos de habitação;

•

Viabilizar ações para a construção de moradias, principalmente de
interesse social, através da elaboração e adequação de projeto
padrão adaptados à realidade do Município.
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Ações a Longo Prazo
•

Viabilizar ações para a construção de moradias, principalmente de
interesse social, através da elaboração e adequação de projeto
padrão adaptados à realidade do Município.

SEGURANÇA PÚBLICA
Ações a Curto Prazo
•

Buscar, junto ao Governo do Estado, a viabilização de ampliação
do efetivo policial no Município de Mandaguari, para promover a
intensificação do policiamento ostensivo;

•

Promover apoio administrativo aos Bombeiros Comunitários instalações recentemente implantadas no Município (outubro
2006).

DEFESA CIVIL
Ações a Curto Prazo
•

Apoiar a organização e o funcionamento da Comissão Municipal de
Devesa Civil (COMDEC), de forma articulada;

•

Elaborar o Plano Diretor de Defesa Civil.

ECONÔMICO
O desenvolvimento econômico do Município depende de ações que
venham ao encontro dos anseios da comunidade, no sentido de proporcionar um
padrão de vida mais qualificado, digno e humano. Através do fomento à implantação
de novas atividades e tecnologias, do incentivo à capacitação profissional e da geração
de oportunidades de emprego e renda, é possível inserir Mandaguari no processo de
crescimento econômico sustentável.
Atividades relacionadas ao cultivo e beneficiamento da produção
agrícola mostram-se com expressivo potencial para tal desenvolvimento, assim como
a exploração da potencialidade turística no Município e região, incrementando a base
do setor de comércio e serviços.
AGRICULTURA
Ações a Curto Prazo
•

Promover incentivos à produção agrícola de base familiar.
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Ações a Médio Prazo
•

Incentivar a diversificação de culturas agrícolas como alternativa
de renda nas pequenas propriedades rurais.

Ações a Médio e Longo Prazo
•

Estimular práticas agroecológicas, como meio de valorização da
produção agrícola local.

APOIO À AGROINDÚSTRIA
Ações a Curto e Médio Prazo
•

Implementar

planos

e

programas

de

incentivo

ao

desenvolvimento econômico do Município e o apoio à instalação
de indústrias ligadas à produção agrícola local (agroindústrias).
TURISMO
Ações a Curto Prazo
•

Incentivar o Turismo Religioso através da inclusão de Mandaguari
na Rota de Peregrinação “Fé na Estrada”, eixo de Apucarana a
Lunardelli;

•

Incluir a “Festa da Padroeira” e a “Festa do Café” de Mandaguari
no inventário Cultural da revista: “Festas Populares do Paraná”.

Ações a Médio Prazo
•

Incentivar o turismo rural e o ecoturismo através da elaboração
de inventário e calendário turístico, incluindo o Município no
roteiro de visitas da região, com os seguintes atrativos: as colinas
e morros da Estrada do Rochedo e do Alegre; Ribeirão Dourado e
Rio Keller; Cachoeiras do Massambani, do Rio Dourado e do Rio
Keller; horto florestal; as cavernas do Keller e da Cambota, o
Pesque e Pague Recanto Lagoa Azul; o Parque da Pedreira; e os
edifícios de valor histórico significativo para o Município;

•

Promover incentivos à melhoria das instalações hoteleiras e rede
de serviços relacionados ao turismo;

•

Criar museu que apresente os fósseis encontrados nas áreas ao
longo do roteiro turístico municipal.

Ações a Longo Prazo
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•

Implantar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Lazer, o Parque Ecológico da Cidade às margens do
Ribeirão Tabatinga, a fim de explorá-lo tanto turisticamente,
através da criação do Museu do Pioneiro e marcos religiosos que
trarão características temáticas ao Parque, consolidando o espaço
como uma atração turística religiosa quanto de uso coletivo de
lazer para a comunidade.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Ações a Curto Prazo
Realizar cursos de Capacitação para jovens nas áreas de maior
vocação econômica do Município, tais como setor do turismo e de prestação de
serviços;
Estimular programas e parcerias entre escolas e empresas locais com
o objetivo de ofertar estágios aos jovens de Mandaguari.
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A Prefeitura Municipal deve organizar e manter atualizado um vasto
acervo de informações sobre o Município, em função de suas competências
constitucionais e responsabilidades sociais. O conteúdo dessas bases de dados é
utilizado constantemente tanto nos serviços internos, subsidiando a elaboração das
políticas públicas e a tomada de decisões, quanto no atendimento às solicitações
externas. Para responder a essas demandas é necessário cruzar informações, que
quase sempre estão espalhadas em diversos órgãos e arquivos, e recorrer a análises
espaciais extremamente trabalhosas, dado que, de 70 a 80% das informações
utilizadas na administração municipal possuem referência espacial.
O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma ferramenta de
informática que permite integrar bases de dados de origem distintas sobre uma base
cartográfica digitalizada. Alguns SIGs oferecem ótimas ferramentas de apoio à
decisão, com custo de treinamento e aquisição bastante acessíveis, favorecendo a
implantação em pequenos e médios municípios, com a vantagem de possuírem
maiores oportunidades em disciplinar adequadamente o uso do território, seja pelo
baixo grau de urbanização ou por apresentarem menor conflito e demanda menos
complexa. Desta forma, evita-se que, num futuro próximo, o Município enfrente os
problemas hoje encontrados nos grandes centros urbanos.
Ao investir na implementação do SIG, além de aproveitar o potencial
existente em sua própria estrutura, a Prefeitura de Mandaguari ganhará agilidade nos
processos, reduzindo e simplificando esforços dos diversos agentes envolvidos,
gerando grande economia em escala e oferecendo atendimento de melhor qualidade
aos contribuintes.
Um dos grandes desafios da gestão pública é estruturar uma equipe
de servidores que esteja preparada e motivada para prestar o serviço público. Ao
investir na capacitação técnica e humana, a prefeitura valoriza o funcionalismo e
oferece atendimento de melhor qualidade à população. Sendo assim, a assistência
social, entre outros órgãos, necessita de treinamento de seu pessoal e ampliação de
seu atendimento na especialidade de psicologia, como também a implementação de
sistema de dados para melhor controle de sua ação.
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4.1 SISTEMA DE PLANEJAMENTO
MUNICIPAL
INSTRUMENTOS

DE

MONITORIZAÇÃO

PARA

GARANTIR

A

GESTÃO

DEMOCRÁTICA
Os

Instrumentos

de

Monitorização,

também

denominados

“indicadores”, permitem avaliar o desempenho da Gestão Municipal implementada
através do Plano Diretor proposto. A proposta de monitorização visa acompanhar as
seguintes linhas de atuação:
A aprovação e implantação da Legislação Urbanística proposta no
PDM;
A adaptação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal,
sobretudo nas Secretarias envolvidas com a gestão do Plano;
A execução dos programas e obras previstas no Plano de Ação e
Investimentos.
I

MONITORIZAÇÃO

DA

APROVAÇÃO

E

IMPLANTAÇÃO

DA

LEGISLAÇÃO

PROPOSTA NO PDM
O Plano Diretor Municipal apresenta propostas para seis Leis
Urbanísticas:
Lei do Perímetro Urbano;
Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo;
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Lei de Parcelamento do Solo;
Lei do Sistema Viário;
Código de Obras;
Código de Posturas.
Estas leis são fundamentais para a gestão municipal uma vez que,
em seu contexto geral, regulamentam toda a ocupação do território municipal, bem
como as posturas de seus munícipes. Cada instrumento legal proposto terá mais do
que um indicador, como garantia de sua adequada monitorização.
LEI DO PERÍMETRO URBANO
Indicadores
•

Lei aprovada, contendo memorial descritivo e respectivo mapa
georreferenciado;

•

Número da Lei do Perímetro Urbano aprovada pela Câmara
Municipal;

•

Cópia

da

Lei

arquivada

nas

Secretarias

Municipais:

de

Planejamento, Finanças e Gestão e na Divisão de Tributação e
Fiscalização da mesma secretaria; de Urbanismo, Obras e
Serviços Públicos;
•

Cópia da Lei enviada ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma

Agrária

(INCRA),

com

indicação

das

áreas

rurais

transformadas em áreas urbanas;
•

Adaptação da Planta Genérica de Valores na Divisão de Tributação
e Fiscalização.

LEI DE ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Indicadores
•

Lei aprovada, contendo texto, tabelas, anexos e respectivos
mapas georreferenciados;

•

Número da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo
aprovada pela Câmara Municipal;

•

Cópia

da

Lei

arquivada

nas

Secretarias

Municipais:

de

Planejamento, Finanças e Gestão e na Divisão de Tributação e
Fiscalização da mesma secretaria; de Urbanismo, Obras e
Serviços Públicos;
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•

Adaptação da Planta Genérica de Valores na Divisão de Tributação
e Fiscalização, em função das zonas contidas nesta Lei;

•

Número de Alvarás de Localização e Funcionamento expedidos
para usos permitidos;

•

Número de Alvarás de Localização e Funcionamento expedidos
para usos permissíveis;

•

Número de Alvarás de Localização e Funcionamento negados;

•

Número de Notificações de Infração expedidas;

•

Número de Autos de Infração expedidos.

LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO
Indicadores
•

Lei aprovada, contendo texto, tabelas e anexos;

•

Número da Lei de Parcelamento do Solo aprovada pela Câmara
Municipal;

•

Cópia

da

Lei

arquivada

nas

Secretarias

Municipais:

de

Planejamento, Finanças e Gestão e na Divisão de Tributação e
Fiscalização da mesma secretaria; de Urbanismo, Obras e
Serviços Públicos;
•

Número de loteamentos aprovados ano a ano, a partir de 2007,
com indicação da área total de novos loteamentos e da área em
cada zona*;

•

Número total de desmembramentos, com indicação da área total
e da área em cada zona;

•

Número total de remembramentos, com indicação da área total e
da área em cada zona;

•

Número total de Notificações de Embargo expedidas;

•

Número total de Autos de Infração expedidos.

LEI DO SISTEMA VIÁRIO
Indicadores
•

Lei aprovada, contendo texto, tabelas, anexos, perfis das vias e
respectivo mapa georreferenciado;

•

Número da Lei do Sistema Viário, aprovada pela Câmara
Municipal;
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•

Cópia

da

Lei

arquivada

nas

Secretarias

Municipais:

de

Planejamento, Finanças e Gestão e na Divisão de Tributação e
Fiscalização da mesma secretaria; de Urbanismo, Obras e
Serviços Públicos;
•

Execução do sistema viário dos loteamentos aprovados de acordo
com esta Lei, a partir da vigência do PDM;

•

Abertura de vias de acordo com os perfis das vias urbanas
constantes nesta Lei;

•

Pavimentação de vias de acordo com os perfis das vias urbanas
constantes nesta Lei.

CÓDIGO DE OBRAS
Indicadores
•

Código aprovado, contendo texto, tabelas e anexos;

•

Número do Código de Obras aprovado pela Câmara Municipal;

•

Cópia

da

Lei

arquivada

nas

Secretarias

Municipais:

de

Planejamento, Finanças e Gestão e na Divisão de Tributação e
Fiscalização da mesma secretaria; de Urbanismo, Obras e
Serviços Públicos;
•

Número de Alvarás de Construção expedidos;

•

Número de Certificados de Conclusão de Obra expedidos;

•

Área total construída em cada ano, a partir de 2007, em cada
zona*;

•

Número de Alvarás de Demolição expedidos, por ano;

•

Área total demolida e área em cada zona, por ano;

•

Número de Notificações de Embargo expedidas, por ano;

•

Número de Autos de Infração expedidos, por ano;

•

Número de Autos de Demolição expedidos e área total demolida,
por ano.

CÓDIGO DE POSTURAS
Indicadores
•

Código aprovado, contendo texto, tabelas e anexos;

•

Número do Código de Posturas aprovado pela Câmara Municipal;

•

Cópia

da

Lei

arquivada

nas

Secretarias

Municipais:

de

Planejamento, Finanças e Gestão e na Divisão de Tributação e
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Fiscalização de Urbanismo da mesma secretaria, Obras e Serviços
Públicos;
•

Número de Alvarás de Localização e Funcionamento expedidos
para casas e locais de divertimentos públicos;

•

Número de Alvarás de Localização e Funcionamento negados para
casas e locais de divertimentos públicos;

•

Número de Licenças expedidas;

•

Número de Licenças Especiais expedidas;

•

Número de Autorizações expedidas;

•

Número de Notificações de Infração expedidas;

•

Número de Autos de Infração expedidos.

FORMA DE ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO PDM
Verificação, a curto e médio prazo (curto – dois primeiros anos;
médio – de dois a quatro anos; longo – de quatro a cinco anos), da devida execução
das medidas acima indicadas.
*Estas

informações

servirão

também

para

monitorização

do

crescimento urbano no Município.
II MONITORIZAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL
Deverá ser verificado, na prefeitura municipal, se o funcionamento da
estrutura administrativa satisfaz as necessidades da administração e em especial as
do pdm para cada ano do pai, levando-se em consideração necessidades como compra
de veículos, máquinas, equipamentos e mobiliário; contratação e treinamento de
funcionários; e execução dos programas e obras previstas no pai.
FORMA DE ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Verificação no Município, a curto, médio e longo prazo, da devida
execução das medidas e implantação das Secretarias indicadas nas Ações.
III MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PREVISTAS NO PAI - PDM
Todas as obras definidas no Plano de Ação e Investimentos, parte
integrante do Plano Diretor Municipal, deverão ser viabilizadas nos anos previstos.
Portanto, a sua monitorização será feita através da verificação da execução das obras
realizadas a curto, médio e longo prazo.
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Obras a serem realizadas a curto prazo
•

Readequação do aterro sanitário;

•

Adequação do Cemitério Municipal;

•

Ampliação da rede de distribuição de água;

•

Ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto;

•

Ampliação da rede de drenagem;

•

Pavimentação;

•

Adequação da infra-estrutura dos Postos de Saúde com a
ampliação do espaço físico;

•

Construção de escola de ensino fundamental de 1ª a 4ª série no
Jardim Cristina e no Jardim Boa Vista;

•

Ampliação das instalações das creches: CEMEI Orlando Rodrigo
Gomes, CEMEI Casa da Amizade, CEMEI João Batista Frujuelli e
CEMEI Recanto Feliz;

•

Reforma e ampliação das Escolas Walter Antunes e Francisco
Romagnole Junior;

•

Melhorias no Parque da Pedreira, com a construção da pista de
skate;

•

Construção de Ginásio de Esportes no Centro Esportivo;

•

Construção das instalações do CRAS no Bairro Ernesto Trolezzi;

•

Adequação dos prédios públicos quanto à acessibilidade universal
(portadores de necessidades especiais);

•

Obras de manutenção da pavimentação da malha viária.

Obras a serem realizadas a médio prazo
•

Instalação de Parque Linear da Cidade;

•

Construção da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos;

•

Ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto;

•

Ampliação da rede de drenagem;

•

Pavimentação;

•

Reforma e ampliação das Escolas Municipais: Bom Pastor, Dr. Ari
da Cunha Pereira e Yolanda Cercal da Silva;

•

Construção da nova creche no Conjunto Mutirão;

•

Melhorias no Parque da Pedreira, com a construção de uma
quadra areia;

•

Aquisição de sede própria para a Secretaria Municipal de Ação
Social, com espaço destinado à Escola da Gestante;
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•

Construção de

Centros

de

Capacitação nos Bairros Jardim

Progresso e Vila Verde;
•

Construção de um CRAS no Bairro Jardim Esplanada;

•

Ações para construção de moradias de interesse social;

•

Implantação do Parque Ecológico da Cidade às margens do
Ribeirão Tabatinga;

•

Obras de manutenção da pavimentação da malha viária.

Obras a serem realizadas a longo prazo
•

Instalação de Parque Linear da Cidade;

•

Ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto;

•

Ampliação do sistema de fornecimento de energia elétrica e
iluminação pública;

•

Ampliação da rede de drenagem, inclusive estendendo até as
áreas rurais próximas aos emissários;

•

Solução dos problemas de drenagem em áreas críticas de
alagamento no Conjunto Ernesto Trolezzi;

•

Pavimentação;

•

Implantação do Parque Ecológico da Cidade às margens do
Ribeirão Tabatinga;

•

Ações para construção de moradias de interesse social;

•

Obras de manutenção da pavimentação da malha viária.

Forma de Análise
Verificação da execução das obras no Município ao longo dos cinco
anos do PAI (curto – dois primeiros anos; médio – de dois a quatro anos; longo – de
quatro a cinco anos).
As principais ações que o Município deve implementar para viabilizar
processo permanente de planejamento e gestão municipal, a partir da implantação e
execução do PDM, são:
Ações a Curto Prazo
•

Elaborar mensagens e encaminhar os anteprojetos de lei do PDM
para apreciação, deliberação e aprovação da Câmara Municipal,
tão logo a elaboração e os estudos do PDM sejam concluídos;

•

Sancionar e publicar a legislação do PDM, aprovada pela Câmara
Municipal, providenciando, nos tempos definidos, os anteprojetos
de lei para a aprovação das demais leis e regulamentos previstos;
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•

Comunicar ao INCRA a aprovação do PDM e de nova delimitação
do Perímetro Urbano da Sede do Município e das Sedes dos
demais Distritos, encaminhando cópias das leis e respectivas
plantas com os polígonos que delimitam os perímetros para
caracterizar os territórios sujeitos ao Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU, de responsabilidade do Município e ao Imposto
Territorial Rural - ITR, de responsabilidade da União;

•

Encaminhar cópias das Leis dos Perímetros Urbanos e da Lei de
Parcelamento do Solo para fins urbanos para os Cartórios de
Registro de Imóveis, formalizando-se para que sejam registrados
novos loteamentos, desmembramentos e remembramentos, no
âmbito do Município, somente após a aprovação formal da
Prefeitura

do

Município,

observando

a

legislação

municipal

integrante do PDM;
•

Adotar estratégias para a ampla divulgação e disponibilização do
PDM aprovado, junto à população, utilizando-se dos meios de
comunicação locais (site oficial do Município, por exemplo),
tornando claros e conhecidos os objetivos e metas que levaram o
Município a adotar o novo conjunto de diretrizes, leis e projetos
prioritários para investimentos e quais as relações do PDM
aprovado com o dia-a-dia das pessoas físicas e jurídicas do
Município;

•

Realizar eventos para a popularização do PDM aprovado e
disponibilizar cópias do mesmo para os segmentos organizados da
sociedade civil, Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar e
também para arquitetos, engenheiros, contadores e corretores de
imóveis, entre outros profissionais que atuam no Município;

•

Criar e providenciar impressos ou arquivos digitais para consultas
prévias e alvarás, laudos de vistoria, notificações, autos de
infração, Habite-ses e demais modelos, conforme previsão nos
instrumentos legais aprovados que compõem o PDM;

•

Implantar o fluxo dos documentos/processos exigidos para a
implementação

do

PDM

aprovado,

disciplinando

as

responsabilidades, competências, tarefas e rotinas das unidades
administrativas da Prefeitura;
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•

Estabelecer mecanismos internos para que o PDM aprovado seja
conhecido, em todos os detalhes, e técnica e legalmente
entendido e defendido por toda a equipe municipal responsável
por sua implementação;

•

Dimensionar o quadro de funcionários públicos municipais, bem
como implantar sistema de qualificação, capacitação, treinamento
e reciclagem permanente dos recursos humanos, principalmente
daqueles

que

atuam

na

implementação

do

PDM

aprovado

(Arquiteto, Engenheiro, Fiscais de Obras e Posturas, responsáveis
pela

aprovação

remembramentos,
responsáveis

pela

de

loteamentos,

construções,
liberação

desmembramentos,

ampliações,

de

alvarás

de

demolições,
localização

e

funcionamento, pelo protocolo e pelo acompanhamento e controle
dos resultados);
•

Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PDM no
Plano Plurianual – PPA, nas Diretrizes Orçamentárias – LDO e no
Orçamento Anual – LOA, instrumentos atuais e seguintes, para a
viabilização de ações institucionais e de investimentos em infraestrutura e equipamentos urbanos e rurais para a consecução das
diretrizes, objetivos e metas do PDM;

•

Instituir o Conselho de Desenvolvimento Municipal, como meio de
acompanhar os processos de implantação, aplicação e atualização
do PDM;

•

Instituir o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;

•

Instituir o Fundo Municipal de Habitação;

•

Implementar a Conferência da Cidade;

•

Promover a elaboração de Plano Diretor Municipal de Informática;

•

Garantir a implantação da gestão democrática e estimular a
participação da população, representada por seus segmentos
organizados, no planejamento do Município através de Audiências,
Conferências, Plebiscitos, Referendos e Consultas Públicas e de
órgãos colegiados – Conselho da Cidade/Conselho do Plano
Diretor

Municipal/Conselho

de

Desenvolvimento

Municipal,

devendo os Conselhos ser convocados para reuniões ordinárias e
extraordinárias, para os casos previstos na legislação, sempre que
necessária

qualquer alteração

proposta ao

PDM,

após

sua
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aprovação pela Câmara Municipal, cuidando de exarar atas dessas
reuniões e emitir as Resoluções recomendadas;
•

Adaptar

e

ajustar

a estrutura organizacional

da

Prefeitura

Municipal, principalmente a Secretaria de Planejamento, de
Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, de modo a viabilizar a
implantação

e

disponibilizar

os

atualização

contínua

equipamentos

e

do

PDM,

programas

bem

de

como

informática

considerados necessários para a implementação do PDM;
•

Implantar sistema de planejamento municipal criando um núcleo
de pesquisa e planejamento;

•

Implantar o Sistema de Informações Geográficas (SIG), gerando
um

banco

de

dados,

preferentemente

georreferenciados

e

multifinalitários, constituídos de informações urbanísticas, com
dados primários produzidos no Município e dados secundários
produzidos por terceiros e mantê-los atualizados, visando à
consecução dos Indicadores do PDM;
•

Promover a modernização e reestruturação do sistema de
administração municipal, através da atualização tributária e
informatização - Programa de Modernização da Administração
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT);

•

Garantir a atualização cadastral e da base tributária, com o
recadastramento imobiliário, bem como a atualização da planta de
valores imobiliários (PMAT);

•

Incrementar o sistema de fiscalização municipal;

•

Criar a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio;

•

Promover a adequação dos prédios públicos para acesso aos
portadores de necessidades especiais.

Ações a Médio Prazo
•

Adaptar

e

ajustar

a estrutura organizacional

da

Prefeitura

Municipal e disponibilizar os equipamentos e programas de
informática considerados necessários para a implementação do
PDM;
•

Monitorar, anualmente, a implementação do PDM utilizando como
parâmetros a execução dos projetos priorizados e os indicadores
administrativos,

urbanísticos,

de

infra-estrutura,

sociais

e

econômicos idealizados pelo PDM, com a utilização dos dados
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disponíveis nos bancos de dados e monitorar, a cada dez anos, o
PDM como um todo e submeter os resultados à população e à
Câmara Municipal.
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O desenvolvimento físico territorial está embasado nas diretrizes e
proposições apresentadas no macrozoneamento e ordenamento do sistema viário. As
ações previstas envolvem a regularização fundiária, relocação de famílias e adaptação
do sistema viário existente às propostas deste PDM.
Aquisição de área instituída como Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS)
Em consonância com o Estatuto da Cidade, a aquisição de áreas para
a implantação de conjuntos habitacionais de interesse social fica facilitada através da
definição no PDM da ZEIS.
Ações a Curto Prazo
•

Promover a regulamentação das Zonas Especiais de Interesse
Social - ZEIS e outras áreas propícias à ocupação, conforme
estabelecido no Plano Diretor Municipal.

Ações a Curto, Médio e Longo Prazo
•

Adquirir áreas para a implantação de conjuntos habitacionais de
interesse em ZEIS definidas no PDM.

•

Remoção e relocação das famílias que ocupam a área de
Preservação Ambiental às margens do córrego Tabatinga

Ações a Curto Prazo
•

Fazer o cadastramento de todas as famílias que vivem às
margens do Córrego Tabatinga dentro da área de risco e de
Preservação Ambiental, a fim de promover “congelamento” da
área a ser reestruturada através da intervenção, para evitar
acréscimo populacional que inviabilize o programa.

Ações a Médio e Longo Prazo
•

Promover ação de relocação dessas famílias para nova área
instituída como ZEIS na Lei de Uso e Ocupação do Solo,
oferecendo infra-estrutura mínima de saneamento e construção
de novas moradias para atender às necessidades dessas famílias.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ações a Médio Prazo
•

Promover a regularização fundiária da área situada à Rua Barão
do Rio Branco, quadra 155, lote 01, propriedade da COPEL,
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ocupada irregularmente por famílias de baixa renda e por um
equipamento público – Creche Municipal, através da instituição
dessa área como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS).
ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
As ações no ordenamento do sistema viário estão relacionadas
diretamente com as propostas fazendo-se necessárias adaptações na sinalização das
vias, adequações geométricas e manutenção da infra-estrutura existente.
Ações a Curto Prazo
•

Elaborar Plano de Circulação Viária com adaptações às novas
diretrizes estabelecidas na Lei de Sistema Viário do PDM;

•

Elaborar o projeto e promover a execução do sistema de
sinalização viária;

Ações a Curto, Médio e Longo Prazo
•

Garantir

a

manutenção

do

pavimento

da

malha

viária.
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Proteção e Preservação Ambiental
AÇÕES A CURTO PRAZO

CUSTO R$

Elaboração de legislação ambiental municipal

50.000,00

Implantação de instrumentos necessários ao exercício das funções de
planejamento, controle e fiscalização
Capacitação dos funcionários para o exercício do licenciamento ambiental,
monitoramento e fiscalização
Plano de Arborização Urbana

30.000,00

Incremento do Viveiro Municipal

20.000,00

Acompanhamento plantio e substituição de arborização urbana

50.000,00

Recuperação Ambiental Córrego Tabatinga - mata ciliar e recuperação de
áreas degradadas

30.000,00

FONTE DE RECURSO
Recursos técnicos
municipais
Recursos técnicos
municipais
Recursos técnicos
municipais
Convênio com a
COPEL
Recursos técnicos
municipais
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual
(SEMA/SEDU - Paraná
Urbano II) e Federal
(Ministério do Meio
Ambiente)
Governo Estadual
(SEMA/SEDU - Paraná
Urbano II) e Recursos
técnicos municipais

Recuperação das áreas residuais da exploração da argila

TOTAL AÇÕES A CURTO PRAZO

180.000,00

AÇÕES A MÉDIO PRAZO

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

Acompanhamento plantio e substituição de arborização urbana

50.000,00

Convênio COPEL e
recursos técnicos
municipais

30.000,00

Governo Estadual
(SEMA/SEDU - Paraná
Urbano II) e Federal
(Ministério do Meio
Ambiente)

0,00

Governo Estadual
(SEMA/SEDU - Paraná
Urbano II) e Recursos
técnicos municipais

0,00

Governo Estadual
(SEMA/SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
(Ministério do Meio
Ambiente)

Recuperação Ambiental Córrego Tabatinga - mata ciliar e recuperação de
áreas degradadas

Recuperação das áreas residuais da exploração da argila

Instalação de Parque Linear da Cidade (parceria entre as Secretarias
Municipais de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo e de
Educação, Esporte e Lazer)
TOTAL AÇÕES A MÉDIO PRAZO

AÇÕES A LONGO PRAZO

80.000

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

Instalação de Parque Linear da Cidade (parceria entre as Secretarias
Municipais de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo e de
Esporte e Lazer)

30.000,00

Governo Estadual
(SEMA/SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
(Ministério do Meio
Ambiente)

TOTAL AÇÕES A LONGO PRAZO

30.000,00
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TOTAL

CUSTO R$
290.000,00
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Serviços Públicos, Infra-estrutura e Saneamento Ambiental
AÇÕES A CURTO PRAZO

CUSTO R$

Sistema municipal de coleta seletiva

30.000,00

Readequação do aterro sanitário (IAP e CONAMA)

150.000,00

Convênio com empresa especializada para coleta, desinfecção e disposição
final dos resíduos hospitalares
Adequação do Cemitério Municipal

30.000,00

FONTE DE RECURSO
Governo Estadual
(SEDU) e recursos
técnicos municipais
Governo Estadual e
Federal
Recursos técnicos
municipais
Recursos técnicos
municipais

Cobertura de água tratada na área urbana - 100%, ampliando as redes de
distribuição

Concessão SANEPAR

Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto – atingir 100% de
cobertura

Concessão
SANEPAR/Governo
Estadual (SEDU Paraná Urbano II)

Rebaixamento, substituição das lâmpadas e manutenção das luminárias

Convênio COPEL

417.000,00

Governo Estadual
(SEAB, SEDU - Paraná
Urbano II,
SUDERHSA), Agência
Nacional de Água

Pavimentação

1.667.000,00

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal

TOTAL AÇÕES A CURTO PRAZO

2.294.000,00

Ampliação da rede de drenagem de águas pluviais
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AÇÕES A LONGO PRAZO

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO
Concessão
SANEPAR/Governo
Estadual (SEDU Paraná Urbano II)

Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto – atingir 100% de
cobertura

COPEL/Governo
Estadual (SEDU Paraná Urbano II)

Ampliação do sistema de fornecimento de energia elétrica e iluminação
pública
Manutenção, monitoramento e fiscalização da rede de captação de águas
pluviais

Concessão SANEPAR

Ampliação da rede de drenagem de águas pluviais

416.000,00

Governo Estadual
(SEAB, SEDU - Paraná
Urbano II,
SUDERHSA), Agência
Nacional de Água

100.000,00

Governo Estadual
(SEAB, SEDU - Paraná
Urbano II,
SUDERHSA), Agência
Nacional de Água

300.000,00

Governo Estadual
(SEAB, SEDU - Paraná
Urbano II,
SUDERHSA), Agência
Nacional de Água

Pavimentação

1.666.000,00

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal

TOTAL AÇÕES A LONGO PRAZO

2.482.000,00

TOTAL

CUSTO R$
7.270.000,00

Solução dos problemas de drenagem em áreas críticas de alagamento no
Conjunto Ernerto Trolezzi

Construção da rede de drenagem estendendo até as áreas rurais próximas
aos emissários
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Desenvolvimento Econômico-Social
AÇÕES A CURTO PRAZO

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

150.000,00

Governo Estadual e
Federal
Governo Estadual e
Federal
Recursos técnicos
municipais

Ampliação da oferta de medicamentos da farmácia básica e PAM
Qualificação da atenção dispensada aos pacientes encaminhados via SUS
para procedimentos de maior complexidade
Reforço das ações de vigilância epidemiológica e sanitária

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) e recursos
técnicos municipais

Adequação da infra-estrutura dos Postos da Saúde ampliando o espaço
físico e adquirindo equipamentos

Ampliação da frota de veículos para atendimento de U/E

160.000,00

Promoção de parcerias e convênios para ampliação da oferta de exames:
Raios X, Ultrasonografia, eletrocardiograma
Ampliação da cobertura do PSF e Saúde Bucal
Ampliação da oferta de consultas especializadas: dermatologia,
oftalmologia, neurologia, cardiologia, através da contratação de médicos
Cursos de capacitação para os profissionais da área da saúde, incluindo o
setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

Governo Estadual e
Federal
50.000,00

Reestruturação orçamentária do setor de saúde através do orçamento
desagregado
Capacitação profissional dos funcionários da educação pública municipal

Governo Estadual,
Federal e recursos
técnicos municipais
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual e
recursos técnicos
municipais
Governo Estadual,
Federal e recursos
técnicos municipais
Governo Estadual ou
Federal
Governo Estadual,
Federal e recursos
técnicos municipais

Elaboração de programas orientadores e incentivadores para jovens e
adolescentes
Oferta de cursos de informática, línguas, artes e esportes, nas escolas
públicas
Oferta de cursos profissionalizantes a longa distância ou mediante
convênios com o SINE, SENAC, SESI, SENAI
Ampliação da frota de veículos escolares com a aquisição de três ônibus

Governo Estadual e
Federal
Governo Estadual e
Federal
Governo Estadual e
Federal

300.000,00

Governo Federal
Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II), Federal e
recursos técnicos
municipais

Ampliação do número de vagas nas creches (reestruturação, reforma da
estrutura física e contratação de profissionais)

Construção de escola de ensino fundamental de 1ª à 4ª série no Jardim
Cristina e no Jardim Boa Vista

400.000,00

Ampliação das instalações das creches: CEMEI Orlando Rodrigo Gomes,
CEMEI Casa da Amizade, CEMEI João Batista Frujuelli e CEMEI Recanto
Feliz

300.000,00

Reforma e ampliação das Escolas Walter Antunes e Francisco Romagnole
Junior

200.000,00

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) e Federal
Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) e Federal
Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) e Federal
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Continuação
AÇÕES A CURTO PRAZO
Apoio da Prefeitura Municipal na formação de grupos culturais e contratação
de profissionais capacitados para o setor da curtura

CUSTO R$
60.000,00

Implementação do projeto “Mini-Cinema”, aproveitando a infra-estrutura do
auditório e recursos de multimídia do Módulo Cultural
Promoção de campeonatos em todas as modalidades esportivas

15.000,00

Melhorias no Parque da Pedreira, com a construção de uma pista de skate

15.000,00

Construção de Ginásio de Esportes no Centro Esportivo

290.000,00

Projeto de Casamento Comunitário
Construção das instalações do CRAS no bairro Ernesto Trolezzi

130.000,00

Implantação de um CRAS Itinerante

150.000,00

Cadastramento de famílias que sofrem com o déficit habitacional
Ampliação do efetivo policial no Município de Mandaguari
Apoio administrativo aos Bombeiros Comunitários, instalações
recentemente implantadas no Município
Organização e funcionamento da COMDEC

FONTE DE RECURSO
Governo Estadual ou
Federal
Governo Estadual e
recursos técnicos
municipais
Governo Estadual e
recursos técnicos
municipais
Governo Estadual ou
Federal
Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano) ou Federal
Governo Estadual ou
Federal
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual e
recursos técnicos
municipais
Governo Estadual e
recursos técnicos
municipais
Governo Estadual ou
Federal

Incentivos à produção agrícola de base familiar
Estímulo a práticas agroecológicas, como meio de valorização da produção
agrícola local

Incentivo ao Turismo Religioso através da inclusão de Mandaguari na Rota
de Peregrinação “Fé na Estrada”, eixo de Apucarana a Lunardelli

30.000,00

Governo Estadual
(Secretaria de Estado
do Turismo) e Federal
(Ministério do Turismo)

Inclusão da “Festa da Padroeira” de Mandaguari no inventário Cultural da
revista: “Festas Populares do Paraná”

10.000,00

Governo Estadual
(Secretaria de Estado
do Turismo) e Federal
(Ministério do Turismo)

Realização de cursos de Capacitação para jovens nas áreas de maior
vocação econômica do Município

Governo Estadual,
Federal e recursos
técnicos municipais

Programas e parcerias entre escolas e empresas locais com o objetivo de
ofertar estágios aos jovens

Governo Estadual e
recursos técnicos
municipais

TOTAL AÇÕES A CURTO PRAZO

2.260.000,00
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AÇÕES A MÉDIO PRAZO

CUSTO R$

Promoção de parcerias e convênios para ampliar a oferta de exames
especializados: eletroencefalograma, tomografia, ecocardiograma,
ressonância magnética

Governo Estadual ou
Federal

Implantação de uma UBS junto ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde
e contratação de equipe de PSF
Sistema integrado de informações de saúde utilizando-se das ferramentas
de geoprocessamento (SIG).
Reforma e ampliação das Escolas Municipais: Bom Pastor, Dr. Ari da
Cunha Pereira e Yolanda Cercal da Silva

200.000,00

Construção de nova creche no conjunto Mutirão

400.000,00

Apoio da Prefeitura Municipal na formação de grupos culturais e contratação
de profissionais capacitados para o setor da curtura

60.000,00

Autorização financeira da Prefeitura Municipal para a realização de eventos
culturais para a comunidade em geral

50.000,00

Promoção de oficinas culturais com crianças e adolescentes dos bairros do
Município

50.000,00

Ampliação das escolinhas em todas as modalidades esportivas: futebol,
ginástica, vôlei, handebol, atletismo, xadrez
Melhorias no Parque da Pedreira, com a construção de uma quadra de
areia

FONTE DE
RECURSO

15.000,00
10.000,00

Aquisição de sede própria para a Secretaria Municipal de Ação Social, com
espaço destinado à Escola da Gestante

100.000,00

Construção de Centros de Capacitação nos Bairros Jardim Progresso e
Bairro Vila Verde

200.000,00

Construção de um CRAS no Bairro Jardim Esplanada

130.000,00

Continuação do CRAS Itinerante

30.000,00

Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Ação Social

30.000,00

Disponibilização, por parte da Prefeitura Municipal, de assessoria técnica de
engenharia para os projetos de habitação

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual e
Federal
Governo Estadual e
Federal
Governo Estadual ou
Federal
Governo Estadual ou
Federal e recursos
técnicos municipais
Governo Estadual ou
Federal e recursos
técnicos municipais
Recursos técnicos
municipais
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
Governo Estadual ou
Federal
Governo Estadual ou
Federal
Recursos técnicos
municipais

Viabilização de ações na construção de moradias, principalmente de
interesse social.

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II/COHAPAR)
ou Federal

Diversificação de culturas agrícolas como alternativa de renda nas
pequenas propriedades rurais
Estímulo a práticas agroecológicas, como meio de valorização da produção
agrícola local

Governo Estadual ou
Federal
Governo Estadual ou
Federal

Implementação de planos e programas de incentivo ao desenvolvimento
econômico e apoio à instalação de agroindústrias

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) e recursos
técnicos municipais

Incentivo ao turismo rural e o ecoturismo através da elaboração de
inventário e calendário turístico, incluindo o Município no roteiro de visitas
da região

Governo Estadual
(SEMA), Federal
(Ministério do
Turismo/EMBRATUR),
e recursos técnicos
municipais

50.000,00
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Continuação
AÇÕES A MÉDIO PRAZO

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

Incentivo à melhoria das instalações hoteleiras e rede de serviços
relacionados ao turismo

Governo Estadual,
Federal (Ministério do
Turismo/EMBRATUR),
e recursos técnicos
municipais

Criação de museu de fósseis encontrados nas áreas ao longo do roteiro
turístico municipal

Governo Estadual
(SEMA), Federal
(Ministério do Meio
Ambiente), e recursos
técnicos municipais

Implantação, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
do Parque Ecológico da Cidade às margens do Ribeirão Tabatinga

Governo Estadual
(SEMA), Federal
(Ministério do Meio
Ambiente), e recursos
técnicos municipais

TOTAL AÇÕES A MÉDIO PRAZO

AÇÕES A LONGO PRAZO
Implantação, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
do Parque Ecológico da Cidade às margens do Ribeirão Tabatinga

150.000,00

1.475.000,00

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

100.000,00

Governo Estadual (SEMA),
Federal (Ministério do Meio
Ambiente), e recursos
técnicos municipais

Governo Estadual ou
Federal
Governo Estadual
(COHAPAR) ou
Federal
Governo Estadual ou
Federal

Continuação do CRAS Itinerante
Viabilização de ações na construção de moradias, principalmente de
interesse social.
Estímulo a práticas agroecológicas, como meio de valorização da produção
agrícola local
TOTAL AÇÕS A LONGO PRAZO

100.000,00

CUSTO R$

TOTAL

3.835.000,00

53

MUNICÍPIO DE MANDAGUARI
Plano Diretor Municipal
Plano de Ação e Investimentos

Desenvolvimento Institucional e gestão Democrática
AÇÕES A CURTO PRAZO

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

Elaboração de mensagens e encaminhamento dos anteprojetos de lei do
PDM para apreciação, deliberação e aprovação da Câmara Municipal

Recursos técnicos
municipais

Publicação da legislação do PDM, aprovada pela Câmara Municipal

Recursos técnicos
municipais

Comunicação ao INCRA, da aprovação do PDM e de nova delimitação do
Perímetro Urbano da Sede do Município e das Sedes dos Distritos

Recursos técnicos
municipais

Encaminhamento de cópias das Leis dos Perímetros Urbanos e da Lei de
Parcelamento do Solo para os Cartórios de Registro de Imóveis

Recursos técnicos
municipais

Divulgação e disponibilização do PDM aprovado, junto à população,
utilizando-se dos meios de comunicação locais

Recursos técnicos
municipais

Realização de eventos para a popularização do PDM aprovado e
disponibilização de cópias do mesmo para os segmentos organizados da
sociedade civil, Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar, arquitetos,
engenheiros, contadores e corretores de imóveis, entre outros profissionais
que atuam no Município

Recursos técnicos
municipais

Criação de impressos ou arquivos digitais para consultas prévias e alvarás,
laudos de vistoria, notificações, autos de infração, Habite-ses e demais
modelos, conforme previsão nos instrumentos legais aprovados que
compõem o PDM

Recursos técnicos
municipais

Implantação de fluxo dos documentos/processos exigidos para a
implementação do PDM aprovado, disciplinando as responsabilidades,
competências, tarefas e rotinas das unidades administrativas da Prefeitura

Recursos técnicos
municipais

Mecanismos internos para que o PDM aprovado seja conhecido, em todos
os detalhes, e técnica e legalmente entendido e defendido por toda a equipe
municipal responsável por sua implementação

Recursos técnicos
municipais

Dimensionamento do quadro de funcionários públicos municipais, bem
como qualificação, capacitação, treinamento e reciclagem permanente dos
recursos humanos, principalmente daqueles que atuam na implementação
do PDM

Recursos técnicos
municipais

Inclusão das prioridades de investimentos decorrentes do PDM no PPA,
LDO e LOA

Recursos técnicos
municipais

Instituição do Conselho de Desenvolvimento Municipal, como meio de
acompanhar os processos de implantação, aplicação e atualização do PDM

Recursos técnicos
municipais

Instituição do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Instituição do Fundo Municipal de Habitação
Implementação da Conferência da Cidade
Elaboração de Plano Diretor Municipal de Informática

120.000,00

Recursos técnicos
municipais
Recursos técnicos
municipais
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual ou
Federal

Implantação da gestão democrática e estímulo à participação da população,
representada por seus segmentos organizados, no planejamento do
Município através de Audiências, Conferências, Plebiscitos, Referendos e
Consultas Públicas e de órgãos colegiados

Recursos técnicos
municipais

Ajuste da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, principalmente a
Secretaria de Planejamento, Finanças e Gestão; e de Urbanismo, Obras e
Serviços Públicos; de modo a viabilizar a implantação e atualização
contínua do PDM, bem como disponibilização de equipamentos e
programas de informática considerados necessários para a implementação
do PDM

Recursos técnicos
municipais
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Continuação
AÇÕES A CURTO PRAZO

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

200.000,00

Recursos técnicos
municipais
PMAT Financiamento
BNDS
PMAT Financiamento
BNDS

Implantação de sistema de planejamento municipal - núcleo de pesquisa e
planejamento
Implantação do Sistema de Informações Geográficas (SIG)
Modernização e reestruturação do sistema de administração municipal,
através da atualização tributária e informatização (PMAT)
Atualização cadastral e da base tributária, com o recadastramento
imobiliário, bem como a atualização da planta de valores imobiliários
(PMAT)

200.000,00
200.000,00

Incremento do sistema de fiscalização municipal
Criação da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
Adequação dos prédios públicos do setor para acesso aos portadores de
necessidades especiais
TOTAL AÇÕES A CURTO PRAZO

AÇÕES A MÉDIO PRAZO

300.000,00

PMAT Financiamento
BNDS
Recursos técnicos
municipais
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual ou
Federal

1.020.000,00

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

Ajuste da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, principalmente a
Secretaria de Planejamento, Finanças e Gestão; e de Urbanismo, Obras e
Serviços Públicos; de modo a viabilizar a implantação e atualização
contínua do PDM, bem como disponibilização de equipamentos e
programas de informática considerados necessários para a implementação
do PDM

Recursos técnicos
municipais

Monitoramento da implementação do PDM utilizando como parâmetros a
execução dos projetos priorizados e os indicadores administrativos,
urbanísticos, de infra-estrutura, sociais e econômicos idealizados pelo PDM,
com a utilização dos dados disponíveis nos bancos de dados

Recursos técnicos
municipais

TOTAL AÇÕES A MÉDIO PRAZO

CUSTO R$
TOTAL

1.020.000,00
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Desenvolvimento Físico-Territorial
AÇÕES A CURTO PRAZO

CUSTO R$

Regulamentação das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS e outras
áreas propícias à ocupação, conforme estabelecido no Plano Diretor
Municipal
Aquisição de áreas para a implantação de conjuntos habitacionais de
interesse social em ZEIS.

Recursos técnicos
municipais
100.000,00

Cadastramento de famílias que vivem às margens do Córrego Tabatinga
Plano de Circulação Viária com adaptações às novas diretrizes
estabelecidas na Lei de Sistema Viário do PDM

FONTE DE RECURSO

50.000,00

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
Recursos técnicos
municipais
Governo Estadual ou
Federal

Elaboração do projeto e execução do sistema de sinalização viária

100.000,00

Governo Estadual
(SEDU-Paraná Urbano
II),Federal (Ministério
do
Turismo/EMBRATUR)

Manutenção do pavimento da malha viária

300.000,00

Governo Estadual ou
Federal

TOTAL AÇÕES A CURTO PRAZO

550.000,00

AÇÕES A MÉDIO PRAZO

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

Aquisição de áreas para a implantação de conjuntos habitacionais de
interesse social em ZEIS

100.000,00

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal

Regularização fundiária da área referentea à Rua Barão do Rio Branco,
quadra 155, lote 01, propriedade da COPEL, ocupada irregularmente
porfamílias de baixa renda e por equipamento pública - Creche Municipal,
através da instituição de ZEIS

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal

Ação de relocação das famílias que vivem às margens do Córrego
Tabatinga para nova área instituída como ZEIS na Lei de Uso e Ocupação
do Solo, oferecendo infra-estrutura mínima de saneamento e construção de
novas moradias para atender às necessidades dessas famílias

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal

Manutenção do pavimento da malha viária

300.000,00

TOTAL AÇÕES A MÉDIO PRAZO

400.000,00

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal
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AÇÕES A LONGO PRAZO

CUSTO R$

FONTE DE RECURSO

Aquisição de áreas para a implantação de conjuntos habitacionais de
interesse social em ZEIS.

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal

Ação de relocação das famílias que vivem às margens do Córrego
Tabatinga para nova área instituída como ZEIS na Lei de Uso e Ocupação
do Solo, oferecendo infra-estrutura mínima de saneamento e construção de
novas moradias para atender às necessidades dessas famílias

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal

Manutenção do pavimento da malha viária

200.000,00

TOTAL AÇÕES A LONGO PRAZO

200.000,00

Governo Estadual
(SEDU - Paraná
Urbano II) ou Federal

CUSTO R$
TOTAL

1.150.000,00

RESUMO AÇÕES

13.565.000,00

CUSTO R$
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Indicadores e Metas para a Avaliação Sistemática das Ações Previstas no PAI
INDICADORES E METAS
PARA PROTEÇÃO E
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO

ATUAL

2016

S. I.

90%

Qualidade da água

Extensão de vias atendidas por arborização
urbana
Índice de qualidade da água (1)

S. I.

79<IAP<100

Abastecimento de água

Percentual de domicílios urbanos atendidos

100%

100%

S. I.

70%

S. I.

30%

27%

90%

Índice de Arborização Urbana

Cobertura mata ciliar
Área de reserval legal
Coleta de esgotos

Áreas de mata na faixa de preservação
permanente
Percentual de área territorial ocupado por
reservas de mata
Percentual de domicílios urbanos atendidos
por rede de esgoto

Esgoto tratato

Percentual do volume de esgoto coletado

27%

90%

Coleta de lixo

Percentual de domicílios urbanos atendidos

90%

100%

Coleta Seletiva

Percentual de domicílios urbanos atendidos

S. I.

100%

Percentual de extensão das vias urbanas
40%
com rede de drenagem
Qualidade Ótima
79<IAP<100
Qualidade Boa
51<IAP<79
Qualidade Regular
36<IAP<51
Qualidade Ruim
19<IAP<36
Qualidade Péssima
IAP<19
IAP – Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público
S.I. – sem informação disponível

Drenagem de águas pluviais

(1)

(2)

100%
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INDICADORES E METAS
PARA DESENVOLVIMENTO
SÓCIO-ECONÔMICO
Capacidade de Investimento
Indicador de Esforço Tributário
Indicador de Dependência
Indicador de Financiamento dos
Gastos
Renda per Capita

DESCRIÇÃO

ATUAL

2016

10%

13%

66,00

75,00

0,84

0,75

Despesa corrente/receita própria

10,00

8,00

Valor do rendimento nominal mediano
mensal (R$)

238,95

400,00 (1)

Média do Percentual da receita destinada
para investimento
Receita tributária por população total (R$
per Capita)
Receita tranferida/despesa total

Intensidade de Pobreza
Índice de Gini
IDH - Renda
IDH - Educação
Taxa de Analfabetismo
Média de anos de estudo
IDH - Longevidade

Desigualdade de renda
Medido pela Organização das Nações
Unidas
Medido pela Organização das Nações
Unidas
Medido pela Organização das Nações
Unidas
Medido pela Organização das Nações
Unidas
Medido pela Organização das Nações
Unidas

22,00

20,00

0,50

0,45 (2)

0,687 (2000)

0,736 (3)

0,888 (2000)

0,90

11,7

9,0

5,8

8,0

0,799 (2000)

0,83

Número de leitos

Média de número de leitos por habitante

4,30

5,00

IDH - Médio

Medido pela Organização das Nações
Unidas

0,79

0,856 (4)

DESCRIÇÃO

ATUAL

2016

Déficit Habitacional Relativo

Percentual necessário de domicílios para
população de baixa renda sobre total de
domicílios urbanos

6,11% (2000)

5%

Índice de Áreas Verdes (praças e
parques)

Total de áreas verdes por população total

S.I.

16,00m²/hab

20%

15%

40%

95%

S.I.

90%

S.I.

100%

(1)
(2)
(3)
(4)

Valor da média da Mesorregião Central Paranaense
Redução de 10% - quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade
Média do Estado do Paraná
IDH de Curitiba

INDICADORES E METAS
PARA DESENVOLVIMENTO
FÍSICO-TERRITORIAL

Lotes Vazios
Vias Urbanas Pavimentadas
Passeios Públicos Pavimentados
Acessibilidade Universal nos
Edifícios Públicos

Percentual de lotes vazios sobre o total de
lotes urbanos
Percentual de extensão total de vias
urbanas
Percentual de passeios públicos
pavimentados
Percentual dos edifícios públicos adaptados
para acessibilidade universal

(1) S.I. – sem informação disponível
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Através da análise do comportamento financeiro do município de
Mandaguari, obtiveram-se resultados da capacidade de investimento dos últimos cinco
anos (2002/2006), e projeções para investimentos a serem realizados nos próximos
cinco anos, a partir de 2008 até 2012.
O município de Mandaguari fará seus investimentos, conforme sua
arrecadação, considerando que, no longo prazo, haverá um aumento médio e real das
receitas

e

com

as

deduções

das

despesas,

obter-se-á

um

montante

para

investimentos. Nessa análise é necessário também considerar a existência de receitas
com destinos específicos, que custearão as despesas vinculadas às mesmas.
Todos os resultados apurados nessa análise irão compor o Plano de
Ações e Investimentos (PAI) que, na elaboração PDM, irá demonstrar a capacidade de
investimentos a curto, médio e longo prazo.
1 COMPORTAMENTO DAS RECEITAS (2002 A 2006): ANEXO I
1.1. As receitas próprias tiveram um comportamento oscilante no
período 2002/2006, passando de R$ 2.674.183,00 em 2002 para R$ 4.050.493,00 em
2003, voltando a cair em 2004 (R$ 3.240.101,00), com nova queda em 2005 (R$
3.156.829,00). Em 2006, em relação a 2005, voltou a crescer de modo significativo
passando para R$ 4.198.854,00.
O quadro do Anexo I demonstra o desempenho da receita própria,
que encerrou o período 2002/2006 com uma média de arrecadação de R$
3.464.092,00, o que representou 57% positivamente no período.
1.2.

Houve

aumento

de

arrecadação

de

Transferências

Constitucionais e Legais (Correntes) ao longo do período de 2002 a 2006. O
crescimento das transferências correntes neste período foi sempre constante,
ocorrendo um aumento mais significativo entre os anos de 2003 e 2004, que passou
de R$ 13.525.584,00 para R$ 16.055.316,00 (18,7%). Nos demais exercícios a média
de aumento foi de 11%.
No qüinqüênio 2002/2006 as transferências correntes passaram de
R$ 12.271.675,00 para R$ 20.076.518,00, o que representou uma variação de 63%,
superior

à

inflação

no

período,

com

média

anual

de

transferências

de

R$

15.981.035,00.
1.3. No período analisado houve operações de créditos contratadas
nos exercícios de 2003 a 2006, a menor em 2005 de R$ 164.506,00 e a maior em
2004 com R$ 1.439.508,00. Em 2003 e 2006 os valores foram respectivamente R$
789.728,00 e R$ 768.313,00.
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1.4. As transferências de convênios são muito importantes para que
o Município possa realizar investimentos, e toda a transferência de convênio depende
de uma situação orçamentária e política. Houve transferências em todos os exercícios.
No exercício de 2002 houve a transferência mais expressiva, com um montante de R$
2.833.786,00. A menor ocorreu no exercício de 2003 com apenas R$ 89.560,00, com
média no qüinqüênio de R$ 727.881,00.
1.5. Diante da análise final da arrecadação total realizada pelo
município

de Mandaguari de 2002 a 2006, pode-se concluir que a evolução da

arrecadação total foi importante para os investimentos realizados. O Município
mantendo esta média de evolução para o período 2008/2012, a média de
investimentos acompanhará o crescimento da arrecadação total.
2 COMPORTAMENTO DAS DESPESAS (2002 A 2006):
2.1. Toda a evolução da arrecadação pelo município de Mandaguari
possibilitou que as despesas com encargos e amortizações fossem pagas no período.
As despesas com encargos e amortizações foram bastante próximas nos anos de 2002
e 2003, em torno de R$ 700.000,00. A partir daí começou a crescer, sendo que o
maior valor foi em 2006 com R$ 2.509.265,00, seguido de 2005 com R$ 1.205.074,00
e 2004 com R$ 936.071,00, com uma média no período de R$ 1.208.093,00.
2.2. Os valores de investimentos realizados

pelo

município

de

Mandaguari no qüinqüênio 2002/2006 foram demonstrados pelas informações
contábeis e financeiras coletadas, e que estes investimentos, na média do qüinqüênio,
foram quase o dobro das despesas com encargos e amortizações. No período 2002 a
2004 as despesas com investimentos foram muito superiores às com encargos e
amortizações. Nos exercícios de 2005 e 2006 as despesas com investimentos foram
muito inferiores às despesas com encargos e amortizações.
2.3. O que se pode concluir com relação à despesa total realizada
pelo Município, no período de análise, é que a despesa acompanhou a evolução da
receita no mesmo período e os investimentos foram significativos, com média de R$
2.021.330,00.
3 RESULTADO PRIMÁRIO (2002 A 2006):
A evolução da receita do Município proporcionou que, ao longo do
período, se realizasse despesa com investimentos. Os resultados primários no período
de 2002 a 2005 sofreram oscilações. O maior resultado positivo foi em 2006 com R$
2.911.461,00 e o menor em 2002 com R$ 335.822,00. Em 2003 houve um resultado
primário negativo de R$ 1.715.835,00. É de grande importância que os gestores
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municipais realizem seus investimentos na proporção da evolução da arrecadação e,
se possível, trabalhando na diminuição das despesas de manutenção e custeio,
aumentando sua capacidade de investimento.
4 COMPORTAMENTO DAS RECEITAS (2008 A 2012): ANEXO II
Trabalhamos com as estimativas de crescimento das receitas já
estimadas pelo Plano Plurianual (PPA) para 2008. Sendo assim, serão apresentados
os

indicadores financeiros para que se façam tais investimentos das prioridades

elencadas.
4.1. Foram

realizadas

previsões de arrecadação das

receitas e

estimativas para investimentos para os próximos cinco anos posteriores a 2007,
estimando que a evolução das receitas transferidas permaneça constante, não muito
acima da média realizada nos cinco anos anteriores.
A arrecadação própria, baseada no arrecadado em 2006 e a previsão
orçamentária para 2007, esta bastante realista, passando de R$ 4.198.854,00,
arrecadado em 2006, para uma estimativa de R$ 6.369.550,00 em 2008. Para 2007
há uma previsão R$ 5.790.500,00. A partir de 2009 há uma projeção de aumento de
10% ao ano até 2012.
Uma realidade abordada na maioria dos municípios com população
inferior a 50.000 habitantes é a não atualização da

planta genérica de valores,

cadastro técnico imobiliário e código tributário municipal, o que contribui para que o
Município deixe de arrecadar. Sendo assim, a reforma tributária é importante pelo fato
de que, com um trabalho efetivo nesse sentido, se possa obter informações
atualizadas do real valor dos imóveis locais e assim, adequar-se às leis vigentes, à
realidade municipal e cobrar o que é justo para a população e para o Município.
4.2. As transferências correntes a arrecadar, previstas para o período
de 2008 a 2012, são bastante realistas ou até abaixo do que deve acorrer.
Considerando que no exercício de 2006 arrecadou-se R$ 20.076.518,00 e o previsto
para 2008 é R$ 21.782.750,00, sendo que tal previsão deve ser superada pela
evolução histórica ocorrida. Para os exercícios seguintes está projetada uma evolução
de 10% ao ano a partir de 2009 até 2012.
4.3. Há operação de crédito previsto para o exercício de 2008 no
valor de R$ 200.000,00. Nos demais exercícios não há previsão de operação de
crédito.
Os recursos

provenientes de operações de créditos, poderão ser

utilizados na realização de investimentos necessários e propostos no PAI.
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4.4. As transferências de capital de convênios dependem de acordos
firmados entre o Município, a União e o Estado. Para os exercícios de 2008 a 2012 não
há previsão de transferências via convênios.
Independente de previstos ou não, os convênios, em todos os
exercícios, dependem de um esforço na elaboração de projetos e ação política para
que o Município possa ter acesso a estes recursos. Pelo histórico dos anos anteriores
Mandaguari tem conseguido firmar convênios, o que deverá ocorrer também nos
exercícios seguintes.
4.5. A análise geral da arrecadação total

para investimentos de

Mandaguari, aponta para a uma evolução constante da receita, o que irá proporcionar
ao Município continuidade de investimento ao longo dos próximos cinco anos
(2008/2012) em patamares superiores ao que investiu de 2002 a 2006.
5 COMPORTAMENTO DAS DESPESAS (2008 A 2012):
5.1. A receita do município de Mandaguari suporta, financeiramente,
dentro dos limites constitucionais, o pagamento dos encargos e das amortizações,
onde, diante das liberações a ocorrer no período, haverá aumentos de encargos e
amortizações.
5.2. Diante da previsão de arrecadação, é coerente se fazer uma
previsão de despesa considerando a previsão de arrecadação. As despesas com
investimentos no período de 2008 a 2012 serão sempre maiores que as despesas com
encargos e amortizações no período a realizar. O Município poderá investir
aproximadamente 13% nos próximos cinco anos, enquanto que nos cinco anos
passados a média de investimento foi de 10% das receitas.
5.3. Podemos observar no item 5.3 da planilha que as despesas com
encargos e amortizações e a previsão das despesas com investimentos continuará
crescendo a partir de 2008, entretanto, cerca de um terço será absorvido com as
despesas com encargos e amortizações.
Nas propostas de curto, médio e longo prazo, com recursos próprios
ou não definidos, temos uma estimativa de despesas de R$ 13.565.000,00 para uma
previsão de investimentos de R$ 22.562.880,00 para os anos de 2008 a 2012.
Considerando, ainda, que partes destes recursos poderão vir a “fundo perdido” através
de convênios com o Estado ou União, ou ainda, através de financiamento pela
capacidade de endividamento do Município, são perfeitamente factíveis as propostas
com suas ações.
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ANEXO I - COMPORTAMENTO DAS RECEITAS 2002 A 2006
1) RECEITA DO MUNICÍPIO EM:(Anexo I)
1.1) Receitas Próprias Arrecadadas (Trib +
Econ + Patr + Agro + Ind + Serv + Outras)
1.2) Transferências Correntes Arrecadadas
(Tranf. Legais e Constitucionais)

2002

2003

2004

2005

2006

Médias de Arrecadações
Realizadas

2.674.183

4.050.493

3.240.101

3.156.829

4.198.854

3.464.092

12.271.675

13.525.584

16.055.316

17.976.081

20.076.518

15.981.035

1.3) Receitas de Capital (somente operações
de créditos contratadas)

0

789.728

1.439.508

164.506

768.313

632.411

1.4) Transferências de Capital Arrecadadas
(Tranf. de Convênios)

2.833.786

89.560

244.533

210.368

261.157

727.881

1.5) Arrecadação Total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

17.779.644

18.455.365

20.979.458

21.507.784

25.304.842

2002

2003

2004

2005

2006

20.805.419
Médias de Despesas
Realizadas

711.427
3.010.593
3.722.020
2002

678.627
3.481.592
4.160.219
2003

936.071
1.842.661
2.778.732
2004

1.205.074
320.501
1.525.575
2005

2.509.265
1.451.305
3.960.570
2006

1.208.093
2.021.330
3.229.423
X

17.783.343

17.756.826

21.607.737

22.175. 283

24.736.529

x

17.537.521
335.822

19.472.661
-1.715.835

20.055.790
1.551.947

21.012.888
1.162.395

21.825.068
2.911.461

x
x

2) DESPESA DO MUNICÍPIO EM:
2.1) Despesa c/ Encargos + Amortizações
(pagos)
2.2) Despesa com Investimentos (pagos)
2.3) Despesa Total (2.1 + 2.2)
3) RESULTADO PRIMÁRIO:
3.1) Receita (fiscais correntes + fiscais de
capital)
3.2) Despesa (fiscais cor. + fiscais de cap. +
res. de contingência)
3.3)Resultado

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Mandaguari.
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ANEXO II - COMPORTAMENTO DAS RECEITAS 2008 A 2012
4) RECEITA DO MUNICÍPIO EM:(Anexo II)
4.1) Receitas Próprias à Arrecadar (Trib.
Econ. Agro. Ind. Serv. e Outras)

2008

2009

2010

2011

2012

Médias de Arrecadação
à Realizar

6.369.550

7.006.505

7.707.156

8.477.871

9.325.658

7.777.348

21.782.750

23.961.025

26.357.128

28.992.840

31.892.124

26.597.173

4.2) Transferências Correntes à Arrecadar
(Transferências Legais e Constitucionais)

4.3) Receitas de Capital à Arrecadar
(somente operações de créditos a serem
contratadas)

200.000

0

0

0

0

40.000

4.4) Transferências de Capital à Arrecadar
(Transferências de Convênios)

0

0

0

0

0

0

4.5) Previsão de Arrecadação Total (1.1 +
1.2 + 1.3 + 1.4)

28.352.300

30.967.530

34.064.283

37.470.711

41.217.782

2008

2009

2010

2011

2012

34.414.521
Médias de Despesas à
Realizar

5.1) Despesas c/ Encargos + Amortizações
(à pagar)
5.2) Despesa com Investimentos

1.980.000
3.695.743

2.178.000
4.065.317

2.395.800
4.471.849

2.635.380
4.919.034

2.898.918
5.410.937

2.417.620
4.512.576

5.3) Previsão de Despesa Total (2.1 + 2.2)

5.675.743

6.243.317

6.867.649

7.554.414

8.309.855

6.930.195

5) DESPESA DO MUNICÍPIO EM:

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Mandaguari.
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