












- FEITORIAS : 

• Entreposto comercial, geralmente 
fortificado, que os portugueses 
estabeleciam ao longo do litoral, 
negociando com os nativos.

• Os portugueses recebiam e 
armazenavam nas feitorias os 
produtos que seriam transportados 
para a metrópole.



COMEÇA A COMEÇA A 
ADMINISTRAÇÃO NO BRASILADMINISTRAÇÃO NO BRASIL

•• 1534: divisão do Brasil em 1534: divisão do Brasil em 
grandes lotes de terra;grandes lotes de terra;

•• 15capitanias ou 15capitanias ou donatáriasdonatárias..



RESULTADO DAS CAPITANIASRESULTADO DAS CAPITANIAS

• Do ponto de vista econômico o resultado foi um fracasso.

• Exceção: Pernambuco e São Vicente.

• As demais não prosperaram em decorrências de uma série de 

condições: (Falta de recursos; Revoltas das tribos; Problemas de

comunicação; Dificuldades com a lavoura - Nem todas as 

terras eram propícias para o cultivo da cana-de-açúcar, produção que 

mais interessava ao sistema colonial.



Em 1516 o português Aleixo Garcia Em 1516 o português Aleixo Garcia 

foi o primeiro europeu a se foi o primeiro europeu a se 

embrenhar pelo que seria o Paraná, embrenhar pelo que seria o Paraná, 

partindo da Ilha de Santa Catarina partindo da Ilha de Santa Catarina 

ele e toda sua expedição ele e toda sua expedição 

desapareceram.desapareceram.

Na porção Portuguesa do território Na porção Portuguesa do território 

paranaense foram criadas duas paranaense foram criadas duas 

Capitanias Hereditárias: a de São Capitanias Hereditárias: a de São 

Vicente doada a Martin Afonso de Vicente doada a Martin Afonso de 

Souza e a de Santana doada a Pero Souza e a de Santana doada a Pero 

Lopes de Souza. Partiam do litoral Lopes de Souza. Partiam do litoral 

em direção ao oeste até onde fosse em direção ao oeste até onde fosse 

legitima a posse Portuguesa dado ao legitima a posse Portuguesa dado ao 

Tratado de TordesilhasTratado de Tordesilhas

Ocupação do Paraná Ocupação do Paraná -- Século XVI Século XVI –– Território de Portugal Território de Portugal 



Considerada legitima a posse 

espanhola no ocidente além da linha 

do Tratado de Tordesilhas, Dom 

Álvaro Nunes Cabeza de Vaca, em 

1541, partido da ilha de Santa 

Catarina, se embrenha pela mata da 

orla atlântica, vindo repontar nos 

Campos Gerais, de onde continuou 

pela trilha indígena conhecida 

atualmente como Caminhos do 

Peabirú chegando a onde hoje se 

localiza Assunção, capital do 

Paraguai.

A fim de garantir a posse de suas terras no Ocidente 

Espanha funda em “terras Paranaenses” diversas 

povoações:

Em 1554 - Ontiveiros, à margem oriental do Rio Paraná, 

pouco acima da foz do Rio Iguaçu. Transferida em 1557 

para a fóz do Rio Piquiri sob o nome de Cidade Real del

Guairá.

Em 1576, Vila Rica Del Espiritu Santo, as margens do Rio  

Ivaí, onde hoje é o Município de Fênix.

Ocupação do Paraná – Século XVI – Território Espanhol



Os indígenas da região resistiam ao Os indígenas da região resistiam ao 
domínio espanhol ao que Espanha em domínio espanhol ao que Espanha em 
1608 cria a Província 1608 cria a Província deldel Guairá que Guairá que 
abrangia as terras ao ocidente do rio abrangia as terras ao ocidente do rio 
Paraná, chegando a leste até o Rio Paraná, chegando a leste até o Rio 
Tibagí, ao norte até o Rio Tibagí, ao norte até o Rio 
Paranapanema ao sul o Rio Iguaçu e Paranapanema ao sul o Rio Iguaçu e 
a oeste até o Rio Paraná, confiandoa oeste até o Rio Paraná, confiando--a a 
aos jesuítas espanhóis a missão de aos jesuítas espanhóis a missão de 
conversão e pacificação dos conversão e pacificação dos 
indígenas.indígenas.

Estes por sua vez criaram diversas Estes por sua vez criaram diversas 
reduções  jesuíticas: Nossa Senhora reduções  jesuíticas: Nossa Senhora 
de de LoretoLoreto, Santo Ignácio Mini, São , Santo Ignácio Mini, São 
Francisco Xavier, Nossa Senhora de Francisco Xavier, Nossa Senhora de 
Encarnação, São José, Sete Arcanjos Encarnação, São José, Sete Arcanjos 
de Taioba, São Paulo de de Taioba, São Paulo de IniaíIniaí, Santo , Santo 
Antônio, São Miguel, Jesus Maria, Antônio, São Miguel, Jesus Maria, 
São Tomé, São Pedro e Nossa São Tomé, São Pedro e Nossa 
Senhora da Conceição. Senhora da Conceição. 

Estas reduções eram o alvo das Estas reduções eram o alvo das 
incursões paulistas (BANDEIRANTES) incursões paulistas (BANDEIRANTES) 

que vinham até elas em busca de índios que vinham até elas em busca de índios 
para escravizar.para escravizar.





Nas últimas décadas do século XVI os paulistas, em busca de mãoNas últimas décadas do século XVI os paulistas, em busca de mão--dede--obra obra 
escrava, abrem ofensivas contra os indígenas no território paranescrava, abrem ofensivas contra os indígenas no território paranaense através aense através 
das Entradas de Jerônimo Leitão em 1.585 e Jorge Correia em 1.59das Entradas de Jerônimo Leitão em 1.585 e Jorge Correia em 1.594, Manoel 4, Manoel 
SoeiroSoeiro em 1.595 e João Pereira de Souza em 1.596.em 1.595 e João Pereira de Souza em 1.596.

Em 1628 o Bandeirante Raposo Tavares a arrasa a   Empresa JesuítEm 1628 o Bandeirante Raposo Tavares a arrasa a   Empresa Jesuítica do ica do 
Guairá;Guairá;

Em 1632 Cidade Real e Em 1632 Cidade Real e VillaVilla Rica são abandonadas pelos jesuítas;Rica são abandonadas pelos jesuítas;

Assim as Bandeiras barraram a expansão espanhola rumo ao atlântiAssim as Bandeiras barraram a expansão espanhola rumo ao atlântico, co, 
firmando o domínio português a margem oriental do Rio Paraná.firmando o domínio português a margem oriental do Rio Paraná.

Em 1.750 Portugal e Espanha firmaram o Tratado de Madri no qual Em 1.750 Portugal e Espanha firmaram o Tratado de Madri no qual são são 
legitimadas as conquistas portuguesas além do meridiano de Tordelegitimadas as conquistas portuguesas além do meridiano de Tordesilhas, pelo silhas, pelo 
que  o território que viria a ser o Estado do Paraná fica sob o que  o território que viria a ser o Estado do Paraná fica sob o domínio de domínio de 
Portugal.Portugal.

Ocupação do Paraná Ocupação do Paraná –– Invasão do Território Espanhol pelos BandeirantesInvasão do Território Espanhol pelos Bandeirantes





Ciclo do ouroCiclo do ouro

Impulsionou a Impulsionou a 
economia da economia da 

Colônia, mesmo Colônia, mesmo 
nas regiões não nas regiões não 
auríferas, estas auríferas, estas 

forneciam forneciam 
produtos de todo o produtos de todo o 

gênero  para gênero  para 
aquelasaquelas



A ocupação do território do Estado do Paraná começou por volta de 1650, 
pelo litoral, com a descoberta do ouro nos ribeirões que deságuam na Baía      
de Paranaguá,

A medida que as penetrações subiram o primeiro e segundo planalto novos 
núcleos e caminhos iam surgindo, como por exemplo Curitiba;

Também ocorreu a ocupação no sentido norte-sul dentre os séculos XVIII e 
XIX. Esse segundo sentido de ocupação do território se deu através dos  
caminhos históricos, merecendo destaque o caminho de Sorocaba (SP) a 
Viamão (RS).

Este caminho ligando os centros criadores de gado vacum, muares e 
eqüinos, localizados no Rio Grande do Sul, ao principal mercado pecuário  
da época, a cidade de Sorocaba, que por sua vez abastecia destes 
gêneros as minas de Ouro Preto, atravessou o Paraná na altura do 
Segundo Planalto criando condições para o aparecimento de várias 
povoações como Itararé, Jaguariaíva, Lança (Piraí do Sul), Iapó (Castro), 
Ponta Grossa, Lapa, Palmeira, Campo Largo. Cidades estas que distavam 
entre si o equivalente a um dia de caminhada destas tropas.





• No início do século XIX se intensifica a colonização do “estado”No início do século XIX se intensifica a colonização do “estado” com a vinda de com a vinda de 
imigrantes europeus, iniciandoimigrantes europeus, iniciando--se por alemães: Lapa e Rio se por alemães: Lapa e Rio 
Negro.Negro.

•• Em 20.08.1.853, o Paraná passa de Comarca de São Paulo a ProvEm 20.08.1.853, o Paraná passa de Comarca de São Paulo a Província do Paraná.íncia do Paraná.

•• De 1860 a 1880 27 Colônias são fundadas próximas de Curitiba De 1860 a 1880 27 Colônias são fundadas próximas de Curitiba e Paranaguá: e Paranaguá: 
MorretesMorretes, Araucária, São José dos Pinhais, , Araucária, São José dos Pinhais, AntoninaAntonina, Lapa, Campo Largo,  , Lapa, Campo Largo,  
Palmeira e Ponta Grossa.Palmeira e Ponta Grossa.

•• Em 1.865 é fundada Em 1.865 é fundada TomazinaTomazina no norte do Estado, por iniciativa de fazendeiros no norte do Estado, por iniciativa de fazendeiros 
paulistas e mineiros.paulistas e mineiros.

•• Nesta época, no Sudoeste do Paraná, imigrantes fundam 34 colôNesta época, no Sudoeste do Paraná, imigrantes fundam 34 colônias.nias.

•• Em 1889 o Governo Imperial dá em concessão à Estrada de FerroEm 1889 o Governo Imperial dá em concessão à Estrada de Ferro São Paulo São Paulo –– Rio Rio 
Grande do Sul,  terras devolutas no sudoeste, norte e oeste Grande do Sul,  terras devolutas no sudoeste, norte e oeste do estado do Paraná,  do estado do Paraná,  
compreendendo 9 quilômetros para cada lado por onde passassecompreendendo 9 quilômetros para cada lado por onde passasse a ferrovia.a ferrovia.

•• Em 1927 o norte do estado começa a ser colonizado pela CompanEm 1927 o norte do estado começa a ser colonizado pela Companhia de Terras hia de Terras 
Norte do Paraná iniciandoNorte do Paraná iniciando--se a fundação de varias cidades como por exemplo,  se a fundação de varias cidades como por exemplo,  
Londrina, Londrina, CambéCambé, , IbiporãIbiporã, , RolandiaRolandia, Arapongas, Apucarana, Assai e , Arapongas, Apucarana, Assai e UraíUraí..



Neste mesmo período se inicia a  Neste mesmo período se inicia a  
povoação do sudoeste do estado com povoação do sudoeste do estado com 
levas de migrantes oriundos do Rio levas de migrantes oriundos do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina, Grande do Sul e de Santa Catarina, 
iniciandoiniciando--se por Pato Branco e seguindo se por Pato Branco e seguindo 
pelos vales dos rios Chopin, pelos vales dos rios Chopin, PiquiriPiquiri e e 
Paraná.Paraná.

Paralelamente o Governo do Estado, Paralelamente o Governo do Estado, 
prossegue com sua política de prossegue com sua política de 
colonização de terras devolutas e de colonização de terras devolutas e de 
antigas concessões retornadas ao seu antigas concessões retornadas ao seu 
patrimônio, no Oeste Paranaense patrimônio, no Oeste Paranaense 
fundando as colônias fundando as colônias PiquiríPiquirí, , CantúCantú, , GoioGoio--
BangBang e e GoioGoio--erêerê, Manoel Ribas, , Manoel Ribas, Muquilão Muquilão 
e Mourão.e Mourão.

No Norte e Noroeste do Estado a  No Norte e Noroeste do Estado a  
concessionária Companhia concessionária Companhia MaripáMaripá ––
Industrial Madeireira e Colonizadora Rio Industrial Madeireira e Colonizadora Rio 
Paraná S.A. funda diversas colônias entre Paraná S.A. funda diversas colônias entre 
elas elas JaguapitãJaguapitã, Centenário, Interventor e , Centenário, Interventor e 
Paranavaí.Paranavaí.

Ao final da década Ao final da década 
de 60 estava de 60 estava 
concluída a concluída a 
ocupação ocupação 

territorial do territorial do 
Estado do ParanáEstado do Paraná..



Cidade de Telêmaco Borba Cidade de Telêmaco Borba –– história e ocupação história e ocupação 

• O surgimento de nossa cidade tem raízes no fenômeno do Tropeirismo e no  garimpo do Rio Tibagí:

• Apesar de não compor especificamente o Caminho de Viamão, Tibagí também servia de pouso para 
a tropa que seguia dos Pampas Gaúchos pelo interior do Rio Grande do Sul passando pelos 
Campos de Guarapuava em direção à Sorocaba.

• Nestes mesmos idos de 1750 se tem conhecimento da existência de ouro e diamantes no Rio 
Tibagí, ao que o local em que hoje seria a cidade de Tibagí passa a receber mineiros e com e com 
estes fazendeiros também passam a ocupar a região.

• Em 1794 o paulista Antonio Machado Ribeiro, compadre de José Felix da Silva (proprietário da 
Fazenda Fortaleza, legaliza sua posse sobre as terras onde hoje está a cidade de Tibagí,).

• Em 1872 a localidade foi elevada à categoria de vila, ainda pertencente ao  município de Castro, em 
1872, quando já atingia mais de 1.700 moradores. Tornou- se cidade e se constituiu de município 
próprio em 1897.

• Em oposição a ocupação da área por fazendeiros houve forte resistência indígena. Pelo que, através 
em 1808, a Câmara da cidade de Castro ficou a incumbência de garantir um mínimo de segurança 
na região.



Cidade de Telêmaco Borba Cidade de Telêmaco Borba –– história e ocupaçãohistória e ocupação

A frente de tal tarefa ficou o fazendeiro José Félix da Silva, pA frente de tal tarefa ficou o fazendeiro José Félix da Silva, proprietário da Fazenda roprietário da Fazenda 
Fortaleza, esta a mais ocidental da região.Fortaleza, esta a mais ocidental da região.

José Felix da Silva, investindo contra os índios caingangue acabJosé Felix da Silva, investindo contra os índios caingangue acabou por expulsáou por expulsá--los após los após 
decisiva batalha travada onde hoje se localiza Harmonia, sendo qdecisiva batalha travada onde hoje se localiza Harmonia, sendo que a época o rio e a ue a época o rio e a 
região passaram a ser conhecidos como rio mortandade dado a estaregião passaram a ser conhecidos como rio mortandade dado a esta batalha.batalha.

Pacificada a região esta coube como gleba patrimonial a José FélPacificada a região esta coube como gleba patrimonial a José Félix da Silva, vindo a ix da Silva, vindo a 
chamarchamar--se “Fazenda do Alegre”. se “Fazenda do Alegre”. 

Em 1880, já com o nome Fazenda Monte Alegre acabou como propriedEm 1880, já com o nome Fazenda Monte Alegre acabou como propriedade  do militar ade  do militar 
federalista Bonifácio José Batista federalista Bonifácio José Batista –– o “Barão de Monte Carmelo”. o “Barão de Monte Carmelo”. 

Em 1926, os descendentes de Bonifácio Batista, associados aos prEm 1926, os descendentes de Bonifácio Batista, associados aos proprietários francooprietários franco--
brasileiros da “Companhia Agrícola e Florestal e Estrada de Ferrbrasileiros da “Companhia Agrícola e Florestal e Estrada de Ferro Monte Alegre”, passam o Monte Alegre”, passam 
a explorar o lugar, na forma de minérios, madeira, incentivo à aa explorar o lugar, na forma de minérios, madeira, incentivo à agricultura, colonização e gricultura, colonização e 
construção de estrada de ferro.construção de estrada de ferro.

RealizouRealizou--se empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná para aporte finse empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná para aporte financeiro do anceiro do 
investimento e não tendo a empreitada prosperado, em 1932 a fazeinvestimento e não tendo a empreitada prosperado, em 1932 a fazenda passou ao Banco nda passou ao Banco 
do Estado do Paraná, com a arrematação da massa falida.do Estado do Paraná, com a arrematação da massa falida.



Nesta época, coincidente com o período entre as duas grandes gueNesta época, coincidente com o período entre as duas grandes guerras mundiais, o Brasil rras mundiais, o Brasil 
era governado por Getulio Vargas que vislumbra a necessidade do era governado por Getulio Vargas que vislumbra a necessidade do país ser autônomo na país ser autônomo na 
produção de aço e na produção de papel como requisitos para seu produção de aço e na produção de papel como requisitos para seu desenvolvimento.desenvolvimento.

Sendo o aço matéria prima estratégica é decidido que seu controlSendo o aço matéria prima estratégica é decidido que seu controle deve ficar a cargo do e deve ficar a cargo do 
Estado (daí surge a CSN)Estado (daí surge a CSN)

Com a tarefa de produzir papel, por articulação de Assis ChateauCom a tarefa de produzir papel, por articulação de Assis Chateaubriand, líder do briand, líder do 
jornalismo da época, e figura de grande influencia na política djornalismo da época, e figura de grande influencia na política da época, tal tarefa fora a época, tal tarefa fora 
delegada a família klabin então fabricantes de celulose (papel) delegada a família klabin então fabricantes de celulose (papel) a partir de tecido e a partir de tecido e 
importadores de papel.importadores de papel.

Através desta articulação em 1934, a Fazenda Monte Alegre foi coAtravés desta articulação em 1934, a Fazenda Monte Alegre foi comprada do mprada do BanestadoBanestado
pela família Klabin e associados com o objetivo de sediar fábricpela família Klabin e associados com o objetivo de sediar fábrica de papel, celulose e a de papel, celulose e 
derivados gerais.derivados gerais.

A fazenda se mostrava adequada a suportar o empreendimento postoA fazenda se mostrava adequada a suportar o empreendimento posto que dotada de que dotada de 
vasta floresta de araucárias (matéria prima do papel)  e de cursvasta floresta de araucárias (matéria prima do papel)  e de cursos os d’aguad’agua (produção de (produção de 
energia elétrica e elemento essencial no processo de fabricação energia elétrica e elemento essencial no processo de fabricação do papel) do papel) 

Cidade de Telêmaco Borba Cidade de Telêmaco Borba –– história e ocupaçãohistória e ocupação



Klabin Klabin –– o empreendimentoo empreendimento

Em 1940 criouEm 1940 criou--se o primeiro núcleo se o primeiro núcleo 
operacional: Lagoa, com função de criar a operacional: Lagoa, com função de criar a 
infrainfra--estrutura mínima à fábrica. Em seguida estrutura mínima à fábrica. Em seguida 
se iniciam as obras da Usina hidrelétrica de se iniciam as obras da Usina hidrelétrica de 
Mauá Mauá 

Em 1942 é lançada a pedra fundamental Em 1942 é lançada a pedra fundamental 
para a construção da Fábrica de Papel e para a construção da Fábrica de Papel e 
Celulose nas proximidades do rio Celulose nas proximidades do rio 
mortandade que recebeu o nome de mortandade que recebeu o nome de 
Harmonia.Harmonia.

Em 16 de abril de 1947, as IKPC fabricam o Em 16 de abril de 1947, as IKPC fabricam o 
primeiro rolo de papel jornal do Brasil.primeiro rolo de papel jornal do Brasil.

Cidade de Telêmaco Borba Cidade de Telêmaco Borba –– história e ocupaçãohistória e ocupação



Klabin Klabin –– o empreendimentoo empreendimento

Por volta de 1950 a população da Por volta de 1950 a população da 
Fazenda Monte Alegre beirava Fazenda Monte Alegre beirava 
20.000 habitantes, distribuídas em 20.000 habitantes, distribuídas em 
Harmonia, Lagoa, Antas, e outros Harmonia, Lagoa, Antas, e outros 
“acampamentos menores”, tal “acampamentos menores”, tal 
realidade era preocupante para a realidade era preocupante para a 
empresa que não só exercia suas empresa que não só exercia suas 
atividade naturais do atividade naturais do 
empreendimento como também empreendimento como também 
tinha o encargo de administrar tais tinha o encargo de administrar tais 
localidades e suprilocalidades e supri--las de serviços e las de serviços e 
equipamentos públicosequipamentos públicos

Cidade de Telêmaco Borba Cidade de Telêmaco Borba –– história e ocupaçãohistória e ocupação



• Em conseqüência, por iniciativa de Horácio Klabin, deu-se a aquisição e 
loteamento da margem esquerda do rio Tibagí. Adquirida a gleba de 300 alqueires 
de Arthur Ferreira dos Santos.

• Em 1954, a “Cidade Nova” contava com mais de 6.000 habitantes. Ainda assim, 
Monte Alegre e Cidade Nova continuavam sob a administração formal do 
município sede, que era Tibagí.

• A vontade de auto administrar-se gerou um movimento de emancipação política 
do local. Foi instituída uma comissão que solicitou à Assembléia Legislativa do 
estado a aprovação do projeto.

• Em 19.07.1960  Cidade Nova é emancipada, juntamente com outros  59 
municípios, contudo, tal lei foi revogada em 31 de dezembro de 1960.

• Com o advento do governo Ney Braga, a 05 de julho de 1963, houve o 
desmembramento definitivo e a nova denominação: Telêmaco Borba. Sua 
instalação oficial deu-se em 21 de março de 1964, tendo sido empossado, como 
primeiro prefeito, o cidadão Péricles Pacheco da Silva.

Cidade de Telêmaco Borba Cidade de Telêmaco Borba –– história e ocupaçãohistória e ocupação



O Nome Telêmaco BorbaO Nome Telêmaco Borba

O nome dado ao município se deu através da ação O nome dado ao município se deu através da ação 

bem articulada de Guataçara Borba Carneiro então bem articulada de Guataçara Borba Carneiro então 

presidente da Assembléia Legislativa do Estado e presidente da Assembléia Legislativa do Estado e 

neto de Telêmaco Borba.neto de Telêmaco Borba.

Este buscou tecer homenagem ao indianista, Este buscou tecer homenagem ao indianista, 

etnógrafo, geógrafo, paleontólogo, letrista, escritor e etnógrafo, geógrafo, paleontólogo, letrista, escritor e 

historiador, militar federalista e exilado político, exhistoriador, militar federalista e exilado político, ex--

Presidente da Província do Paraná, exPresidente da Província do Paraná, ex--Deputado e Deputado e 

exex--Prefeito de Tibagí, Coronel federalista e maragato Prefeito de Tibagí, Coronel federalista e maragato 

Telêmaco Augusto Enéas Telêmaco Augusto Enéas MorosiniMorosini Borba.Borba.

Cidade de Telêmaco Borba Cidade de Telêmaco Borba –– história e ocupaçãohistória e ocupação



Cidade de Telêmaco Borba Cidade de Telêmaco Borba –– história e ocupaçãohistória e ocupação

Condicionantes Deficiências Potencialidades

História própria recente
(5 décadas)

Memória histórica não preservada 
ou não difundida ex.: Museu 
municipal “tímido”

Exploração desta história como 
patrimônio da cultura municipal

Tropeirismo pouco explorado Comidas e costumes típicos que 
podem ser explorados 

Diversidade étnica 
cultural

Não é explorada Diversidade étnica cultural = Riqueza
(festas e comidas típicas)

Paisagismo típico em 
Harmonia

Inexistência de proposta 
paisagística/cultural na 

Cidade de TB

Existência de áreas públicas onde 
se pode implantar paisagismo 
temático

Patrimônio arquitetônico 
histórico de propriedade 
privada

Não preservação dos 
acampamentos de Antas, km 
28, Miranda

Patrimônio histórico considerável com 
arquitetura típica
Ex.: Bonde, fazenda velha, Bairro 
Harmonia e Lagoa





“MESORREGIÕES:  distribuição do Estado em regiões pelo IBGE em 1976, que 
adotou, como critério fundamental definidor, a estrutura produtiva.”- traduz as 
diferenças na organização do território nacional quanto às questões sociais e 
políticas.

ESTADO DO PARANÁ tem seus municípios organizados em dez mesorregiões 
geográficas. MESORREGIÃO 5

CENTRO-ORIENTAL



MESORREGIÃO CENTRO-ORIENTAL : composta por 14 municípios

TIBAGI

ORTIGUEIRA

TELÊMACO BORBA

IMBAÚ

RESERVA

VENTANIA

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

SENGÉS

PIRAÍ DO SUL

CASTRO

CARAMBEÍ

PONTA GROSSA

PALMEIRA

DADOS:

Apresenta menor número de unidades 
administrativas;

Possui área de 21.592 Km2;

População de 623.356 hab. (censo 2000 
IBGE)- correspondendo a 6,5% da 
população total do ESTADO DO PARANÁ;

81,2% da população vivendo em áreas 
urbanas;

Região consolida um processo de 
urbanização significativo desde os anos 70;

Anos 70- Única do interior do estado a 
ultrapassar 50% de grau de urbanização. 



REGIÃO CENTRO-LESTE DO ESTADO DO PARANÁ

REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS-
Associação dos Municípios dos 
Campos Gerais-AMCG

FORMADA POR 21 MUNICÍPIOS

ARAPOTI                         CÂNDIDO DE ABREU

CARAMBEÍ                      CASTRO

CURIÚVA                         IMBAÚ

IPIRANGA                        JAGUARIAÍVA

LAPA                               ORTIGUEIRA

PALMEIRA                       PIRAÍ DO SUL

PONTA GROSSA            PORTO AMAZONAS

RESERVA                        SÃO JOÃO DO TRIUNFO

TELÊMACO BORBA       TIBAGÍ

IVAÍ                                  VENTANIA

SENGÉS



MUNICÍPIO SEDE DA 
MICRORREGIÃO:

PONTA GROSSA

PONTA GROSSA  CENTRO REGIONAL DA MESORREGIÃO, FOI O MAIS IMPORTANTE 
PÓLO DO ESTADO DO PARANÁ, OPERANDO COMO PONTO DE CONFLUÊNCIA DAS
RELAÇÕES ENTRE SUL E SUDESTE E DA PENETRAÇÃO PARA O INTERIOR DO ESTADO, 
SENDO URBANO DE GRANDE DIMENSÃO E O QUARTO MAIOR DO PARANÁ



População rural rarefeita e pequena, não pode ser caracterizada como 
área de esvaziamento. Após 1980 passa a apresentar pequeno 
decréscimo nas taxas de crescimento da população rural. A população 
urbana vem crescendo de forma acentuada, com alguns municípios 
apresentando as taxas mais elevadas do estado.

Quarta posição entre as mesorregiões do estado, participação de 7,05% 
no setor secundário e 9,49% no primário. Segmento alimentar- principal 
dinâmica econômica da região e a mão-de-obra é preponderantemente 
ocupada na agropecuária. Mais importante bacia leiteira do Estado.

A renda per capita regional é uma das mais elevadas do Estado, próxima 
à da mesorregião metropolitana de Curitiba.

Estrutura industrial diversificada centrada em Ponta Grossa, tem como 
peculiaridade três municípios que respondem pela maior produção de 
papel/papelão do Estado.

Telêmaco Borba, Jaguariaíva e Arapoti corresponde 61,86% desse 
gênero.

Castro está em processo de transição para o urbano com média 
dimensão e nível de centralidade fraco, pode ser considerado, dentre os 
principais centros da região, integrante da aglomeração descontínua de 
Ponta Grossa.

TELÊMACO BORBA É URBANO DE MÉDIA DIMENSÃO- COM 
NÍVEL DE CENTRALIDADE FRACA DENTRO DA REGIÃO



DEFICIÊNCIAS

50% com chefes de domicílio 
com rendimento de até dois 
salário mínimos;

Escolaridade média de quatro 
anos de idade, exceto 
município de Ponta Grossa;

IDH-M inferior ao patamar 
médio paranaense;

Elevado indicador de 
mortalidade infantil, 
expressivo das condições de 
saúde, educação e 
saneamento;

Déficit nos sistemas de rede 
de tratamento de esgoto e 
rede de abastecimento de 
água.

POTENCIALIDADES

Elevado potencial para o 
turismo:

Importante patrimônio 
histórico-cultural;

Atrativos naturais 
peculiares- relevo 
contrastante e biomas 
diversificados, com ênfase ao 
Canyon Guartelá e ao parque 
Estadual de Vila Velha.



MICRORREGIÃO DE TELÊMACO BORBA- formada por

Telêmaco Borba, Tibagi, Ortigueira, Imbaú e Reserva

Curiúva
LIMITES 

TERRITORIAIS:

NORTE- Curiúva

SUL- Tibagi

LESTE- Ventania

OESTE- Ortigueira

SUDOESTE- Imbaú



2000 2005 1991-2000 2000-2005

Imbaú 9.474 9.882 1,93 0,85
Ortigueira 25.216 23.783 -0,97 -1,16
Reserva 23.977 23.973 -0,50 0,00
Telêmaco Borba 61.238 63.742 0,81 0,80
Tibagi 18.434 19.698 1,29 1,34
Ventania 8.024 9.078 2,71 2,50
MICRORREGIÃO 146.363 150.156 0,47 0,51

PARANÁ 9.563.458 10.261.856 1,40 1,42
FONTE: IBGE 

MUNICÍPIOS
POPULAÇÃO TAXA CRESCIMENTO

Localização entre Londrina e Curitiba -
CIDADE PÓLO DA MICRORREGIÃO



PIB  MICRORREGIÃO 2003

Em 2003, o PIB paranaense foi estimado, pelo IBGE/IPARDES,  
em RS 99 bilhões;

O PIB da microrregião de Telêmaco Borba era de R$ 1,4 bilhões, 
representando 1,45 % do total do Paraná. 

Participação dos municípios no PIB (2003) da microrregião de 
Telêmaco Borba:

- Imbaú: 2,7 %

- Ortigueira: 10,2 %

- Reserva: 10,4 %

- Telêmaco Borba: 47,5 % (R$ 682,5 milhões)

- Tibagi: 22,7 %

- Ventania: 6,4 %



MICRORREGIÃO 
E MUNICÍPIOS Silviagropecuário Indústria Comércio e 

Serviços Total

Imbaú 35,7 20,3 44,1 100,0
Ortigueira 60,6 10,4 29,0 100,0
Reserva 63,1 6,7 30,2 100,0
Telêmaco Borba 4,9 67,1 28,1 100,0
Tibagi 75,2 3,3 21,5 100,0
Ventania 69,1 9,3 21,6 100,0
MICRORREGIÃO 38,1 35,0 26,9 100,0

PARANÁ 19,7 39,9 40,4 100,0
FONTE: IBGE

PIB  ESTRUTURA SETORIAL MICRORREGIÃO 2003



LOCAL
TAXA DE 
POBREZA 

(%)

PARTICIPAÇÃO % 
NO TOTAL DE 
POBRES DA 

MICRORREGIÃO
Imbaú 44,0 8,5
Ortigueira 51,7 25,2
Reserva 47,5 21,4
Telêmaco Borba 21,6 27,4
Tibagi 35,0 12,3
Ventania 33,5 5,1
MICRORREGIÃO 34,4 100,0

PARANÁ 20,9 -
Fonte: IPARDES

POBREZA MICRORREGIÃO 2000 
Em 2000, o Paraná possuía aproximadamente 589 mil famílias em 
situação de pobreza (com renda familiar per capita até ½ salário 
mínimo);

A microrregião de Telêmaco Borba tinha cerca de 14,5 mil famílias 
nessa condição, representando 2,47% do total paranaense.



PARANÁ

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

CIDADE DE TELÊMACO BORBA

NESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

PERÍMETRO URBANO 
TELÊMACO BORBA



ACESSOS:

PONTA GROSSA

PR 
090

PR 
160

PR 
340

BR 
376

PR 
160

PR 
340

SÃO PAULO

PR 160- Rodovia do Papel, 
absorve o tráfego de maior 
parte das estradas vicinais 
do município e é importante 
eixo de ligação entre a sede 
e as rodovias PR 090 
(Rodovia do Cerne) e BR 
376 (Rodovia do Café).  
Caracteriza-se por tráfego 
intenso de veículos de 
carga, no transporte de 
matéria-prima, produtos 
manufaturados das áreas 
de reflorestamento, Distrito 
Industrial, estradas vicinais, 
unidade de fabricação de 
Papéis da Indústria Klabin. 



Destino/ Estado Rodovia Distância (Km)
Londrina – PR BR 376 181,00

Curitiba – PR BR 376 237,00

Ponta Grossa – PR BR 376 130,00

Maringá – PR BR 376 249,00

Foz do Iguaçu BR 376 609,00

ACESSO RODOVIÁRIO:

PONTE DE LIGAÇÃO no Rio Tibagi 
entre PR 090  e sede municipal



ACESSO FERROVIÁRIO:

POSSUI UM RAMAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO- UTILIZADO 
EXCLUSIVAMENTE PELA INDÚSTRIA KLABIN NO TRANSPORTE DE 
CARGAS DIVERSAS E PRINCIPALMENTE NO ESCOAMENTO DA 
PRODUÇÃO DE PAPEL.

O Ramal Monte Alegre teve seu primeiro trecho inaugurado 
em 1949, que ligava a estação de Joaquim Mutrinho à 
Barro Preto. Apenas em 1958 a segunda etapa foi 
concluída, chegando à fábrica de papel e celulose da 
Indústria Klabin, com sede na Fazenda Monte Alegre às 
margens do Rio Tibagí. 

Este ramal deveria ser estendido até Apucarana, na linha 
Ourinhos-Cianorte, bem como até Lysimaco Costa, no 
ramal de Barra Bonita, e dali a Cornélio Procópio, também 
na Ourinhos-Cianorte, as ambos os prolongamentos nunca 
vieram a ser construídos. 

Trens de passageiros circularam pelo ramal desde o seu 
início, até 1976/77, quando foram suprimidos. 



ACESSO AÉREO:

TELÊMACO BORBA POSSUI UM AEROPORTO QUE É 
ADMINISTRADO PELA INDÚSTRIA KLABIN S/A, E NÃO 
POSSUI LINHA AÉREA REGULAR, PORÉM PODE 
RECEBER AERONAVES DE TAMANHOS VARIADOS.
COM MÉDIA DE 88 POUSOS E DECOLAGENS 
MENSAIS.

ASPECTOS DE CENTRALIDADES:

O município de Telêmaco Borba caracterizasse como o mais populoso 
entre os municípios de sua microrregião, sendo consequentemente sede 
de estabelecimentos que atendem todo o limite de sua fronteira 
municipal. 

A seguir estão relacionados alguns estabelecimentos que caracterizam 
esta centralidade em relação aos municípios vizinhos:



FATORES DE CENTRALIDADE CIDADES ABRANGIDAS 
Núcleo Regional de Educação Ortigueira; Imbaú; Sapopema; Curiúva; Reserva; 

Ventania.
Regional da Sanepar Castro, Piraí do Sul, Arapoti, Cândido de Abreu, 

Ortigueira, Reserva, São João da Boa Vista, Sengés, 
Tibagi, Ventania, Carambeí, Imbaú, Natingui, Lajeado 
Bonito, Rio Novo, Ouro verde, Abapã, Socavão, Bairro 
dos Franças, Reanopólis, Cerrado das Cinzas, José 
lacerda, Calójera, Tronco, Barro Preto, Caetano 
Mendes, Briolândia, São Bento do Âmparo.

Agencia de Renda Estadual Ortigueira; Imbaú; Sapopema; Curiúva; Reserva; 
Tibagi; Cândido Abreu.

Agência dos Correios Tibagi, Reserva, Imbaú, Ortigueira, Figueira, Curiúva, 
Sapopema, ventania, Barro Preto.

Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA 

Tibagi, Imbaú, Ortigueira, Curiúva, Reserva, Ventania.

Universidade Estadual de Ponta Grossa –
UEPG 

Municípios da Microrregião- Reserva, Ortigueira, 
Tibagi, Ventania, Curiúva, Imbaú.

Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial – SENAI 

Municípios da Região, do Estado do Paraná e outros 
estados.

Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB Tibagi, Imbaú, Reserva, Cândido Abreu, outros 
municípios da região, do Estado do Paraná e outros 
estados.

21º Regional de Saúde Ortigueira; Curiúva; Ventania; Imbaú;Reserva; Tibagí.
Aeroporto Tibagí; Reserva; Imbaú; Ortigueira;Curiúva; Ventania. 



FATORES DE CENTRALIDADE CIDADES ABRANGIDAS 

Orgão da Justiça do trabalho-Vara do 
Trabalho 

Ortigueira; Imbaú; Sapopema; Curiúva; Reserva; 
Figueira. 

Companhia Paranaense de Energia 
Elétrica – Copel 

Municípios da Microrregião- Reserva, Ortigueira, 
Tibagi, Ventania, Curiúva, Imbaú.

3º Companhia Independente da Polícia 
Militar 

Tibagi, Imbaú, Ortigueira, Caetano Mendes, Reserva e 
Cândido de Abreu, Harmonia, Curiúva, Sapopema, 
Figueira, Ventania.

Comarca de Telêmaco Borba (Justiça 
Civil, Criminal, Eleitoral e Família) 

Imbaú 

Hospital Dr. Feitosa Municípios da Microrregião e outros municípios da 
Mesorregião.

Corpo de Bombeiros Tibagi, Imbaú, Ortigueira, reserva, Sapopema, 
Curiúva, Figueira.

Comércio e Serviços Local Imbaú; Ventania; Curiúva; Reserva; Ortigueira; Tibagí; 

Clínicas de Diagnóstico Municípios da Microrregião.

Setor Industrial Reserva, ortigueira, Cândido Abreu, Imbaú, Curiúva, 
Ventania, Tibagi, Arapoti, Sapopema.



ACESSO AÉREO:

TELÊMACO BORBA POSSUI UM AEROPORTO QUE É 
ADMINISTRADO PELA INDÚSTRIA KLABIN S/A, E NÃO 
POSSUI LINHA AÉREA REGULAR, PORÉM PODE 
RECEBER AERONAVES DE TAMANHOS VARIADOS.
COM MÉDIA DE 88 POUSOS E DECOLAGENS 
MENSAIS.

ASPECTOS DE CENTRALIDADES:

O município de Telêmaco Borba caracterizasse como o mais populoso 
entre os municípios de sua microrregião, sendo consequentemente sede 
de estabelecimentos que atendem todo o limite de sua fronteira 
municipal. 

A seguir estão relacionados alguns estabelecimentos que caracterizam 
esta centralidade em relação aos municípios vizinhos:



FONTE: IPARDES



DADOS:

ÁREA MUNICIPAL: 1.386,27 Km2

ÁREA URBANA: 28,33 Km2 concentra 95,29% da população total municipal

ÁREA RURAL conta com DISTRITO DO TRIÂNGULO e VILA RURAL

DISTRITOS DE HARMONIA e LAGOA situados na fazenda Monte Alegre de 
propriedade da INDÚSTRIA KLABIN

DISTRITO DE HARMONIA                      PARQUE FABRIL

DISTRITO DE LAGOA                            SEDE FLORESTAL

LATITUDE: -24,32° SUL (sede municipal)

LONGITUDE: - 50,61° OESTE (sede municipal)

ALTITUDE: 768 metros acima do nível do mar

PERÍMETRO URBANO – define-se como sendo o limite que divide a 
área urbana do município da área rural. Esta linha traçada que circunda a 
área urbana  é definida na Lei 4.738 de 05 de julho de 1963, alterada pela Lei
9.277 de 28 de maio de 1990 que desmembrou o município de Imbaú.



CONDICIONANTES
ASPECTOS NATURAIS: RIO TIBAGI

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA: EM RELAÇÃO ÀS RODOVIAS DE LIGAÇÃO 
ENTRE AS REGIÕES DO ESTADO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO 

ASPECTO ECONÔMICO: PREDOMINÂNCIA DA PRODUÇÃO 
SILVICULTUREIRA- REFLORESTAMENTO;

RAMAL FERROVIÁRIO DE CONCESSÃO E PROPRIEDADE PRIVADA DA 
INDÚSTRIA KLABIN.

Condicionantes - Elementos existentes ou 
projetados que não podem ou não devem ser 
alterados. 



DEFICIÊNCIAS
ASPECTO SÓCIO-ECONÔMICO: INFRA-ESTRUTURA DE SERVIÇOS 

INSUFICIENTE EM RELAÇÃO À DEMANDA DA MICRORREGIÃO;

ALTO TRÁFEGO DE TRANSPORTE DE CARGA NAS RODOVIAS DE 
ACESSO AO MUNICÍPIO;

AS RODOVIAS DE ACESSO SÃO CONSTITUÍDAS DE PISTAS SIMPLES.

PEQUENA PRODUÇÃO AGROSILVOPASTORIL EM RELAÇÃO ÀS 
DIMENSÕES MUNICIPAIS, DEVIDO AO GRANDE FOMENTO 
SILVICULTUREIRO;

CADEIA PRODUTIVA BASEADA APENAS NA MATÉRIA-PRIMA DA 
MADEIRA – MONOCULTURA.

Deficiências - Elementos que representam 
problemas que devem ser solucionados. 



POTENCIALIDADES
ATRATIVOS NATURAIS- TURISMO : RIO TIBAGI- EQUIPAMENTOS 

TURÍSTICOS DA KLABIN

ATRATIVO ECONÔMICO: CARACTERIZAÇÃO COMO PÓLO 
MADEREIRO E PAPELEIRO DA REGIÃO;

PRODUÇÃO INDUSTRIAL;

PÓLO COMERCIAL E DE SERVIÇOS;

SEDE DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS;

REDE DE TRANSPORTES- RODOVIA, TRANSPORTE ÁEREO, 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, RAMAL FERROVIÁRIO.

Potencialidades - Elementos que podem ser 
aproveitados para melhorar a qualidade de vida da 
cidade. 









GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIAGEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

-Substrato rochoso formado por rochas sedimentares e ígneas;

- Segundo Planalto Paranaense;

- Campos Gerais do Paraná;

- A morfologia típica se traduz por colinas suaves onduladas 

fortemente entalhadas por cursos d’água;

- Os saltos geralmente são formados por diques de diabásio. 
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GEOMORFOLOGIA DO MUNICÍPIO DE 
TELÊMACO BORBA - PR
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Formas de relevo:
C3 - Relevo com formas de dissecação média com topos alongados apresentando
        cristas com orientação NO-SE, vales entalhados.
DM - Relevo com dissecação média. Apresenta morros não  muito altos com
         topos aplainados e vertentes convexizadas
L2 - Relevo com formas de dissecação média com predominância de diques ou
       fraturas em grande extensão na direção NO-SE 

Área urbana de Telêmaco Borba
Rio Tibagi

Legenda:

Elaboração: Gustavo Bahr (2006)



- O substrato rochoso é pertencente ao Grupo Itararé (Permo-
carbonífero), e é constituído principalmente por diamictitos e arenitos;

- Presença de diques de diabásio;

- Vertentes com altas declividades;

- Grande número de cursos d’água. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DA ÁREA URBANAGEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DA ÁREA URBANA



Elaboração: Gustavo Bahr

HIPSOMETRIA DA ÁREA URBANA DE TELÊMACO BORBA - PR
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Declividade (%):
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Elaboração: Gustavo Bahr (2006)

CLINOGRAFIA DA ÁREA URBANA 
DE TELÊMACO BORBA - PR
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HIDROGRAFIAHIDROGRAFIA

- O município de Telêmaco Borba está inserido na bacia hidrográfica 
do Rio Tibagi, um dos mais importantes do Estado do Paraná; 

- Possui um caráter conseqüente, acompanha caimento do 
relevo regional;

- Na região de Telêmaco Borba, o controle estrutural determina
a presença de várias cachoeiras e corredeiras, onde os diques 
de diabásio possuem sentido NW – SE;

- Grande número de cursos d’água.  
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HIDROGRAFIA URBANAHIDROGRAFIA URBANA

- A cidade apresenta um alto topográfico localizado no Jardim Monte
Carlo, local das nascentes dos arroios que cortam a malha urbana;

- Grande número de cursos d’água.



HIDROGRAFIA DA ÁREA URBANA DE
          TELÊMACO BORBA - PR

Limite urbano

Cursos d'água

Vias

Legenda:

escala gráfica

Elaboração: Gustavo Bahr (2006)
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CLIMA 
CLIMA CARACTERÍSTICAS

Cfa

Clima subtropical; temperatura 
média no mês mais frio inferior a 

18°C (mesotérmico) e temperatura 
média no mês mais quente acima 

de 22°C, com verões quentes, 
geadas pouco freqüentes e 

tendência de concentração das 
chuvas nos meses de verão, 

contudo sem estação seca definida.

Cfb

Clima temperado propriamente dito; 
temperatura média no mês mais frio 
abaixo de 18°C (mesotérmico), com 
verões frescos, temperatura média 
no mês mais quente abaixo de 22°C 

e sem estação seca definida.



- A precipitação média anual do município varia de 1400 a 1600 mm;

- A umidade relativa do ar varia entre 70 e 75%;

- O vento predominante é de sudeste, onde os ventos de sul e leste 
representam a segunda e a terceira direção de ventos com maior  
ocorrência.



SubSub--bacias hidrográficas urbanasbacias hidrográficas urbanas

- As bacias hidrográficas são unidades ambientais de planejamento,

configuram-se como áreas coletoras das águas pluviais que escoam

no solo e atingem os cursos d’água. Cada bacia hidrográfica é limitada

pelos divisores de águas, formados pelas cotas de maiores altitudes;

- A gestão por bacias hidrográficas visa buscar a participação conjunta

das autoridades locais, setores privados e da comunidade, incorporar

a variável ambiental na expansão urbana e melhoria da qualidade de

vida da população, além de atuar como suporte aos processos de decisão

do desenvolvimento. 
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Elaboração: Gustavo Bahr (2005)
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A vegetação nativa de T.Borba é constituída por campos e matas compostas por 
Araucárias, Cedro, Peroba e Caviúna.

Tipos de Vegetação

- Floresta Ombrofólia Mista Aluvial (margem do rio)

- Floresta Ombrofólia Mista Montana (interior da floresta)

- Planície Pluviais e Aluviais

- Formações Florestais

- Campos

- O Pinheiro-do-Paraná (Araucária angustifólia) é encontrado em todas as formações; 

- 215 espécies de árvores e arbustos, 96 espécies de plantas herbáceas     

A Vegetação da RegiãoA Vegetação da Região



A riqueza  da flora existente no Município  A riqueza  da flora existente no Município  
só é possível devido ao encontro dos 3 só é possível devido ao encontro dos 3 

tipos de vegetação: a floresta semitipos de vegetação: a floresta semi--
decidual, a floresta decidual, a floresta ombrofóliaombrofólia mista e os mista e os 
campos naturais as quais constituem um campos naturais as quais constituem um 
ecótonoecótono dentro do município, propiciando dentro do município, propiciando 
uma das maiores diversidades do Estado uma das maiores diversidades do Estado 

do Paraná. do Paraná. 



- Outros fatores que ainda ajuda a manter essa biodversidade, são os    

corredores ecológicos, que mantém toda a floresta nativa interligada, além    

do sistema de plantação de pinus e eucalipto formando um mosaico com a     

floresta.

- Tudo isso indica que, para a localidade, a Mata Ciliar encontra-se 

permeada por espécies típicas das matas de araucárias e de planalto.

- Dentre as espécies também se encontra as lenhosas, que são 71%, tão    

comum quanto à Floresta Araucária. Comum também a ocorrência de   

gramíneas, taquaras, além de ouros capins e gramas. Assim como os 

cipós que em certos trechos formam densas redes envolvendo as copas 

das árvores.



- Em terrenos íngremes, bem como próximo às margens do Rio Tibagi e 

notável a presença de epifitismo (plantas que vivem sobre as árvores) 

em especial as bromélias, orquídeas, samambaias. No interior das

florestas mais desenvolvidas, ocorrem ainda , essas ervas acostumadas 

à sombra caracterizam ambientes menos alterados e de maior 

diversidade biológica. 

- Algumas espécies de ervas, gramíneas, arbustos e até mesmo denso 

capinzais formam comunidade bem características em ambientes tipos 

várzeas próxima dos rios ou de  lajeados rochosos.              









Espécies em ExtinçãoEspécies em Extinção

- Foram registradras na região 07 espécies que constam na relação de plantas 

ameaçadas de extinção no estado do Paraná, sendo elas: o pinheiro-do-

paraná, o cípó-escada-de-macaco, a tiririca, o rabo-de-bugio, o jacarandá-

branco e a cabreúva. Todas são consideradas raras no Estado, com exceção 

do imbé considerado em perigo.

- Somente na área da Fazenda Monte Alegre (96% área do município)

ocorrem 14 espécies classificadas como raras: Pinheiro-do-Paraná, Peroba-

amarela,Guarita, Pau-marfim, Cambroé, Arariba, Barbatimão, Jacaratiá, 

Farinha-seca, Sapuvão, Espinheira-santa, Cabreúva e Palmito





FAUNA

. É o conjunto de todos os animais , abrangendo tanto a fauna É o conjunto de todos os animais , abrangendo tanto a fauna 
terrestre ou aquática, que pertencem às espécies nativas migratóterrestre ou aquática, que pertencem às espécies nativas migratórias.rias.
. Na região foram analisados 04 principais grupos sendo o de ave. Na região foram analisados 04 principais grupos sendo o de aves é o s é o 

que possui maior número de espécies, seguido de mamíferos, que possui maior número de espécies, seguido de mamíferos, 
anfíbios e répteis.anfíbios e répteis.

Repteis
Mamiferos
Aves
Anfibios

a





Dentre as espécies estão assim distribuídas:

- 67 espécies de mamíferos

- 394 espécies de aves

- 38 espécies de répteis

- 40 espécies de anfíbios

. 5 dessas espécies se encontram na lista de 

animais ameaçados de extinção;

. 1 espécie é exótica.

A Fauna na Região



AVESAVES

No estado do Paraná existem 644 espécies

No município temos 4,4% do total mundial (9000 espécies) 

- Identificadas 394 espécies, divididas em 50 famílias.

- 201 espécies são pássaros diversos (cegonhas, patos, águias, perdiz,    

pombos);

- 81 espécies são raras;



MAMÍFEROS
- glândulas mamárias;

- pêlos espalhados pelo corpo;

- mandíbula formada por um único osso;

- 61 espécies na região, sendo cerca de 35% ameaçadas de extinção;



RÉPTEIS
- 37 espécies de répteis;
- a maioria é alonantrópicos (dificilmente aparecem em áreas com atividade 

humana)
- nas margens do Rio Tibagi estão concentrados a maior parte de espécies de 

répteis;
- de maneira geral constituem um grupo pouco conhecido, em função da  

escassez de pesquisas;



ANFÍBIOS
- Mais de 30 espécies diferentes ocorrem 

na região;

- As espécies encontram-se em um estado 
intermediário consideravelmente 
alterado (comprometido ante as 
perturbações que a região sofre) e o 
preservado( em função da manutenção 
das florestas á margem do Rio Tibagi 
pela Klabin S/A;



PEIXES

-mais de 100 espécies  encontram-se 
inseridas na bacia do Rio Tibagi 
(algumas extintas)

9 espécies exóticas;
6 espécies ameaçadas;



Todos os animais tem Todos os animais tem 
sua função e importância sua função e importância 
na Terra e na natureza, e na Terra e na natureza, e 
que de uma forma ou de que de uma forma ou de 
outra, contribuem para o outra, contribuem para o 

equilíbrio na mesma, equilíbrio na mesma, 
portanto todos devem ser portanto todos devem ser 

conhecidos e conhecidos e 
preservados.preservados.



ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE

Áreas marginais aos cursos d’água;
- 30m para cursos d’água de até 10m
- 50m para cursos d’água de 10 a 50m
- 100m para cursos d’água de 50 a 200m
- ao redor das nascentes um raio de 50m

Áreas com declividades superiores a 30%.



Lotes
Vias
Limite urbano
Cursos d'água
Área de Proteção Permanente

ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE: Cursos d'água
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escala gráfica

Elaboração: Gustavo Bahr (2006)
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MATA E REFLORESTAMENTO NA
ÁREA URBANA DE TELÊMACO BORBA - PR

Área urbana

Mata ( 0,06 km2)
Reflorestamento (2,3 km2)

Cursos d'água

Legenda:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANVESA DE MERCATOR
DATUM VERTICAL: IMBITUBA/ SC

DATUM HORIZONTAL: SAD 69

N

Elaboração: Gustavo Bahr (2006)
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Os estudos referentes aos processos ligados ao meio físico têm
importância fundamental no planejamento urbano. A ocupação
desordenada da terra urbana impacta o meio físico, resultando
em alteração no ambiente e culminando em problemas
geoambientais com risco à vida e prejuízos à população, ao poder
público e ao próprio ambiente.



CONDICIONANTESCONDICIONANTES

Relevo acidentado;

Rio Tibagí; 

Grande número de Cursos d´água e nascentes em toda extensão municipal;

Grande extensão de florestas de Pinus e Eucalipto;

Diversas áreas de Mata Nativa e de Proteção Permanente ; 

Presença de grande quantidade nas áreas rurais de animais silvestres; 

Rodovia do Papel (sentido PR 090) inserida em área de preservação e floresta 
de Pinus e Eucalipto; 



DEFICIÊNCIASDEFICIÊNCIAS

Ocupação irregular de áreas de Preservação Permanente;

Falta de Estrutura de Fiscalização Ambiental no município;

Inexistência de Políticas Públicas de Gestão do Meio Ambiente;

- Como preservação de fragmentos de mata nativa;
- Sub-utilização do potencial hidrográfico os quais poderiam ser utilizados em 
atividades, de educação ambiental, lazer e paisagismo

Parcelamento e ocupação para fins de moradia em áreas de declividade acentuada;

Ocorrência frequente de esgoto clandestino e disposição de resíduos sólidos em córregos 
urbanos; 

Canalização e aterro de nascentes e córregos no meio urbano.



POTENCIALIDADESPOTENCIALIDADES

Rica rede Hidrográfica (urbana e municipal); 

Fauna rica e diversificada;

Potencial Técnico- Científico em relação ao estudo da Fauna e Flora 
presentes no município;

Desenvolvimento fitoterápico; 

Áreas Naturais de grande potencial turístico ecológico;

Bacias hidrográficas urbana com grande potencial para parques 
lineares, estimulando o lazer e educação ambiental;









5.1  - Demografia : 

O município de Telêmaco Borba apresenta desde sua instalação O município de Telêmaco Borba apresenta desde sua instalação 
no ano de 1964 variâncias em seu índice populacional (urbano/ no ano de 1964 variâncias em seu índice populacional (urbano/ 
rural), tendo como principais causas os seguintes eventos : rural), tendo como principais causas os seguintes eventos : 

- Emancipação do Município de Imbaú – 1997 

- Desativação dos Distritos Florestais mantidos pela industria  

Klabín e que foram alocados em outros municípios : 

- A migração do campo para a área urbana iniciada à partir do 

ano de 1980; 



Distribuição da População Municipal segundo Censo IBGE - 2000

5%

95%

POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL 

5.1  5.1  -- DADOS DEMOGRÁFICOS :DADOS DEMOGRÁFICOS :

População total segundo Censo IBGE/ 2000         – 61.238

População total segundo Estimativa IBGE / 2006  – 64.191

Telêmaco Borba

População
Rural 2.884

População
Urbana 58.354

População
Total 61.238

Fonte : Censo IBGE/ 2000 



5.2  5.2  -- DADOS POPULACIONAIS:DADOS POPULACIONAIS:
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Taxa de Crescimento Populacional : 

1970 – 1990  = 74,45 %

1990 – 2000  =      - 6%

2000 – 2006  =    0,8 %

O município de Telêmaco Borba apresenta desde sua instalação no O município de Telêmaco Borba apresenta desde sua instalação no ano de 1964 variâncias ano de 1964 variâncias 
em seu índice populacional (urbano/ rural), tendo como principaiem seu índice populacional (urbano/ rural), tendo como principais causas os seguintes s causas os seguintes 

eventos : eventos : 



5.2  5.2  -- DADOS POPULACIONAIS POR SEXO:DADOS POPULACIONAIS POR SEXO:

Cat. População Homens Mulheres

Urbana 28.540 29.814

Rural 1.474 1.410

Total 30.014 31.224

Tabela Comparativa população por sexo -urbana x rural 
(Fonte: Sidra – 2000, disponível em www.sidra.ibge.gov.br)
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Gráfico comparativo de Faixa Etária da população total ano 2006. 
(Fonte: MS – Cad.de Inf.Gerais Jun/2006, disponível em www.saude.gov.br)



5.2  5.2  -- DADOS POPULACIONAIS EM RELAÇÃO À MICRO DADOS POPULACIONAIS EM RELAÇÃO À MICRO –– REGIÃO : REGIÃO : 

Telêmaco 
Borba

Ortigueira Reserva Tibagí Curiúva Imbaú Ventania

População
Rural 2.884 16.853 14.366 8.155 5.878 3.991 2.667

População
Urbana 58.354 8.363 9.611 10.279 7.026 5.483 5.357

População
Total 61.238 25.216 23.977 18.434 12.904 9.474 8.024

População total - Micro Região - IBGE 2000

25.216; 16%

23.977; 15%

18.434; 12%

12.904; 8%

9.474; 6%
8.024; 5%

61.238; 38%

Telêmaco Borba Ortigueira Reserva Tibagí Curiúva Imbaú Ventania

Fonte : IBGE / Dados Censitários Fonte : IBGE / Dados Censitários -- 20002000



5.2  5.2  -- FECUNDIDADEFECUNDIDADE

Estado e MunicípiosTaxa de
Fecundidade Paraná Curiúva Imbaú Ortigueira Reserva T.Borba Tibagí Ventania

1991 2,62 3,50 3,59 4,59 3,72 2,94 3,84 4,62

2000 2,30 3,32 3,45 2,93 3,08 2,79 2,66 3,52

Em sua microrregião, Telêmaco Borba tem o segundo menor índice de fecundidade, ficando superando 
apenas o município de Tibagí que apresenta uma taxa de fecundidade de 2,66 no ano de 2000. 

A diminuição da taxa de fecundidade pode representar um indicativo de uma boa política social no que tange à 
conscientização sobre a maternidade precoce, a utilização de métodos anticoncepcionais, etc.

2,662,302,792000
Pato BrancoCianorteT.Borba

Estado e Municípios
Taxa de

Fecundidade



5.2  5.2  -- Esperança de Vida ao nascerEsperança de Vida ao nascer

Quanto ao índice de probabilidade de sobrevivência até os 60 anos, Telêmaco Borba obteve um crescimento 
entre o ano de 1991 e 2000, porém encontrando-se abaixo da média estadual nos dois levantamento 
apresentando no ano de 2000 um índice de 77,98 % de probabilidade de sobrevivência até os 60 anos, contra 
80,79 % como índice estadual.

Estado e MunicípiosProbabilidade 
de 

sobrevivência 
até os 60 anos

Paraná Curiúv
a

Imba
ú

Ortigueir
a

Reserv
a

T.Borb
a Tibagí Ventani

a

1991 72,65 60,65 59,0
2 54,72 54,82 68,87 64,22 66,53

2000 80,79 71,98 66,8
3 64,18 67,03 77,98 71,29 66,83



5.2  5.2  -- EDUCAÇÃO :EDUCAÇÃO :
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5.5 - IDH – Educação:

IDH – Educação, 1991 IDH – Educação, 2000

Brasil 0,745 0,849

Paraná 0,778 0,879

Telêmaco Borba 0,801 0,865

FONTE : Ipeadata (www.ipedata.gov.br) acessado em 2006

Municípios da 
Micro-Região IDH – Educação, 1991 IDH – Educação, 2000

Imbaú 0,610 0,704

Ortigueira 0,532 0,687

Telêmaco Borba 0,801 0,865

Reserva 0,612 0,702

Tibagí 0,653 0,774

Ventania 0,588 0,741

FONTE : Ipeadata (www.ipedata.gov.br) 
acessado em 2006

http://www.ipedata.gov.br/
http://www.ipedata.gov.br/


5.5 - IDH – Educação em relação a municípios de mesmo porte:

Municípios de mesmo 
porte populacional - PR IDH – Educação, 1991 IDH – Educação, 2000

Castro 0,718 0,842

Cianorte 0,760 0,873

Telêmaco Borba 0,801 0,865

Pato Branco 0,836 0,937

FONTE : Ipeadata (www.ipedata.gov.br) acessado em 2006

http://www.ipedata.gov.br/


1991 2000

Brasil 64,73 68,61

Paraná 65,71 69,83

T. Borba 63,66 68,56

5.8 - Indicadores de Saúde – Esperança de vida ao nascer :

Estado e Municípios
Esperança de 

Vida ao Nascer Paraná Curiúva Imbaú Ortigueira Reserva T.Borba Tibagí Ventania

1991 65,71 59,36 58,52 56,26 56,31 63,66 61,21 62,40

2000 69,83 65,41 62,80 61,46 62,90 68,56 65,06 62,80

A esperança de vida ao nascer constitui-se na quantidade média de anos que se pode esperar para 
uma criança nascida . 

E um indicador sintético da qualidade da saúde de um grupo populacional. 
Agrega em um único indicador, componentes tais como índice de mortalidade infantil, mortalidade 
materna e mortalidade por causas evitáveis, como doenças infecto-contagiosas e mortes causadas 

por variáveis externas. 

Os anos de expectativa de vida são utilizados pelo Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) como alimentador para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no quesito saúde. 



5.8 - Indicadores de Saúde – Índice de Mortalidade Infantil:
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Segundo dados da 21ª Regional de Saúde, no ano de 2003, Telêmaco Borba 
apresentou seu menor índice de mortalidade infantil tendo 18 mortes para cada 1.000 

nascidos vivos. 



5.10.1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM :
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O IDH – Municipal, varia de 0 a 1, sendo que os municípios com alto IDH têm o índice perto de 1,00. 
Os municípios com baixo IDH são aqueles cujo índice é inferior a 0,50 e são municípios que 
apresentam dificuldades e carências sérias, especialmente nos aspectos educacionais, aspectos da 
saúde e aspectos de renda. Estes parâmetros individualmente contribuem para a composição de um 
IDH municipal onde o equilíbrio e o crescimento destes índices em conjunto, poderão proporcionar 
melhores condições de vida à população municipal. 



5.10.1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM :

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Telêmaco Borba, segundo 
dados do Atlas de Desenvolvimento Humano para o ano 2000 é de 0,767, pouco 

acima da média Brasileira que apresenta um índice de 0,766. 

Porém o município mesmo apresentando evolução em seu IDH, no ano de 1991 
apresentava um índice de 0,704 ocupando a 60º colocação entre os municípios do 
estado, no ano de 2000 passou a ocupar a 97º colocação estadual, apresentando o 
índice de 0,767, estando abaixo do índice do Estado do Paraná que apresenta um 

IDH de 0,787 para o ano 2000.



5.11 - ECONOMIA MUNICIPAL:

O município de Telêmaco Borba apresenta uma característica 
diferenciada da maioria dos municípios, pois sua criação partiu da 
implantação de um grande pólo industrial representado pela 
indústria Klabin de Papel e Celulose. 
Telêmaco Borba segundo dados do Ipardes (2006), apresentava 
no ano de 2003 um Produto Interno Bruto – PIB total de R$ 
618.091.297, representando um percentual de 0,63% do PIB 
estadual, estando à frente de cidades de mesmo porte 
populacional no estado, como Cianorte, Pato Branco e Castro. 
As proporções do PIB municipal no ano de 2003 estavam divididos 
nas seguintes proporções, sendo 67,06 % do total gerado pelo 
setor industrial, 4,87 % gerado pelo setor agrícola e 28,05 % 
relativos a comércio e serviços. 
A seguir são caracterizados os setores econômicos no município. 



Mesmo caracterizado através da produção, quase o total de áreas Mesmo caracterizado através da produção, quase o total de áreas de de 
reflorestamento de pinus e eucalipto, o município conta com uma reflorestamento de pinus e eucalipto, o município conta com uma 

produção agrosilvopastoril variada mesmo que em menor escala, maprodução agrosilvopastoril variada mesmo que em menor escala, mas s 
que deve ser vista com preocupação e incentivada a fim de garantque deve ser vista com preocupação e incentivada a fim de garantir a ir a 

subsub--existência do pequeno agricultor e o fornecimento existência do pequeno agricultor e o fornecimento 
hortifrutigranjeiro do município. hortifrutigranjeiro do município. 

5.11.1 - SETOR PRIMÁRIO:

O setor primário no município de Telêmaco Borba encontra-se bem 
focado na área de silvicultura, modalidade esta que movimenta grande 

parcela dos valores gerados pelo setor primário do município, bem 
como a ocupação das áreas rurais no município.



5.11.1 - SETOR PRIMÁRIO:

Itens Área (há)

Lavouras anuais 350

Lavouras permanentes 15

Pastagens cultivadas 900

Pastagens naturais 55

Reflorestamento 90.000

Matas naturais - Preservação permanentes 42.500

Matas naturais - Outras 3.000

Outras áreas 14.590,40

Total 150.830,40

CaracterCaracteríísticas da Ocupasticas da Ocupaçãção de Solo Rural :o de Solo Rural :

Fonte : EMATER/ IBGE - 2005



5.11.1 - SETOR PRIMÁRIO:

CaracterCaracteríísticas da Populasticas da Populaçãção Rural no Munico Rural no Municíípio:pio:

Categorias Quant (nº)

1- Produtores de Subsistência ou     
Produtores simples de mercadorias-1 150

2 - Produtores simples de mercadorias-2 35

3 - Produtores simples de mercadorias-3 65

4 - Empresários familiares 38

5 - Empresarios rurais 20

Total de Produtores existentes 308

6 - Pescadores artesanais 22

7 - Trabalhadores rurais 450

Fonte : EMATER/ IBGE - 2005



5.11.1 - SETOR PRIMÁRIO:

Valor bruto total da produção agrícola municipal :Valor bruto total da produção agrícola municipal :

CULTURA ÁREA PRODUÇÃO CABEÇAS VALOR

milho 230 989 R$ 247.081,87

mandioca 10 120 R$ 11.702,40

mandioca ano 5 60 R$ 25.200,00

soja 280 624,68 R$ 286.521,98

trigo 115 253 R$ 77.334,51

melancia 30 1350 R$ 459.000,00

bovinos /corte e leite 1890 R$ 455.545,51

suinos 2160 R$ 631.060,80

apicultura mel / cera 8 R$ 47.219,20

olericolas ( alface ) 10 86 R$ 42.537,10

eucalipto 148.298 R$ 12.768.457,80

pinheiro 266.961 R$ 46.742.201,49

pinus 760.983 R$ 80.542.440,72

madeiras / lenha 373.608 R$ 4.576.698,00

madeira para celulose 1.200.800 R$ 52.811.184,00

R$ 199.724.185,38



5.11.1 - SETOR PRIMÁRIO:

Comunidades Rurais Existentes : Comunidades Rurais Existentes : 

1 – Comunidade da Fazenda Limeira – Aeroporto;

2 – Comunidade do Sete Rincão;

3 – Comunidade Vila Rural Brilho do Sol; 

4 – Comunidade do Triângulo;

5 – Comunidade da Área 3 – e Área – 6;

6 – Comunidade da Marinha;

7 – Comunidade de São Francisco. 



5.11.1 - SETOR PRIMÁRIO:

As principais entidades que atuantes na Produção As principais entidades que atuantes na Produção 
Primária do Município : Primária do Município : 

- Cooperativa dos Carvoeiros;
- Cooperativa dos Marceneiros;
- Associação de Apicultores;
- Feira do Produtor;
- Vila Rural;
- Clube de Mães da Pastoral da Criança;
- Criação do Fórum Pré-Territorial Caminhos do Tibagí;
- Gestão dos Recursos do PRONAF.



1- Pequenos produtores rurais em áreas não demarcadas como rural

2- Propriedades rurais de pequeno porte, sendo a maioria inferior a 10 hectares

3- Forte influência florestal sobre as pequenas propriedades

4- Formação de mão de obra especializada no setor agrícola

5- Ligação entre produtores e empresários do setor madeireiro

6- Ligação entre produtores e empresários no setor alimentício

7- Apoio governamental ( municipal ) junto ao produtor

Condicionantes :Condicionantes :



1- Falta de investimentos e de crédito rural;

2- Propriedades pequenas e com pouca mão de obra;

3- Visão e individualismo dos produtores;

4- Dependência de  programas governamentais como estímulo;

5- Falta de um departamento de agricultura comprometido com o Setor Agrícola;

6- Falta de um departamento ambiental;

7- Falta de conhecimento e visão política do setor agrícola;

Deficiências ::



1- Mercado consumidor forte

2- Feira do produtor

3- Disponibilidade de água para a agricultura e piscicultura

4- Estradas com bom acesso e fácil escoamento da safra

5- Propriedades com potencial para desenvolver o cinturão verde

6- Propriedades muito próximas do centro urbano

7- Formação de hortifrutigranjeiros

Potencialidades : 



5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

Breve Histórico

O início do processo de industrialização no 
município de Telêmaco Borba deu-se através da  
compra da Fazenda Monte Alegre, situada à 
margem norte do rio Tibagí e implantação da 
indústria Klabin Fabricadora de Papel e Celulose, 
caracterizando-se como a primeira fábrica integrada 
de papel e celulose do país. 



5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

Situação

Atualmente o município possui quatro distritos industriais e 
um viveiro de indústrias, onde abriga aproximadamente 60 
empresas de diversos ramos de atividade proporcionando 
aproximadamente 3.559 empregos diretos (Segundo 
dados da Secretaria da Industria Convencional de 
Telêmaco Borba). 



5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

PIB – Estrutura setorial - microrregião - 2003

MICRORREGIÃO 
E MUNICÍPIOS Silviagropecuário Indústria Comércio e 

Serviços Total

Imbaú 35.7 20.3 44.1 100.0
Ortigueira 60.6 10.4 29.0 100.0
Reserva 63.1 6.7 30.2 100.0
Telêmaco Borba 4.9 67.1 28.1 100.0
Tibagi 75.2 3.3 21.5 100.0
Ventania 69.1 9.3 21.6 100.0
MICRORREGIÃO 38.1 35.0 26.9 100.0

PARANÁ 19.7 39.9 40.4 100.0
FONTE: IPARDES, 2006



5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

Exportações – Telêmaco Borba - 2005

Exportação total do município: US$ 204 milhões:

- deste total, aproximadamente 60% é  do segmento 
de papel e celulose; 

As exportações de Telêmaco Borba representam 
2% do total exportado pelo Paraná. 

Fonte: IPARDES (MDIC – SECEX)



Emprego formal – Paraná e T. Borba – 1999/2004

5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

abs. %

EMPREGO FORMAL TOTAL 1,580,794 2,032,770 451,976 28.6
INDÚSTRIA EXTRATIVA E TRANSFORMAÇÃO 332,971 482,259 149,288 44.8

CADEIA PRODUTIVA MADEIRA/PAPEL 63,192 83,286 20,094 31.8
       - Silvicultura, exploraçao florestal e servicos relacionados 6,181 11,192 5,011 81.1
       - Fabricacao de produtos de madeira 43,830 54,676 10,846 24.7
       - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 13,181 17,418 4,237 32.1

Participação da cadeia no total do emprego formal (%) 4.0 4.1
Participação das atividades industriais na cadeia madeira/papel (%) 90.2 86.6

EMPREGO FORMAL TOTAL 10,274 13,890 3,616 35.2
INDÚSTRIA EXTRATIVA E TRANSFORMAÇÃO 3,475 5,251 1,776 51.1

CADEIA PRODUTIVA MADEIRA/PAPEL 4,136 5,703 1,567 37.9
       - Silvicultura, exploraçao florestal e servicos relacionados 1,222 1,073 -149 -12.2
       - Fabricacao de produtos de madeira 677 2,893 2,216 327.3
       - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 2,237 1,737 -500 -22.4

Participação da cadeia no total do emprego formal (%) 40.3 41.1
Participação das atividades industriais na cadeia madeira/papel (%) 70.5 81.2
Fonte: IPARDES, 2006 (MTE/RAIS)
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES

PARANÁ

TELÊMACO BORBA

DIVISÃO CNAE 1999 2004 VARIAÇÃO



5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

Distritos Industriais

Os distritos estão divididos em:

-Distrito do Aeroporto: foi a primeira área destinada à 
industrialização no município e devido ao crescimento 
urbano, encontra-se sem possibilidade de expansão.

-Viveiro de Indústrias: destinado à micro e pequenas 
empresas que possam operar em barracões de 
aproximadamente 200 m2. 

-Distrito Consolidado: localizado próximo ao viveiro de 
industrias, é composto de aproximadamente 10 industrias.

- Distrito Industrial do Triângulo: é o maior distrito onde 
abriga a maioria das empresas de maior porte. 



5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

Condicionantes :Condicionantes :

N° Condicionantes

1 Existência de Aeroporto

2 Existência de ramal ferroviário

3 Áreas destinadas ao desenvolvimento industrial : Distrito industrial e 
Viveiro de Indústria

4 Extensa base florestal com florestas plantadas de alta produtividade 
pertencente a um único proprietário

5 Recursos hídricos abundantes

6 Predominância de relevo suave ondulado a ondulado

7 Existência de Programa de Desenvolvimento e Fomento Industrial



5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

Deficiências :Deficiências :

N° Deficiências
1 Rede de energia elétrica do Distrito do Triângulo limitante

2 Disponibilidade de área insuficiente para novas implantações e 
crescimento da industria

3 Vias de circulação não estão pavimentadas

4 Ausência de linha oficial de transporte coletivo para o Distrito 
Industrial

5 Inexistência de brigada de incêndio junto ao distrito

6 Falta de área para estacionamento e manobra de caminhões 
pesados

7 Alta rotatividade e elevado índice de faltas e afastamentos da 
mão-de-obra local.

8 Inexistência de um distrito para empresas de prestação de 
serviços próximo à indústria.



5.11.2 - SETOR SECUNDÁRIO:

Potencialidades:Potencialidades:

N° Potencialidades

1 Grande maciço florestal existente próximo à indústria

2 Forte presença de indústrias de base florestal

3 Disponibilidade de matéria-prima florestal certificada

4 Mão-de-obra qualificada e não qualificada disponível

5 Recursos hídricos abundantes

6 Presença de cursos profissionalizantes voltados à atividade industrial

7 Infra-estrutura urbana existente.

8 Possibilidade de aquisição de áreas para expansão do Distrito Industrial

9 Existência de Aeroporto

10 Existência de ramal ferroviário

11 Existência de Programa de Desenvolvimento e Fomento Industrial

12 Programas de fomento florestal privado atuante



5.11.3 - SETOR TERCIÁRIO – COMERCIO E SERVIÇOS

O município de Telêmaco Borba se destaca em sua microrregião como um dos pólo de centralidade em relação aos 

municípios circunvizinho atribuído também às características do Setor Terciário, caracterizado pela variedade das 

atividades de comércio e serviços.

Segundo dados coletados do Ipardes (2006), referentes ao ano de 2004, Telêmaco Borba contava com um total de 

914 empresas registradas na categoria comercial e de prestação de serviços (englobando também a construção civil), 

sendo estas atividades responsáveis pelo emprego formal de um total de 5.488 pessoas . (dados IBGE/Ipardes 2004). 

Categoria Nº de Estab.
ano 2004

Nº de Empregos 
Formais ano

2004

Construção Civil 45 369

Comercial Varejista 507 2.475

Comercio Atacadista 28 180

Instituições de Crédito, Seguro e de Capitalização 08 85

Adm. de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv.Téc.Profissionais, Aux. Ativ. Econômica 47 53

Transporte e Comunicações 112 1.286

Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo, Manutenção, Radiofusão e Televisão  86 443

Serviços Médicos. Odontológicos e Veterinários 61 345

Ensino 20 252

TOTAL 914 5.488



5.11.3 - SETOR TERCIÁRIO:

5.11.3.1 - Comércio Varejista:

5.11.3.2 - Serviços:

O município de Telêmaco Borba se destaca em sua microrregião, seO município de Telêmaco Borba se destaca em sua microrregião, sendo um dos pólos de ndo um dos pólos de 
centralidade em relação às cidades circunvizinhas devido às caracentralidade em relação às cidades circunvizinhas devido às características do seu Setor cterísticas do seu Setor 
Terciário, destacandoTerciário, destacando--se a variedade das atividades do comércio varejista e das atividse a variedade das atividades do comércio varejista e das atividades ades 
prestadoras de serviços.prestadoras de serviços.

55% dos empregos formais;
2.475 empregos formais;
Setores do vestuário, mobiliário e de alimentos; 
Concentra nas regiões centrais da área urbana;
População com maior poder aquisitivo consome em pólos regionais mais próximos;
1997 a 2004 -apresentou uma média de crescimento anual de 14,7%.

Diversidade industrial- potencializa as atividades de prestação de serviço, ao 
comércio local e a média populacional. 

Serviços prestados na área de saúde; 
Possui diversas empresas que prestam serviços de manutenção, etc., à Indústria 

Klabin e demais empresas do Distrito Industrial;
Ampliação da Klabin (investimento de 1,7 milhões)- grande impacto às empresas de 

prestação de serviços técnicos e serviços de hospedagem, imobiliários, alimentação e 
bancários.



5.11.3 - SETOR TERCIÁRIO:

5.11.3.3 - Serviços Públicos:

5.11.3.4 - Mercado Informal:

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba figura entre as principais atividades 
empregadoras;

1.718 postos de trabalho; 
360 cargos são comissionados e 1.358 postos de cargos efetivos;
A folha de pagamento representa R$ 1.350.000,00 (hum milhão trezentos e cinqüenta 

mil reais).

em atividades ainda de prestação de serviço não regulamentas;
em trabalhos temporários;
em serviços domésticos- domésticos através das empregadas domésticas, 

transportes com a atividade de motoristas, principalmente em relação ao transporte de 
madeira, turismo e escolares, cabeleireiro, manutenção de automóveis, costureiras, 
vendas informais de cosméticos e produtos do vestuário;

População Economicamente Ativa- 25.176 pessoas (dado Ipardes, 2000)- 21.105 
pessoas encontrava-se ocupada em alguma atividade formal ou informal de trabalho. 

50% da geração de renda municipal é composta por trabalhadores autônomos, 
mercado informal e atividades de prestação de serviços. 



5.11. 4 – TURISMO:

As atividades que envolvem o turismo cada vez mais ganham reconhecimento como atividades que geram:

- Emprego;

- Renda;

- Intercâmbio cultural;

- Divulgação e Valorização do Patrimônio Histórico Cultural e Natural do município;

- Aumento da arrecadação de impostos;

- Promoção do Lazer; 

- Melhoria da qualidade de vida da população;

- Aumento da sua auto-estima da população;

- Melhoria da infra-estrutura de apoio ao turismo que beneficiando o residente do município. 

Fatores relevantes para o desenvolvimento econômico e social do município. 

De acordo com estimativas do Ministério do turismo, enquanto atiDe acordo com estimativas do Ministério do turismo, enquanto atividade econômica o turismo vidade econômica o turismo 

envolve uma cadeia produtiva formada por aproximadamente 52 setoenvolve uma cadeia produtiva formada por aproximadamente 52 setores econômicos, gera um, res econômicos, gera um, 

em cada nove empregos no mundo. Representa 7.5% do PIB Mundial.em cada nove empregos no mundo. Representa 7.5% do PIB Mundial.



5.11. 4 – TURISMO:

O município atualmente conta com três órgãos responsáveis pela O município atualmente conta com três órgãos responsáveis pela 

gestão e planejamento do turismo:gestão e planejamento do turismo:

(I)(I) Assessoria Especial da Indústria Artesanal, Comércio e Turismo; Assessoria Especial da Indústria Artesanal, Comércio e Turismo; 

(II)(II) Comissão PróComissão Pró--Turismo;Turismo;

(III)(III) Conselho Municipal do Turismo. Conselho Municipal do Turismo. 



TURISMO:

- Assessoria Especial da Indústria Artesanal, Comércio e Turismo :

Atualmente, o cargo de Assessora Especial da Indústria ArtesanalAtualmente, o cargo de Assessora Especial da Indústria Artesanal Comércio e Turismo está sob a Comércio e Turismo está sob a 

responsabilidade da Sra. Idever Terezinha Lacerda, Especialista responsabilidade da Sra. Idever Terezinha Lacerda, Especialista em Turismo, que possui função de coordenar em Turismo, que possui função de coordenar 

a gestão do turismo municipal.a gestão do turismo municipal.

- Comissão Municipal Pró-Turismo :

Composta por cinco membros funcionários da Prefeitura Municipal,Composta por cinco membros funcionários da Prefeitura Municipal, sendo:sendo:

-- Idever Terezinha Lacerda (Assessora Idever Terezinha Lacerda (Assessora EspEsp. da Ind. Artesanal Comércio e Turismo);. da Ind. Artesanal Comércio e Turismo);

-- Eng. Agrônomo João José Correia (Assistente Executivo);Eng. Agrônomo João José Correia (Assistente Executivo);

-- Dr. André Sidor Coraiola (Secretário Municipal de Cultura. EspDr. André Sidor Coraiola (Secretário Municipal de Cultura. Esporte e Lazer);orte e Lazer);

-- Maria Aparecida Sidor Coraiola (Divisão de Cultura da Maria Aparecida Sidor Coraiola (Divisão de Cultura da SecSec. . MunMun. . CultCult. . EspEsp. e Lazer), Arquiteto e Urbanista . e Lazer), Arquiteto e Urbanista --

Maicon Roger Lima (Assistente Executivo II da Assessoria TécnicaMaicon Roger Lima (Assistente Executivo II da Assessoria Técnica de Planejamento Urbano). de Planejamento Urbano). 

Esta comissão tem o principal objetivo de auxiliar na gestão do Esta comissão tem o principal objetivo de auxiliar na gestão do turismo municipal, visto que não há uma turismo municipal, visto que não há uma 

Secretaria Municipal de Turismo com estrutura funcional, sendo aSecretaria Municipal de Turismo com estrutura funcional, sendo apenas representada por uma Assessoria.penas representada por uma Assessoria.



TURISMO:

- Conselho Municipal do Turismo :
Composto por representantes de entidades com atuação ligada direComposto por representantes de entidades com atuação ligada diretamente ou indiretamente à atividade tamente ou indiretamente à atividade 

turística ou voltada ao seu fomentoturística ou voltada ao seu fomento

Participam também representantes do Poder Executivo e do Poder LParticipam também representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo em número de dois vereadores, egislativo em número de dois vereadores, 

indicados por seus dirigentes, e de outros órgãos ou entidades qindicados por seus dirigentes, e de outros órgãos ou entidades que integram este conselho mediante convite.  ue integram este conselho mediante convite.  

- Atribuições :

O Conselho Municipal de Turismo tem como principal função a de cO Conselho Municipal de Turismo tem como principal função a de coordenar  as ações voltadas à oordenar  as ações voltadas à 
formulação da política  municipal de turismo no município tendo formulação da política  municipal de turismo no município tendo como atribuições as seguintes como atribuições as seguintes 

atividades:atividades:

-- Definir a identidade turística do município;Definir a identidade turística do município;
-- Resgatar a cidadania do telemacoborbense;Resgatar a cidadania do telemacoborbense;
-- Estimular investimentos públicos e privados na área do turismoEstimular investimentos públicos e privados na área do turismo, visando estruturar a , visando estruturar a 

cidade com equipamentos turísticos e infracidade com equipamentos turísticos e infra--estrutura necessários;estrutura necessários;
-- Captar, sediar e promover eventos;Captar, sediar e promover eventos;
-- Divulgar o potencial turístico do Município;Divulgar o potencial turístico do Município;
-- Conscientizar as lideranças públicas e privadas do município sConscientizar as lideranças públicas e privadas do município sobre a importância do turismo ; obre a importância do turismo ; 
-- Elaborar e implantar o plano de Marketing do turismo;Elaborar e implantar o plano de Marketing do turismo;
-- Elaborar o Plano Diretor Turístico do município;Elaborar o Plano Diretor Turístico do município;
-- Avaliar as ações desenvolvidas.Avaliar as ações desenvolvidas.



CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO:

Atualmente o município apresenta uma predominância e um Atualmente o município apresenta uma predominância e um 

volume considerável de turistas de negócios, suscitado pela volume considerável de turistas de negócios, suscitado pela 

presença de uma série de empresas exportadoras do ramo presença de uma série de empresas exportadoras do ramo 

madeireiro sendo reconhecido pólo madeireiro da região.madeireiro sendo reconhecido pólo madeireiro da região.

Esta característica também é favorecida pela presença das Esta característica também é favorecida pela presença das 

indústrias Klabin S/A, considerada uma das maiores empresas de indústrias Klabin S/A, considerada uma das maiores empresas de 

fabricação de papel da América Latina, a qual recebe prestadoresfabricação de papel da América Latina, a qual recebe prestadores

de serviços, executivos e outros, provindos do Brasil, e de outrde serviços, executivos e outros, provindos do Brasil, e de outros os 

países. países. 



CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO:

Outras atividades constatadas porém de forma menos Outras atividades constatadas porém de forma menos 

potencializada são relativas aos seguintes categorias de Turismopotencializada são relativas aos seguintes categorias de Turismo ::

-- Turismo Ecológico;Turismo Ecológico;

-- Turismo Técnico Científico;Turismo Técnico Científico;

-- Turismo de Eventos ;Turismo de Eventos ;



INFRA-ESTRUTURA DE SERVIÇOS :

Nome Endereço Nº de 
Apartamentos

Hotel Ikapê Fazenda Monte Alegre s/n 32

Orion Hotel R. Bororós, 172 – BNH 45

Hotel Sir Av. Chanceler Horácio Lafer, 546 – Centro 116

Apollo Hotel Av. Chanceler Horácio Laffer, 111- Centro 38

Salvatori Plaza Apart Hotel Av. Paraná 786, Centro 22

Atalaia Hotel R. Pref. Cacildo B. Arpelau, 515 - Centro 26

Hotel Dal Col R. Reginaldo Guedes Nocêra, 614 92

Hotel Oliveira Av. Horácio Klabín, 1.121 10

Hotel dos Viajantes Av. Horácio Klabin,367 28

Palma’s Hotel Av. Horácio klabin, 342 30

Hotel Primavera Prefeito Cacildo Batista Arpelau, s/n 50

Sollievo Hotel R. Tiradentes, 271- Centro 19

Total de Leitos 508



CONDICIONANTES :

- Equipamentos Potenciais para exploração turística localizados em propriedades privadas ;

- Inserção regional em relação ao Sistema Rodoviário;

- Forma de Ocupação Urbana; 

- Sistema Viário; 

- Monocultura através de grandes áreas de Reflorestamento;

- Turismo de Negócios ; 

-



DEFICIÊNCIAS :

- Infra-estrutura urbana deficiente : 

- Sinalização Turística;

- Inexistência de um Centro de Informações Turísticas;

- Paisagismo;

- Maior número de Linhas regulares dos meios de transporte;

- Inexistência de Roteiros Turísticos para Comercialização;

- Setor de serviços ( relativo a diversificação e oferta de serviços Ex.: entretenimento);

- Inexistência de um departamento municipal ou setor com infra-estrutura e pessoal para o 

gerenciamento do Turismo;

- Inexistência de um Plano Municipal de Turismo;

- Inexistência de um Calendário anual de eventos culturais e esportivos; 

- Divulgação do município e suas potencialidades no contexto regional, estadual e federal

- Há carência de empreendedores voltados para oportunidades geradas pelo turismo;

- Poluição Visual, atmosférica e hídrica;



POTENCIALIDADES :

- Turismo Técnico Científico;

- Turismo de Negócios através da promoção de Feiras, Congressos e Seminários

- Infra-estrutura para eventos diversos :
- Casa da Cultura / Ginásio de Esportes/ Concha Acústica/ Casa do Artesão/ Pav. Exposições/ Mini-

Centro Esportivo   

- Eventos Culturais Religiosos e outros; 

- Inclusão na Rota dos Tropeiros promovendo : 
- Encontros Culturais;
- Gastronômicos (Comidas Típicas);
- Promoção do Artesanato Tropeiro ;

- Bonde Aéreo;

- Rio Tibagí e Afluentes :  Pesca Esportiva / Esportes Radicais/ Parques Lineares/ Pesca Esportiva/     
- Educação Ambiental/ Lazer;

- Turismo Contemplativo :  Reserva Particular do Patrimônio Natural (Klabín e propriedades rurais );
Florestas de Pinus e Eucalipto;

- Criadouro Científico e Ambiental da Industria Klabín;

- Museu da Flora e Fauna ; 

- Patrimônio Histórico : Lagoa, Harmonia, Fazenda Velha, Usina de Mauá;

- Região caracterizada por belezas naturais;







HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO URBANA

Da necessidade de atender a grande demanda de migrantes, que 
vinham a Telêmaco Borba em busca de oportunidade de emprego

Diminuir os custos de manutenção das Vilas operárias em Harmonia

Plano urbanístico
HARMONIA- projeto de 1942



Os distritos foram dotados de toda a infra-estrutura para viabilizar a construção da fábrica, 
bem como oferecer uma qualidade de vida e atenção à vida social aos funcionários da 
indústria, sendo construídos hotéis, residências, farmácia, cinema, escola, detenção, etc. 

Os principais fatores que propiciaram a construção da então Cidade Nova : 

- A grande atração de migrantes e o aumenta da demanda por novas residências que 

começaram a ocupar a margem sul do Rio Tibagí;

- Alto custo de manutenção das vilas operárias;

Em virtude disso Dr. Horácio Klabin idealizou e iniciou os trabalhos de elaboração do projeto 
que em seus sonhos seria uma cidade para abrigar com dignidade os trabalhadores que 
vinham em busca de oportunidade de emprego. 

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO URBANA



TRAÇADO ORIGINAL DE TELÊMACO BORBA

Projeto : Arquiteto e Urbanista Max Staudacher

Total da Área : 300 alqueires à Margem Sul do Rio Tibagí

Divididos em 200 quadras e 5.478 lotes e 73 
chácaras     

Proprietário : Arthur Ferreira dos Santos

Caracterizado por um Sistema Viário Hierarquizado através de 
eixos ordenadores (Av. Eliomar Meira Chavier (Av. Palmeiras 
– Av. Paraná – Av. Horácio Lafer – Av. Presidente Kennedy –
Av. Osório de Almeida Taques (Cem casas) – Av. Marechal 
Deodoro) segundo as condicionantes topográficas

Características : Respeito as Áreas de Preservação 

Cinturão Verde e Celeiro urbano

Destinação de Áreas Públicas



PROJETO ORIGINAL



EVOLUÇÃO URBANA ATRAVÉS DAS DÉCADAS

O parcelamento base que se caracterizou até meados da década 70 O parcelamento base que se caracterizou até meados da década 70 se deu através se deu através 
do parcelamento das chácaras constantes do projeto original que do parcelamento das chácaras constantes do projeto original que até então foram até então foram 

destinadas para uso rural, com a função de preservar as áreas codestinadas para uso rural, com a função de preservar as áreas com maiores m maiores 
declividades e preservação das microdeclividades e preservação das micro--bacias hidrográficas urbanas. bacias hidrográficas urbanas. 

Principais Fatores da Expansão dos loteamentos em áreas destinadPrincipais Fatores da Expansão dos loteamentos em áreas destinadas ás chácaras : as ás chácaras : 

A valorização excessiva dos lotes do Plano Piloto, gerando consequentemente uma     

especulação imobiliária, forçando a busca por áreas alternativas;

Na época mesmo pessoas não residentes no município investiram na compra de terrenos 

urbanos da nova cidade, inclusive as Indústrias Klabin. 

















6.2 - AREA GEOGRÁFICA MUNICIPAL  :

Telêmaco Borba encontra-se dividido em área urbana e área rural, onde 

atualmente a área urbana delimitada pelo perímetro urbano correspondendo a 

aproximadamente 2% da área municipal, sendo a área correspondente dos 

dividida da seguinte maneira : 

Class. de uso Área km2 %

Área Urbana (perímetro urbano) 28,33 2,04

Área Geográfica Municipal 1.386,27



QUATRO DISTRITOS:

Distrito de Lagoa - apresenta uma população exclusiva de trabalhadores da Indústria
Klabin,  prestadores de serviços na área de silvicultura da empresa os quais realizam 
serviços florestais em toda a área rural do município onde há plantio de reflorestamento.

Distrito de Harmonia - possui característica de sede fabril da Industria Klabin de Papel e 
Celulose e que também possui um condomínio residencial onde abriga funcionários da 
empresa. Possui ampla infra-estrutura mantida pela própria empresa, porém vem sofrendo 
diversas alterações ao longo do tempo, fruto da linha administrativa assumida pelos diversos 
diretores da empresa. Na última década o Distrito de Harmonia sofreu uma drástica 
diminuição de moradores, bem como a eliminação de todos os usos comerciais de apoio 
existentes, como mercado, agência bancária, farmácias, etc., sendo mantidos apenas o 
Hotel Ikapê. 

Os Distritos de Lagoa e Harmonia apresentam importante aspecto histórico para o 
município devido a sua existência ser anterior a instalação do município através da 
implantação de Telêmaco Borba, onde guarda edificações que são o marco da 
convivência operária que desbravou e com a construção da Fábrica de Papel 
provocou a constituição do município de Telêmaco Borba.



DISTRITO DE HARMONIA 



Distrito de Triângulo 

Apesar de estar distanciado da área urbana se encontra anexo ao Distrito Industrial do 
Triângulo o qual absorve grande parte da mão-de-obra disponível dos moradores da 
proximidade que residem no distrito de triângulo. As atividades rurais são proporcionalmente 
pequenas em relação as desenvolvidas através do trabalho industrial e se caracterizam 
basicamente como sendo através do plantio de subsistência no cultivo hortifrutigranjeiro. 

Distrito Vila Rural

Caracteriza-se como sendo o mais recente distrito a ser implantado é fruto de um projeto 
governamental para a agricultura incentivo a agricultura familiar.

Quase a totalidade dos chefes de família e sua população masculina trabalham em 
indústrias madeireiras implantadas no distrito industrial de Telêmaco Borba, sendo as 
atividades agrícolas de subsistência executadas pelos filhos menores de idade e pela 
mulher. 

Com relação aos Distritos de Triângulo e Vila Rural os mesmos se apresentam mais 
recentes, visto que são fruto do crescimento industrial do município-Distrito do Triângulo e 
de um programa governamental-Vila Rural.



TRIÂNGULO

VILA RURAL



VILA RURAL

DISTRITO DO TRIÂNGULO



AREA GEOGRÁFICA URBANA

PERÍMETRO URBANO

O perímetro urbano de forma resumida, 
define-se como sendo o limite que divide 
a área urbana do município da área rural. 

Esta linha traçada que circunda a área 
urbana é oficializada através de lei 

municipal e tem consigo uma grande 
importância para o crescimento e 

desenvolvimento de uma cidade, pois 
todas as áreas internas a este perímetro 

são passíveis de ocupação urbana, 
através de parcelamento de solo 

(loteamentos), etc. 

Perímetro Urbano Municipal : 28,33 Km2  
-



USO DO SOLO E O ZONEAMENTO

As principais alterações na lei, foram realizadas nas Zonas de Ocupações Restritas (ZORs), 
uso característico de chácaras para zona residencial a fim de promover o parcelamento das 
mesmas e também de Zonas Residenciais em Comerciais. 

Cabe salientar que a destinação de usos característicos de chácaras ao longo de córregos 
visa a proteção do mesmo, sendo este uso alterado para residencial, os impactos gerados 
podem ser nocivos à preservação ambiental das Áreas de Proteção Permanente.

O diagnóstico reflete que estas alterações foram realizadas geralmente como forma de 
regularizar usos já consolidados, não conformes em relação ao zoneamento. 

No entanto a lei de zoneamento em vigência apresenta um zoneamento simplista onde a 
classificação residencial se apresenta satisfatória, porém a classificação de uso comercial, 
serviços e uso industrial apresentam deficiências, como as classificações referentes a pólos  
Geradores de Tráfego, usos geradores de poluições e incomodidades. 

O uso do solo na área urbana de Telêmaco Borba é ordenado através da Lei de 
Zoneamento de número 725 publicada na data de 15 de outubro de 1986. Desde sua 
aprovação a Lei de Zoneamento Urbano Municipal vem sofrendo diversas alterações 

na destinação do usos territoriais.



USO DO SOLO E O ZONEAMENTO



USO DO SOLO ATUAL

- ZONAS RESIDENCIAIS

No zoneamento urbano atual são classificadas as Zonas ResidenciaNo zoneamento urbano atual são classificadas as Zonas Residenciais em três is em três 
categorias, sendo Zona Residencial I, II e III. categorias, sendo Zona Residencial I, II e III. 

Estas zonas apresentam diferenças principalmente com relação a Estas zonas apresentam diferenças principalmente com relação a normatizaçãonormatização da da 
capacidade de ocupação do solo estipulando as taxas de ocupação capacidade de ocupação do solo estipulando as taxas de ocupação do solo para as do solo para as 
Zonas Residenciais II e III de 70 % e para a ZR I de 60 %. Zonas Residenciais II e III de 70 % e para a ZR I de 60 %. 

As Zonas Residenciais I,II e III, são diferenciadas também pelasAs Zonas Residenciais I,II e III, são diferenciadas também pelas diretrizes de diretrizes de 
parcelamento e subparcelamento e sub--divisão de terrenos estipulando as áreas mínimas dos lotes para divisão de terrenos estipulando as áreas mínimas dos lotes para 
cada zona, cada zona, 



- ZONAS COMERCIAIS : 

As atividades comerciais varejistas de maior porte encontram-se em sua maioria 
polarizadas na área central da área urbana, ainda dentro do loteamento inicial da 
cidade de Telêmaco Borba situado ao longo da Avenida Horácio Klabín . 

Dentro desta região predominantemente comercial encontram-se os serviços 
bancários, órgão administrativos, das três esferas de governo, sedes religiosas, 
culturais e esportivas do município, além do Terminal Rodoviário. 



- ZONAS INDUSTRIAL

As áreas onde concentram-se os usos industriais do município encontram-se 
distribuídos em quatro distritos industriais, sendo : 

-Distrito do Aeroporto : primeira área destinada a industrialização no município 
e devido ao crescimento urbano na apresenta possibilidade de expansão. 

No entanto devido ao crescimento populacional este distrito atualmente gera 
incompatibilidade de uso em relação ao seu entorno que se apresenta uso 
predominantemente residencial.  

-Viveiro de Industrias : destinado a micro e pequenas empresas que possam 
operar em barracões de aproximadamente 200 m2 , localiza-se às margens da 
rodovia do papel e apresenta uma infra-estrutura urbana básica, contendo água, 
luz, e arruamento em cascalho. 



-Distrito Consolidado : localizado próximo ao viveiro de industrias, é composto 
de aproximadamente 10 industrias também com predominância no ramo 
madeireiro. Possui dificuldades de expansão devido a sua topografia acidentada, 
bem como da sua proximidade com a área urbana consolidada e em 
consolidação . 

- Distrito Industrial do Triângulo : caracteriza-se como sendo a maior área 
destinada a instalação de industrias de maior porte, porém encontra-se ao longo 
da rodovia do papel na margem oposta do viveiro de industrias e na mesma 
margem do distrito industrial consolidado . 

Possui uma área extensa, sendo possível sua expansão a fim de otimizar a 
infra-estrutura já implantada. Entre os quatro distritos industriais é o que 
possibilita menos impacto a curto prazo a área urbana do município, em relação 
aos poluentes aéreos, sólidos, gasosos e líquidos. 

Dotado de infra-estrutura básica, apresenta ainda deficiências em 
principalmente na estruturas de coleta e tratamento de esgoto industrial, sistema 
viário interno e de acesso, como pavimentação, hierarquização e sinalização 
das vias. 



Vazios Urbanos :

A função social das áreas urbana parceladas são efetivamente cumpridas 
quando da utilização da área através de uso compatível com o 

estabelecido através do zoneamento urbano e/ou respeitando as 
características ambientais do local. 

Foram constatadas áreas não utilizadas em todo o quadro urbano com 
dimensões diversas que geralmente quando passíveis de ocupação, 

fracionamento e parcelamento, são ferramentas de especulação 
imobiliária, inflacionando o valor da terra e impedindo o desenvolvimento 

urbano uniforme. 



6.5.5. - OCUPAÇÕES IRREGULARES :

A área urbana de Telêmaco Borba apresenta algumas áreas ocupadas irregularmente 
geralmente constatadas em áreas institucionais e/ ou particulares bem como em áreas de 

proteção ambiental  ao longo de córregos junto a mata ciliar. 

Segundo dados fornecidos pela Assessoria de Habitação da Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba, o município atualmente possui aproximadamente 662 famílias em 
situação irregular de moradia, totalizando 2393 pessoas morando em residências 
irregulares sendo este número correspondente  a 3,73 % da população municipal.

Local Nº de 
Famílias

Total de 
Pessoas Origem Renda média Data do 

Lev.

Marinha 
R. dos Guararapes e Planalto 119 459 - Tibagí

- Reserva
1 Salário 
mínimo -

Bela Vista 
Trav. Pato Branco e Estrada Max 
Staudacher

54 189

- Reserva 
- Ortigueira 
- Ventania 
- Figueira 
- Tibagí

1 salário 
mínimo -

São João
- R. Rio do Ouro 
- R. Projetada
- R. Pitanguí

35 156
- Ortigueira
- Reserva
- Curiúva

1 salário 
mínimo Out/05

Vila Rosa 
(Campão) 46 169 - - Jan/02

Jardim União 363 1294 - - Nov/05

Vila Izabel 12 34 - - Abril/05



6.8.1 – Divisão Sócio-Espacial Urbana :

A divisão Sócio- Espacial Urbana, entende-se como a divisão da 
cidade ou quadro urbano em Bairros, Setores ou Regiões de acordo
com as condicionantes viárias, topográficas ou estabelecidas por um 

perímetro pré-determinado



6.8.1 – Divisão Sócio-Espacial Urbana :



6.8.2 – Distribuição da População Urbana e Densidade Demográfica urbana :

Setor Abrangência (setores censitários) Bairro de Referência População 
(censo 2000)

01 66,67,68,69,72,75 Pq. Limeira Área II 5.719

02 73,74 Conj. Hab. Jd. Alegre 1.963

03 62,63,64,65 Pq. Limeira Área I 3.279

04 59,60,61 Vila Esperança 2.501

05 57,58 * Jd.Adriane 1.718

06 70,71 Pq. Limeira Área VII 1.933

07 54,55,56 Mutirão 2.710

08 53 Pq. Limeira Área VI 871

09 52 Pq. Limeira Área III 1.049

10 50,51 Jd. Bandeirantes 1.780

11 48,49 ** Jd. Monte Carlo 1.507

12 11,44,45,46,47 Socomim 3.799

13 10,42,43 Alto das Oliveiras 2.195

14 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,16 Centro 6.782

15 14,15 Bom Jesus 1.530

16 17,18 Bela Vista 1.397

17 19 Marinha 835

18 20,21,22,23 Marinha II 2.707

19 24,25,26 Praça dos Pinheiros 1.873

20 27 Conj. Resid. Tibagí 513

21 28,29,30 Bairro N.Sª. de Fátima 2.652

22 35,37,38,39 Bairro N.Sª do Perp. Socorro (B.N.H) 3.130

23 36 Bonavila 937

24 32,33,34 Vila São Francisco de Assis 2.619

25 31 CAIC 527

26 41 Jd. União 631

27 40 Três Chácaras 813

TOTAL 57970



6.8.2 – Distribuição da População Urbana e Densidade Demográfica urbana :



6.8.3 – HABITAÇÃO  - Domicílios por Setor :

Setor Abrangência (setores censitários) Bairro de Referência Domicílios

01 66,67,68,69,72,75 Pq. Limeira Área II 1.614

02 73,74 Conj. Hab. Jd. Alegre 568

03 62,63,64,65 Pq. Limeira Área I 942

04 59,60,61 Vila Esperança 684

05 57,58 * Jd.Adriane 476

06 70,71 Pq. Limeira Área VII 528

07 54,55,56 Mutirão 710

08 53 Pq. Limeira Área VI 244

09 52 Pq. Limeira Área III 279

10 50,51 Jd. Bandeirantes 496

11 48,49 ** Jd. Monte Carlo 414

12 11,44,45,46,47 Socomim 1.162

13 10,42,43 Alto das Oliveiras 627

14 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,16 Centro 2.121

15 14,15 Bom Jesus 476

16 17,18 Bela Vista 417

17 19 Marinha 232

18 20,21,22,23 Marinha II 802

19 24,25,26 Praça dos Pinheiros 518

20 27 Conj. Resid. Tibagí 203

21 28,29,30 Bairro N.Sª. de Fátima 801

22 35,37,38,39 Bairro N.Sª do Perp. Socorro (B.N.H) 895

23 36 Bonavila 264

24 32,33,34 Vila São Francisco de Assis 752

25 31 CAIC 153

26 41 Jd. União 187

27 40 Três Chácaras 231

TOTAL 16.796



Condicionantes :Condicionantes :

- Topografia ;

- Aspectos Sociais;

- Programas Habitacionais Federais/ Estaduais;

- Cidade Polo Micro-Regional;

- Investimentos Industriais;

- Áreas do entorno urbano de propriedade 
particular e com uso;

-

Deficiências :Deficiências :

- Especulação Imobiliária;

- Déficit Habitacional;

- Ocupações Irregulares em Áreas 
Institucionais e de Preservação;

- Estrutura de Fiscalização;

- Estrutura Organizacional da Prefeitura;

- Perímetro urbano abarcando áreas com 
características de produção rural ;

- Inexistência de um Fundo Municipal de 
Habitação; 

- Lei de Zoneamento urbano ultrapassada e 
inadequada as demandas atuais;

- Lei de Parcelamento do Solo desatualizada

Potencialidades :Potencialidades :

- Melhoria de Arrecadação municipal;

- Instrumentos Urbanisticos do Estatuto da 
Cidade que podem ser aplicados através da Lei 
Plano Diretor







7.1 – SANEAMENTO AMBIENTAL : 

Saneamento é o conjunto de medidas que visam preservar ou Saneamento é o conjunto de medidas que visam preservar ou 
modificar as condições do ambiente com a finalidade de prevenir modificar as condições do ambiente com a finalidade de prevenir 
doenças e promover a saúde. Saneamento básico diz respeito doenças e promover a saúde. Saneamento básico diz respeito 

diretamente ao abastecimento de água e disposição de esgotos, diretamente ao abastecimento de água e disposição de esgotos, 
porém neste item será incluído também a disposição do lixo e porém neste item será incluído também a disposição do lixo e 

materiais recicláveis, visto que se não houver uma política sérimateriais recicláveis, visto que se não houver uma política séria de a de 
saneamento ambiental no município, podem gerar reflexos em saneamento ambiental no município, podem gerar reflexos em 

setores como saúde e meio ambiente prejudicando enormemente a setores como saúde e meio ambiente prejudicando enormemente a 
qualidade de vida dos habitantes do município. qualidade de vida dos habitantes do município. 



7.1 – Abastecimento de Água : 

A área urbana de Telêmaco Borba conta com sistema público de abaA área urbana de Telêmaco Borba conta com sistema público de abastecimento de água, cuja concessionária stecimento de água, cuja concessionária 
é a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná é a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná –– Sanepar desde 1974.Sanepar desde 1974.

O sistema de abastecimento de água tem sua captação no Rio TibagO sistema de abastecimento de água tem sua captação no Rio Tibagí, através de captação direta, sem a í, através de captação direta, sem a 
utilização de barragem.  utilização de barragem.  

A capacidade da Estação de Tratamento de Água A capacidade da Estação de Tratamento de Água –– ETA é de 150 l/s, podendo tratar até 167 l/s operando 24 ETA é de 150 l/s, podendo tratar até 167 l/s operando 24 
horas por dia. horas por dia. 

Atualmente esta sendo preparada para ampliação da produção, seguAtualmente esta sendo preparada para ampliação da produção, segundo informações da Sanepar. ndo informações da Sanepar. 

Proporções de Unidades Atendidas por Abastecimento de Água

17.889 93%

61 0%

147 1%
164 1%

991 5%

Residenciais Comerciais Industriais Utilidade Pública Poder Público 

Característica ano 2005 Unidades
Atendidas

Ligações

Unidades Residenciais 17.889 16.640

Unidades Comerciais 991 876

Unidades Industriais 61 61

Unidades de Utilidade 
Pública 147 147

Unidades do Poder 
Público 164 164

Total 19.252 17.888



7.1 – Coleta de Esgoto  : 

A cidade de Telêmaco Borba conta com um sistema de esgotamento sA cidade de Telêmaco Borba conta com um sistema de esgotamento sanitário cuja concessionária é a anitário cuja concessionária é a 
SANEPAR. SANEPAR. 

Este sistema conta com uma rede que atende segundo informações dEste sistema conta com uma rede que atende segundo informações da SANEPAR 56% das unidades a SANEPAR 56% das unidades 
geradoras de esgoto do quadro urbano (ano 2005), tendo uma extengeradoras de esgoto do quadro urbano (ano 2005), tendo uma extensão total de rede coletora de são total de rede coletora de 

aproximadamente 85.000metros compostos por manilhas de barro, PVaproximadamente 85.000metros compostos por manilhas de barro, PVC e alguns trechos em FD, conforme C e alguns trechos em FD, conforme 
exemplificado em mapa temático. exemplificado em mapa temático. 

Característica Unidades 
atendidas Ligações

Unidades Residenciais 10.377 9.483

Unidades Comerciais 749 647

Unidades Industriais 04 5

Unidades de Utilidade 
Pública 77 78

Unidades do Poder 
Público 99 99

Total 11.306 10.312

- ETE 1  – Jd. Bandeirantes (bacia I);

- ETE 2  – Jd. São Silvestre (bacia II);

- ETE 3  – Limeira (bacia III);

- ETE 4 – CAIC

- ETE 5  – Marinha (em fase de implantação)



SANEAMENTO : Água e Esgoto

Condicionantes :Condicionantes :

- Características Topográficas ; 

- Sistema Viário Consolidado;

- Características de Parcelamento do Solo Urbano;

- Parceria Prefeitura/ Sanepar;

- Governo Estadual/ Federal;

- Existência de Redes de Esgoto Antigas;

- Rio Tibagí como único manancial;

Deficiências :Deficiências :

- Ligações de Esgoto Clandestino ; 

- Custos de implantação de Infra-estrutura;

- Ocupações Irregulares;

- Falta de Planejamento Urbano;

- Cobertura da Coleta de Esgoto (56%);

- Obstrução da rede de drenagem urbana (lixo);

- Inexistência de Rede de Drenagem pluvia (Área 
III,VI,VII, etc.);

- Sistema Viário : 
- área de passeios insuficientes;
- inexistência de faixa de serviços;

Potencialidades :Potencialidades :

- Recursos Hídricos ; 

- Cobertura do Fornecimento de Água;

- Ampliação da ETA;



7.1 – Aterro Sanitário : 

O atual aterro sanitário municipal, está localizado na Estrada da Campina, cerca de 2,5 km 
da rodovia PR 160 e distante 8 km da sede do município. 

O aterro foi projetado para comportar uma capacidade máxima de 150 mil toneladas de 
resíduos sólidos e uma vida útil de 134 meses (11 anos) . 

Atualmente o aterro sanitário apresenta-se na segunda etapa de 4 etapas de armazenagem, 
tendo um depósito diário de aproximadamente 50 toneladas dia de lixo orgânico.

O aterro sanitário Telemacoborbense recebe também o lixo recolhido nos distritos de Harmonia, 
Lagoa e do município de Imbaú, sendo a coleta nestes locais de responsabilidade de seus 
administradores no caso de Lagoa e Harmonia de responsabilidade das Indústrias Klabín e 

Imbaú da própria Prefeitura Municipal. 



SANEAMENTO : Coleta de Lixo / Varrição/ Lixo Industrial

Condicionantes :Condicionantes :

- Sistema Viário;

- Infra-Estrutura existente (caminhões, pessoal,   

aterro);

-

Deficiências :Deficiências :

- Inexistência de um Programa de 
Conscientização e Coleta Seletiva do lixo;

- Inexistência de consórcio intermunicipal para 
deposição do lixo;

- Inexistência de uma usina de compostagem
para os resíduos orgânico (lixo doméstico);

- A utilização de Áreas de Preservação para a 
deposição clandestina de resíduos de 
construção civil e lixo doméstico;

- Presença de catadores no aterro Sanitário;

- Inexistência de controles estatísticos do 
volume de lixo gerado;

Potencialidades :Potencialidades :

- Lixo Reciclável ;

- Readequação do Aterro Sanitário;

- Recursos Hídricos ; 

- Cobertura do Fornecimento de Água;

- Ampliação da ETA;



7.2 – Resíduos Sólidos – Coleta de Lixo – Aterro Sanitário – Aterro Sanitário : 

O sistema de Coleta de lixo é administrado pela Prefeitura MunicO sistema de Coleta de lixo é administrado pela Prefeitura Municipal e conta com ipal e conta com 
uma equipe de 20 pessoas e cinco caminhões com uma equipe de 20 pessoas e cinco caminhões com compactadorescompactadores;;

A cobertura de coleta de lixo é de 100% na área urbana e também A cobertura de coleta de lixo é de 100% na área urbana e também possui uma possui uma 
cobertura total nos distritos.cobertura total nos distritos.

O atual aterro sanitário municipal, está localizado na Estrada dO atual aterro sanitário municipal, está localizado na Estrada da Campina, cerca de 2,5 a Campina, cerca de 2,5 
km da km da rodoviarodovia PR 160 e distante 8 km da sede do município. PR 160 e distante 8 km da sede do município. 



7.2 – SISTEMA VIÁRIO:   

Através do traçado do sistema viário é que se determina a forma e delimitam-se as 
funções de uma cidade sendo o sistema viário também o responsável pela 

estrutura de apoio à circulação de bens e pessoas.

Uma boa hierarquia viária possibilita : Uma boa hierarquia viária possibilita : 

- A delimitação de Bairros, proporcionando bolsões de traquilidade, áreas para uso de 

serviços e atividades comerciais ;

- Uma melhor hierarquização do Uso do Solo;

- Disciplinar e distribui o tráfego, melhorando a circulação urbana;

Enfim concluiEnfim conclui--se que em uma cidade o sistema viário deve interagir com o uso dse que em uma cidade o sistema viário deve interagir com o uso do solo, o solo, 

equilíbrandoequilíbrando a demanda as suas funções urbanas. a demanda as suas funções urbanas. 



Asfalto Poliédrico Cascalho

107,346 Km 51,06 Km 95,955 Km

Área Total

254,357 km

Asfalto Poliédrico Cascalho

42,20% 20,07% 37,72%

PR 160 – Extensão 
usado como (...)

7,906 Km

7.2 – Tipos de Pavimentação :



7.3.1 – Infra-estrutura de Transporte Municipal :

7.3.2- Transporte Intermunicipal : 

Condicionantes :Condicionantes :
- Inserção municipal em relação às principais    

Rodovias;

- Implantação da Infra-Estrutura de Transporte  

Intermunicipal (Aeroporto/ Term.Rodoviário);

- Grande volume de Veículos de Carga;

- Sistema Viário Intermunicipal em via simples;

- Ramal Ferroviário de propriedade privada;

Deficiências :Deficiências :
- Inexistência de Linhas Aéreas Regulares; 

- Aeroporto : Falta de equipamentos que possibilitem 

pousos noturnos;

- Poucos horários de linhas do transporte Coletivo 

intermunicipal;

- Circulação e Estacionamento de Veículos de Carga 

em áreas centrais;

- Inexistência de Infra-estrutura para estacionamento 

e serviços de veículos próximo às empresas;

- Sistema Viário em pista simples em relação as  

características de tráfego intermunicipal (tráfego     

de veículos pesado)

Potencialidades :Potencialidades :
- Infra-estrutura (Aeroporto, Term. Rodoviário )

- Localização em relação as possibilidades de 

escoamento de produção; 

- Ramal Ferroviário;



7.3.1 – Infra-estrutura de Transporte Municipal :

7.3.4 - Transporte Coletivo Urbano

Condicionantes :Condicionantes :

- Sistema Viário;

- Topografia;

- Parcelamento do Solo;

- Falta de planejamento do quadro urbano;

- Existência de uma empresa concessionária do 

Transporte Coletivo;

Deficiências :Deficiências :
- Inexistência de setor público de gestão do transporte  

coletivo urbano;

- Inexistência de legislação para a regulamentação do 

transporte coletivo ;

- inexistência de Linhas regulares em bairros, como : 

Marinha, Alto das Oliveiras, Pça dos Pinheiros, Bela    

Vista, Área VII);

-Longo Percurso de Trajeto;

- inexistência de Linhas regulares aos distritos  

industriais, e do triângulo;

- Ausência de Integração no Transporte Coletivo 

Urbano;

- Concentração de Linhas e horários nas áreas 

Centrais da área urbana;

- Sistema Viário Urbano (Vias s/ Pavimentação/  

inexistência de Hierarquização/ Ptos de conflito);

-

Potencialidades :Potencialidades :
- Frota de Veículos em bom estado de  

conservação;

- Tradição e Solidez da empresa concessionária;

- Área urbana pouco extensa;



7.3.1 – Infra-estrutura de Esportes e Lazer :

A seguir quadro com relação de infra-estrutura para o lazer em Telêmaco Borba: 

Local Infra-Estrutura Disponível 

Praça de Esportes do Praça de Esportes do 
Jardim AlegreJardim Alegre

- Futebol Suíço de Areia; 
- Quadra de Areia – Vôlei / 
Futebol 
- Quadra Poli-esportiva 
- Sanitário e Vestiário 
- Play – Ground 
- Pista de Skate 

Quadra de Esportes da Vila Quadra de Esportes da Vila 
Esperança Esperança - Quadra de poli-esportiva

Praça de Esportes Praça de Esportes 
Luba Klabin Luba Klabin 

- Campo de Futebol Suíço *
- Play-ground;
- Quadra de Vôlei de Areia 
- Pista de Caminhada; 

Quadra de Esportes Quadra de Esportes 
do BNH do BNH 

- 03 Quadras Poli-esportivas ;
- Play-ground;

Quadra de Esportes do Pq. Quadra de Esportes do Pq. 
Limeira Limeira 

- Campo de Futebol – Areião; 
- Quadra poli-esportiva coberta;

Lazer :

Nome Local

Campo de Futebol da Vila Sta Rita  V. Santa Rita 

Campo de Futebol do Mutirão V. São João 

Campo de Futebol da Marinha Marinha 

Campo de Futebol do São Luiz Bairro São Luiz

Campo de Futebol da Área I Pq. Limeira Ar. I

Campo de Futebol do Conjunto Tibagí Núcleo Resid. 
JK

Campo de Futebol do Aeroporto Pq. Limeira Ar. 
III



7.3.1 – Infra-estrutura de Esportes e Lazer :

Esporte :

A seguir quadro com relação de infra-estrutura para prática esportiva em Telêmaco Borba: 

Nome Local/ Bairro

Ginásio de Esporte Dr. Oscar de Alencar Furtado  Centro

Concha Acústica Centro

Mini Centro Esportivo N.Sª. de Fátima (BNH)

Quadra Esportiva das Cem Casas Núcleo Resid. JK (Cem Casas)

Quadra Esportiva da Bela Vista Bairro Bela Vista

Quadra Esportiva do Socomim Socomim

Quadra Esportiva do Sesi Centro

Campo Suíço Praça Luba Klabín Centro

Mini – Centro Esportivo B.N.H.

Centro Poli-esportivo Municipal Viveiro Industrial



7.3.1 – Infra-estrutura de Esportes e Lazer :

Condicionantes :Condicionantes :
- Topografia;

- Áreas utilizadas como lazer em propriedade particular;

Deficiências :Deficiências :
- Inexistência de áreas públicas para instalação de      

novos equipamentos públicos de Esporte e Lazer;

- Auto índice de depredação das áreas públicas de    

lazer e esportes;

- Inexistência de programas de manutenção periódica 

dos equipamentos;

- Pouca Disponibilidade de áreas públicas de lazer, 

ex.:Áreas do Pq. Limeira, Região do Bairro São   

Francisco, Alto das Oliveiras, Região Lindeira ao Rio    

Tibagí, Bela Vista, Vila Esperança, Bandeirantes, 

Vila Rural, S.Silvestre, São João.

Potencialidades :Potencialidades :
- Infra-estrutura para prática esportiva; 

- Promoção de Eventos esportivos;

- Áreas de preservação com potencial para abrigar 
equipamentos de lazer e estrutura para educação 
ambiental (área de fundos da sede dos Escoteiros,região CAIC, 
Área VI, áreas lindeiras ao Rio do Ouro, Viveiro Municipal, Entorno 
do Aeroporto, Arroio Uvaranal).

- Complexo Polí-esportivo do Município (Viveiro de 
industrias);



Estrutura Educacional

A estrutura educacional no município de Telêmaco Borba conta 
atualmente com uma estrutura de 46 escolas que abrangem do Ensino 

Infantil ao Ensino Médio. 

Esta estrutura está dividida em oito Centros de Educação Infantil, vinte 
duas Escolas de Ensino Fundamental e dezesseis escolas no ensino

fundamental e médio (5º ao 3º ano). 

Em 2005 o município totalizou 15.279 alunos matriculados na rede
municipal e estadual de ensino, sendo de fundamental importância a 

análise quanto à localização da estrutura educacional no município de 
forma a otimizar a cobertura escolar, proporcionando um melhor acesso 

à educação. 



7.6.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL – Centros de Educação Infantil (0 à 3 anos)

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação o principal objetivo será 

ampliar a rede de CMEIs para atendimento da faixa etária de zero a três anos e ofertar 

o ensino Pré Escolar atendendo crianças de três a seis anos em período integral nas 

escolas municipais.

A educação infantil atualmente abrange crianças de zero a seis anos de idade através dos 

Centros de Educação Infantil, sendo no município de Telêmaco Borba ofertado em 08 

CMEIs, atendendo um total de 239 crianças de zero a três anos e 340 no Ensino Pré-

Escolar na faixa etária de três a seis anos (segundo Censo Escolar do Ministério da 

Educação 2005). 



Nº Escola Bairro Alunos
0 a 3 anos

Alunos
3 a 6 anos

Cód.map
a 

temático

01 C.E.I. Anjo da Guarda Bom Jesus 27 36 07

02 C.E.I. São Francisco S.Francisco 24 50 06

03 C.E.I. Cantinho do Amor Vila Esperança 28 36 08

04 C.E.I. Cantinho Feliz Centro 58 56 03

05 C.E.I. Mamãe Marta Margarida N.Sª de Fátima 27 48 05

06 C.E.I. São Roque S.Roque 22 25 04

07 C.E.I. São João São João 17 26 01

08 C.E.I. Pq. Limeira II Pq. Limeira 
Ar.II 

36 63 02

TOTAL 239 340

FONTE : Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação 

Relação de Centros de Educação Infantil - Municipais:



Relação de Centros de Educação Infantil – Particulares :

Nº Escola Bairro Alunos
0 a 3 anos

Alunos
3 a 6 anos

01 Exata Centro 03 37

02 Ideal Centro 17 113

03 Crescer e Aprender
03 20

04 Pequeno Cientista
06 21

05 Edith Gordan
23 -

06 Arca de Noé
04 06

TOTAL 56 197

FONTE : Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação



O sistema de educação infantil no município de Telêmaco Borba é ofertado pelos 
CMEIs e também nas Escolas Municipais, podendo o aluno desta faixa de educação 

ser atendido no período da manhã no CMEI e freqüentar uma escola de ensino 
infantil a tarde. Porém para fins de controle de matrícula, os números aqui 

apresentados se dividem em alunos matriculados nos CMEIs e alunos matriculados 
na Rede de Ensino Infantil, pois não é possível a duplicação de matrícula, também 

não sendo possível afirmar que a totalidade dos alunos matriculados no ensino 
infantil ofertado pelos CMEIs, freqüentam uma escola no contra-turno.

7.6.2 - EDUCAÇÃO INFANTIL (3 à 6 anos) :

O ensino infantil ofertado pela rede municipal de educação conta com uma estrutura 
educacional de 22 Escolas Municipais, onde deste total, duas escolas se encontram 

localizadas em distritos rurais tendo um total 1.608 alunos matriculados na rede 
municipal de ensino.



Total de Alunos nas Escolas de Ensino Infantil Municipais é de 1564 em 20 Escolas;

Total de Alunos nas Redes de Ensino situadas na área rural do Município é de 44 em 2 
escolas;

Total de Alunos na Rede de Ensino Particular é de 554 em 12 Escolas;



7.6.3 - Ensino Fundamental  (1º a 4º séries ) :

As etapas iniciais do ensino fundamental atende em condições normais as crianças na faixa 
etária de sete a dez anos sendo ofertado no município 22 escolas públicas, onde duas estão 
situadas na área rural e sete escolas de ensino fundamental privadas, totalizando 29 escolas 

de ensino fundamental. 

Segundo Censo Escolar do Ministério da Educação (2005) o ensino fundamental possui um 
total de matriculas de 5.545 alunos do ensino fundamental (1º a 4º séries), sendo, 4.911 

alunos da rede de ensino municipal na área urbana e 150 alunos na área rural. Dos 4.911 
alunos matriculados no ensino fundamental da área urbana, 484 alunos freqüentam 

instituições particulares, correspondendo a 9% de alunos matriculados no sistema particular 
de ensino.



Total de Alunos nas Escolas de Ensino Infantil Municipais é de 4911 em 20 Escolas;

Total de Alunos nas Redes de Ensino situadas na área rural do Município é de 150 em 2 Escolas;

Total de Alunos na Rede de Ensino Particular é de 484 em 07 Escolas;

Vários bairros encontram-se fora da área de abrangência das escolas de ensino fundamental, 
como os situados ao sul da área urbana, sendo Jardim Kroll, Conjunto Residencial São 

Francisco e Loteamento Recanto Feliz.

Na região centro-oeste percebe-se que bairros ainda em consolidação como no caso do 
Loteamento Monte Carlo, num futuro próximo estará fora da área de abrangência desta 
modalidade escolar, sendo ideal a revisão das áreas destinadas ao poder público neste 

loteamento a fim de futura implantação de estrutura escolar. 



7.6.4 - Ensino Fundamental (5º a 8º séries) :

Segundo informações colhidas do senso escolar fornecidas pelo 

Ministério da Educação referente ao ano de 2005, nas 16 escolas 

estaduais de ensino fundamental (5º a 8º séries), totalizam-se 4.937 alunos 

matriculados, onde deste total constam duas escolas distritais com 391 

alunos matriculados e no ensino particular um total de 427 alunos 

matriculados, divididos  em três instituições particulares. 

Total de Alunos no Ensino Fundamental da Rede Estadual é 4546, eTotal de Alunos no Ensino Fundamental da Rede Estadual é 4546, em 13 Escolas;m 13 Escolas;

Total de Alunos no Ensino Fundamental da Rede Estadual nos distrTotal de Alunos no Ensino Fundamental da Rede Estadual nos distritos é 391, em 2 Escolas;itos é 391, em 2 Escolas;

Total de Alunos no Ensino Fundamental da Rede Particular é 427emTotal de Alunos no Ensino Fundamental da Rede Particular é 427em 3 Escolas;3 Escolas;



7.6.5 - Ensino Médio (1º ao 3ºGraus ) :

Onze estabelecimentos compõem o sistema estadual de ensino médio no 
município de Telêmaco Borba, sendo destas, duas localizadas em distritos como o 

de Lagoa e Harmonia totalizando 3.094 alunos matriculados na rede estadual. 

Telêmaco Borba conta ainda com duas escolas particulares que totalizaram no 
ano de 2005, 227 alunos matriculados no ensino médio. 

Total de Alunos no Ensino Médio da Rede Estadual é 2786, em 09 Escolas;

Total de Alunos no Ensino Médio da Rede Estadual nos distritos é 308, em duas Escolas;

Total de Alunos no Ensino Médio da Rede Particular é 227em 02 Escolas;



7.6.6 - EDUCAÇÃO ESPECIAL  :

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Escola São Geraldo), foi fundada no dia vinte e 
seis de maio de 1976. 

Atende atualmente 201 alunos portadores de necessidades especiais na faixa etária de zero a 43 anos. 

A escola possui um programa pedagógico dividido nas seguintes etapas :

- Educação Infantil Especializada: Ed. Precoce e Pré-Escolar;

- Ensino Fundamental Especializado;

- Educação Profissional Especializada;

- Escolaridade de Jovens e Adultos;



7.67.6.7 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE :

O ensino profissionalizante no município de Telêmaco Borba exerce uma função 
de centralidade em relação às cidades da região, como Curiúva, Tibagí, Imbaú, 
Ortigueira, Reserva entre outras, pois apresenta uma estrutura educacional de 
certa forma tradicional e em expansão. 

O ensino técnico é ofertado através do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial), Fateb (Faculdade de Telêmaco Borba) e da Escola CDI (Centro de 
Desenvolvimento em Informática) totalizando ------------ cursos de ensino técnico e 
profissionalizante. 

Conta ainda com instituições municipais de ensino como o Centro Tecnológico da 
Madeira (CETMAN) e o Centro de Ensino Profissionalizante (CEMEP).

Através do Mapa de Educação- Ensino Médio, Superior e Profissionalizante é 
possível a visualização das escolas e instituições de ensino profissionalizante na área 
urbana. 



7.6.8 - ENSINO SUPERIOR :

O ensino superior em Telêmaco Borba conta com duas instituições de 

ensino, onde a primeira a se instalar no município foi uma extensão do 

Campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Devido a 

problemas políticos, o campus universitário Telêmaco Borba 

atravessou diversas dificuldades para o seu funcionamento quase 

tendo suas portas fechadas em alguns períodos.



7.7.1 - 21ª Regional de Saúde

O Município de Telêmaco Borba é sede desde primeiro de novembro de 1989 da 21ª 
Regional de Saúde do Estado do Paraná de um total de 22 regionais no estado. 

Seu objetivo é assessorar e acompanhar a prefeitura na elaboração dos planos 
municipais de saúde contratados, conveniados e especializados na área ambulatorial 

e hospitalar, nas atividades de vigilância e saneamento, como também nos 
programas especiais e órtese. 

A 21ª Regional de Saúde do Município 
de Telêmaco Borba abrange um total de 
07 municípios compreendendo um área 

territorial de 10.065.833 km2 pelos 
municípios de Imbaú, Curiúva, 

Ortigueira, Reserva e Tibagí, com um 
total de aproximadamente 162.694 

habitantes. 

Mapa de abrangência municipal da 21ª Regional de Saúde de Telêmaco Borba



7.7.2 - Infra-Estrutura de Saúde no município :

O município conta com um total de 173 leitos hospitalares entre leitos para 
atendimento particular e pelo Sistema Único de Saúde – SUS, totalizando uma 
média de 2,71 leitos para cada 1.000 habitantes. Destes 173 leitos disponíveis, 

45 leitos caracterizam-se de cirurgia geral e 69 leitos são de clínica geral.

O município de Telêmaco Borba se caracteriza como sendo um centro de diagnóstico 
em relação à sua micro-região possuindo um número de especialidades médicas que 

propiciam o encaminhamento médico de pacientes de cidades circunvizinhas ao 
município.

O município conta com um total de 54 estabelecimentos de saúde registrados, sendo 
em sua maioria caracterizados como consultórios isolados para atendimentos 

particulares e em convênios. 



REDE HOSPITALAR  - PARTICULAR

Ainda com atendimento hospitalar, porém classificado como Hospital-Dia, o 
município conta com o Hospital Dia Dr. Moura, situado à Avenida Chanceler Horácio 

Lafer, 116 – Centro, o qual possui disponibilidade para internamentos clínicos e 
cirúrgicos contando com 03 leitos, 01 centro cirúrgico, sala de Raios- X, ambulatório 

e atendimento particular e convênios com o SUS e outros. 

O município de Telêmaco Borba possui um único Hospital conveniado com o Sistema 
Único de Saúde, porém de administração particular, que conta com uma equipe de 34 

profissionais médicos e 189 funcionários, sendo eles: um administrador geral, um 
administrador operacional, um nutricionista, um farmacêutico, um assistente social, 
sete enfermeiros, sete técnicos em enfermagem, 75 auxiliares de enfermagem, 50 

auxiliares administrativos, 13 treze nos setores de nutrição e dietética e 32 
funcionários nos setores que envolvem limpeza e higienização, processamento de 

roupas e manutenção. 



PROFISSIONAIS DE SAÚDE :

Telêmaco Borba conta com uma série de clínicas que prestam serviço especializado  
como: Anatomia Patologia/Citopatologia, Atenção a Tuberculose, Cardiologia, 

Cirurgia Vascular, Controle e Acompanhamento a Gestão, Controle e 
Acompanhamento a Gestão, Emergência, Farmácia, Endoscopia, Fisioterapia, 

Hemoterapia, Laboratórios Clínicos, Oftalmologia, Orteses Próteses e ou meios 
auxiliares de locomoção, Planejamento Familiar, Radiologia, Reabilitação, 

Serviço de Nefrologia, Suporte Nutricional, Tomografia Computadorizada, Ultra-
sonografia, Urgência, Videolaparoscopia, Vigilância Sanitária.

Segundo dados do site Datasus (2006), atuam no município um total de 512 
profissionais da área da saúde, tendo um total de 143 médicos divididos entre 

Clínicos Gerais e diversas especialidades tendo como média um total de 22 médicos 
para cada 10.000 habitantes. 

7.7.3 - CLINICAS ESPECIALIZADAS



7.7.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Seu principal propósito é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases 
e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com 

isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da 
saúde das pessoas, de forma integral e contínua. O atendimento é prestado na 

unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as 

equipes de Saúde da Família. Assim, esses profissionais e a população 
acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a identificação e 

o atendimento aos problemas de saúde da comunidade.

O município de Telêmaco Borba administra a infra-estrutura e os serviços do Sistema 
Único de Saúde e infra-estrutura de saúde do município através da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde a gestão do Pronto 
Atendimento Municipal - PAM, Clínica Municipal da Mulher, Postos de Saúde da 
Família - PSFs, Vigilância Sanitária- VISA e Vigilância Epidemiológica. 

7.7.3 – POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF’s:



O município de Telêmaco Borba possui um total de doze postos de saúde 
distribuídos em toda a área municipal e há estudos para implantação de um posto de 
saúde na área central, auxiliando assim na distribuição da população central da área 
urbana desafogando o atendimento desta região que atualmente é distribuído entre 

os Postos das Cem Casas, Socomim e Bela Vista. 

As equipes do Programa de Saúde tem a responsabilidade do atendimento curativo, 
preventivo de promoção à saúde individual e coletiva, em atividades na unidade 
básica de saúde ou na comunidade, em visitas domiciliares ou reuniões coletiva, 
numa área de abrangência definida.

Os programas prioritários em atenção básica desenvolvidos pela equipe dos Postos 
de Saúde estão relacionados no quadro abaixo:

I – Ações de Saúde da Criança

II – Ações da Saúde da Mulher

III – Controle da Hipertensão

IV – Controle da Diabetes Melittus

V – Controle da Hanseníase

V- Controle da Tuberculose



Os Postos de Saúde da Família do município estão localizados nos seguintes 
endereços e operam com a equipe de atendimento conforme quadro abaixo:

Profissionais
N
º U. Básica de Saúde Endereço

Méd Enfer
.

A.Enf. A.A. ASG ACS

0
1

U.B.S. Vila Izabel R. Rio Grande 01 01 02 01 01 07

0
2

U.B.S. Vila Esperança R. Ilhéus , 22 01 01 02 01 01 06

0
3

U.B.S. Pq. Limeira Ar.II R. Andirá 01 01 03 01 01 10

0
4

U.B.S. N. S. de Fátima R. Independência 01 01 02 01 01 13

0
5

U.B.S. Bela Vista Gov. V P de Souza 01 01 02 01 01 11

0
6

U.B.S.Marinha Trav. Guararapes 01 01 02 01 01 07

0
7

U.B.S. Socomim R. Rodrigues Alves 01 01 03 01 01 13

0
8

U.B.S. Jd. Bandeirantes R. Francisca Spinosa 01 01 02 01 01 08

0
9

U.B.S. N. S. Perp. Socorro Av. Mar.Deodorodo Fonseca 01 01 02 01 01 10

1
0

U.B.S. CAIC S. Francisco R. João Martins de Oliveira 01 01 02 01 01 08

1
1

U.B.S. Jd. Alegre Rua das Rosas 01 01 03 01 01 10

1
2

Triângulo - 01 01 02 01 01 01

TOTAL 12 12 27 12 12 97



Para efeito de atendimento, a coordenadoria municipal de PSF’s estipulou regiões de 
atendimento para cada posto de saúde, sendo estas divididas em micro-áreas para 
efeito de levantamento cadastral realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

Outro fator deficiente em relação à distribuição dos postos é referente as 
condicionantes naturais e de acessibilidade, pois a cobertura espacial atual não 
prevê estes fatores e apresentam distâncias consideráveis a serem percorridas pela 
população para ter acesso aos serviços de saúde e isto se mostra principalmente 
com relação a UBS da São Francisco, que atende parte da população do bairro N. 
Senhora de Fátima (Cem Casas) e a UBS Bandeirantes que possui uma divisão 
natural feita pelo Rio Bandeirantes, sendo o único meio de acesso dos bairros Pq. 
Limeira Área III e VI por  via rodovia. 

O quadro a seguir demonstra os bairros cobertos por cada Unidade Básica de Saúde 
e estimativa de população atendida. 



U. Básica de Saúde Cobertura
População 
Atendida 

(estimada)

U.B.S. Área II - Pq. Limeira Ar. II            - Pq. Limeira Ar. III; 5.658

U.B.S. Bela Vista
- Centro;                           - Bom Jesus;
- Bela Vista;                      - Monte Belo;
- Macopa

5.530

U.B.S. Vila Izabel

- São João ;                      - Mutirão;
- São Silvestre;                 - Vila Izabel;
- Jd. América do Sul;        - Área 07  3.268

U.B.S. Marinha
- Jd. Margarida;                 - Ana Nery;
- Macopa;                          - Loteamento Sta. Maria;
- São Jorge.                      – N.Sra. de Fátima

3.593

U.B.S CAIC
- Recanto Feliz;                - São Francisco;
- Conj. Res.S. Francisco  - São Félix;
- Rio Alegre;                     - São Rafael

5.737

U.B.S Vila Esperança

- Vila Esperança;             - Vila Cristina;
- Vila Rosa;                      - Jd. Itália;
- Jd. Alvorada;                 - Campão;
- Saltinho;                        - São Geraldo.

2.837

USB Triângulo - Triângulo ;                     - Vila Rural. 663

USB Socomim
- Monte Carlo;                 - Jd. União;
- Vila Siqueira;                 - Área 10;
- Socomim;                      - Alto das Oliveiras

7.534

USB Cem Casas
- São Luiz;                       - Sta. Rita;
- Cem Casas;                  - Macopa;
- Centro

6.882

USB B.N.H.
- Jd. União;                      - São Roque;
- Jd. Kroll;                        - Bona Vila;
- BNH

5.930

USB Jardim Alegre
- Vila Osório;                   - Vila Arcina;
- Área I;                           - Jd. Alegre;
- Pq. Limeira ar. I

7.727

USB Bandeirantes
- Bandeirantes;               - Área III;
- Area VI 5.658



7.7.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Seu principal propósito é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases 
e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com 

isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da 
saúde das pessoas, de forma integral e contínua. O atendimento é prestado na 

unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as 

equipes de Saúde da Família. Assim, esses profissionais e a população 
acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a identificação e 

o atendimento aos problemas de saúde da comunidade.

O município de Telêmaco Borba administra a infra-estrutura e os serviços do Sistema 
Único de Saúde e infra-estrutura de saúde do município através da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde a gestão do Pronto 
Atendimento Municipal - PAM, Clínica Municipal da Mulher, Postos de Saúde da 
Família - PSFs, Vigilância Sanitária- VISA e Vigilância Epidemiológica. 

7.7.3 – POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF’s:



7.7.3 – PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – PAM:

O município de Telêmaco Borba conta com um Pronto Atendimento Municipal, 
também conhecido como PAM que apresenta 03 espaços, abrigando 10 leitos 
utilizados para observação de pacientes em casos de emergências, prestando 
atendimento clínico geral. 

A mesma estrutura física abriga no pavimento inferior a Clínica da Mulher e conta 
com atendimento obstetrício e ginecológico. 

Prestam serviço no Pronto Atendimento Municipal, uma equipe de quatro 
enfermeiros, quatorze auxiliares de enfermagem, quatro Assistentes Sociais, dois 
farmacêuticos e atendimento médico 24 horas por dia.

A secretaria de saúde possui como infra-estrutura de apoio um total de 15 veículos, 
divididos em 06 ambulâncias, três veículos para apoio dos PSF’s, dois para 
atendimento das demandas do PAM, um Veículo Fiat Doblô, uma Van para 15 
lugares e dois Micro-ônibus que transportam pacientes à Curitiba para tratamentos 
especializados.

O setor de Vigilância Sanitária – Visa no município tem como função proteger e 
promover a saúde da população através da fiscalização da segurança sanitária de 
produtos e serviços que de alguma forma possam interferir na Saúde Pública, como 
exemplo pode-se citar a fiscalização à estabelecimentos manipuladores de 
alimentos, serviços de saúde e outros. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

A vigilância epidemiológica no município tem como principal objetivo, respaldada 
pela Lei Orgânica (Lei nº 8.080/90), ser “o conjunto de atividades que permite reunir 
informações indispensáveis para conhecer, a qualquer momento, o comportamento 
ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus 
fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases 
firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de 
determinadas doenças”. 

O município conta com uma Clínica Municipal de Especialidades Médicas que 
atende no prédio conhecido como antigo SUS. A clínica atende as especialidades de 
Psiquiatria, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cardiologia Adulto, 
Cardiologia Pediátrica, Hematologia, Urologia, Pediatria, Ginecologia, Psicologia, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia e Obstetrícia.  

CLÍNICA MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



Para o atendimento via SUS de especialidades não credenciadas no município ou de 
especialidades que o município possui grande demanda, são disponibilizados 
veículos que diariamente transportam pacientes ao município de Curitiba onde são 
atendidos mediante agendamento prévio em hospitais de maior porte que possuem 
atendimento especializado subsidiados pelo Sistema Único de Saúde, como Hospital 
das Clínicas, Hospital Evangélico, Erasto Gartner, São Vicente e outros conforme a 
necessidade. 

Os principais encaminhamentos para Tratamento fora do Domicílio são: 

PROGRAMA TFD – Tratamento Fora do Domicílio:

Especialidade – Consultas 

- Alergia – Imunologia
- Acupuntura
- Cardiologia
- Cirurgia Cardíaca
- Cirurgia Geral 
- Cirurgia Pediátrica
- Cirurgia Plástica
- Cirurgia Vascular
- Cirurgia de Pele
- Cirurgia do Ap.Digestivo 

- Dermatologia
- Endocrinologia
- Gastro- Hepato
- Genética
- Gineco-laqueadura
- Mastologia
- Nefrologia
- Neurologia 
- Neuro Cirurgia 
- Obstetria Risco 

- Oftalmologia
- Oncologia 
- Ortopedia
- Otorrino
- Pneumologia
- Proctologia
- Tisiologia
- Reumato
- Urologia Litotripsia
- Órtese Prótese

- Us. Aparelho Urinário
- Us Trans. Vaginal 
- Us Vias Biliares 

- Eco Fetal 
- Retossigmoidoscopia
- Us Pélvica
- Urologia Excrotal

- Eletrocardiograma
- Endoscopia Digestiva 
- Encefalograma
- Eco ABD. Total 

Especialidade – Exames 



CLÍNICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL:

O município conta com 21 dentistas à Serviço da Prefeitura Municipal onde se 
distribuem entre atendimentos nos PSFs, Clínica Odontológica Municipal, APOSTE, 
Colégio Estadual Presidente Vargas e Colégio Fabiano Braga Cortez. 

Assistência Farmacêutica Básica:

O Programa Municipal de Municipal de Assistência Farmacêutica Básica é realizado 
através da distribuição de Medicamentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde 
– SUS.

A Farmácia Básica Municipal está localizada anexa a Clínica Municipal de 
Especialidades Médicas e recebe grande número de pacientes de porte de 
receituário médico movimentando um total de 318.645 comprimidos/mês só para o 
programa de Hipertensão/ Diabete (hiperdia) sendo este total de apenas 9 
substâncias. 

Através deste dado é possível avaliar o volume de remédios movimentados 
diariamente na Farmácia Básica Municipal, sendo necessário salientar a 
necessidade de um local maior para estocagem e disposição dos medicamentos 
visto que o local utilizado atualmente não tem sido suficiente para o mesmo, bem 
como o local de atendimento necessita de melhores instalações possibilitando um 
melhor atendimento à comunidade. 



PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SMS :

O município conta com uma série de programas desenvolvidos através da Secretaria Municipal de Saúde e sua Infra-estrutura física e 
humana, os quais são: 

- Programa Agente Comunitário de Saúde;

- Programa de Agente de Epidemiologia e Controle de Doenças;

- Programa Saúde da Família;

- Atendimento Odontológico nos PSFs, Clínica odontológica e em algumas escolas;

- Programa Nacional de imunizações;

- Programa Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional;

- Programa Leite das Crianças;

- Programa de prevenção ao Câncer de Colo de útero e mama;

- Programa Planejamento Familiar;

- Programa de Assistência ao Hipertenso e Diabético – Hiperdia;

- Programa Nacional de Inspeções de Baixa, Média e Alta Complexidade;

- Programa Inspeção da água – SISAGUA;

- Programa de Assistência a Portadores de Tuberculose e Hanseníase;

- Programa de Órtese e Prótese;

- Programa Paraná sem Dor (Distribuição de medicamentos para dor);

- Programa Nacional de Saúde;

- Programa de Pré-Natal – SISPRENATAL;

- Programa Caminhar;

- Programa Reeducação Alimentar;

- Sistema de Informação de Agravos e Notificações – SINAN;

- Sistema de Informação de Nascidos Vivos – SINASC;

- Sistema de informação de Mortalidade – SIM;

- Sistema de Informação de atenção básica – SIAB;

-Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue – SISFAD

-Ainda há estudos para implantação do programa de Centro de Apoio Psicossocial – CAPS que atenderá pacientes com problemas 
psiquiátricos através de tratamento intensivo visando a inserção do paciente na sociedade. 



SAÚDE :

Condicionantes :Condicionantes :
- Dificuldade de Contratação de Profissionais da 
Área da Saúde;

- Legislação,   

- Transição dos contratados pelo concurso;

- PSF – Programa Saúde da Família 

- Programas Governamentais;

- Hospital de patrimônio Privado

Deficiências :Deficiências :

- Deficit de Postos de Saúde da Família (04);

- Envolvimento de grande número de 
profissionais;

- Falta de Centralidade dos Serviços de Saúde;

- Central de medicamentos (farmácia do SUS) em 
não comporta o estoque;

- Inexistência um banco de dados informatizado; 

- Falta de protocolo no atendimento à pacientes;

- Inexistência de Hospital Dia para pacientes 
Mentais;

Potencialidades :Potencialidades :

- melhora dos índices municípais de saúde;

- aproximação da equipe médica com a 
comunidade;

- aumento do diagnóstico precoce;

-Melhora no acompanhamento e diagnóstico do 
paciente;

- Aumento no acompanhamento Pré-Natal;

- Pólo Micro-regional em Diagnóstico e Exames



Equipamentos de Assistência Social :

Os serviços de assistência social no município de Telêmaco BorbaOs serviços de assistência social no município de Telêmaco Borba são prestados pela Secretaria são prestados pela Secretaria 
Municipal de Ação Social que, através de uma triagem identificamMunicipal de Ação Social que, através de uma triagem identificam as necessidades do solicitante  as necessidades do solicitante  

prestandoprestando--lhe o atendimento e encaminhamento adequado à resolução  de seu lhe o atendimento e encaminhamento adequado à resolução  de seu problema. problema. 

Serviços prestados pela Secretaria Municipal de Ação Social:Serviços prestados pela Secretaria Municipal de Ação Social:

Autorização para 2º via de certidão de nascimento, casamento ou óbito:
Segundo informado pela secretaria,estes serviços são fornecidos em casos que envolvam trabalho,   
benefícios junto ao INSS, escola ou assuntos que promovam a dignidade do beneficiário; 

Autorização para foto:
Fornecido em caso de matrícula escolar, para documentação ou para trabalho com registro em carteira; 

Passagens:
Neste caso são fornecidos passagens para tratamento médico fora do município e também para pessoas  
em trânsito, neste caso apenas para pessoas que não possua vínculos familiares no município;

Micro-ônibus:
Serviço cedido a pessoas em tratamento médico na capital do estado, onde os pacientes são levados até o  
local de consulta e retornam a Telêmaco Borba no mesmo dia. 



Equipamentos de Assistência Social :

Das diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal Das diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Ação Social, serão de Ação Social, serão 
citadas as atividades que dispõem de estrutura própria de atendicitadas as atividades que dispõem de estrutura própria de atendimento ao cidadão.mento ao cidadão.

Centro de Convivência do Idosos : Centro de Convivência do Idosos : 

Projeto implantado para atendimento de idosos, 
que visa promover a convivência social, 

valorização pessoal, descoberta e 
desenvolvimento de potencialidades e integração 

com a família e a comunidade.
Atua também em caráter preventivo evitando o 
abandono e a exclusão social, pois atua junto a 
idosos em situação de vulnerabilidade social. 



Equipamentos de Assistência Social :

Albergue Noturno:

O albergue noturno municipal abriga pessoas itinerantes em local adaptado  junto à estrutura 
da Concha Acústica Municipal e possui estrutura para atender 20 pessoas, sendo 10 (dez) do 

sexo masculino e 10 (dez) do sexo feminino. 

Casas Lares:

O município de Telêmaco Borba conta atualmente com duas Casas Lares administradas pela 
Secretaria Municipal de Ação Social e mantidas com recursos municipais. Estas Casas Lares 
atendem crianças na faixa etária de zero a doze anos que se encontram em situação de risco

domiciliar e/ou social. 



Equipamentos de Assistência Social :

Abrigo Transitório:Abrigo Transitório:

Abrigo transitório é uma entidade pública municipal que visa a proteção de adolescentes em 
situação de risco moral e social, proporcionando-lhes  um ambiente sadio e seguro, buscando 
favorecer o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Atende a faixa etária de 

12 a 18 anos incompletos em ambos os sexos

ContraContra--turno Social de Telêmaco Borba turno Social de Telêmaco Borba -- SOSSOS::

A atividade de contraA atividade de contra--turno social de Telêmaco Borba foi implantada na estrutura do anturno social de Telêmaco Borba foi implantada na estrutura do antigo tigo 
SOS (Serviço de Orientação Social) e atende crianças de 6 a 12 aSOS (Serviço de Orientação Social) e atende crianças de 6 a 12 anos provindas das Casas nos provindas das Casas 

Lares e filhas de mães que trabalham e não possuem condições finLares e filhas de mães que trabalham e não possuem condições financeiras de pagarem umaanceiras de pagarem uma
instituição particular de ensino. instituição particular de ensino. 







PODER EXECUTIVO – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A competência administrativa do executivo municipal é determinada 
pela Orgânica do Município de Telêmaco Borba 814/90 e atribuindo ao 
executivo a responsabilidade pela administração das seguintes 
questões:

Administração municipal incluindo sob este tópico o:
planejamento municipal,
as obras e serviços públicos,
a tributação, orçamento e finanças municipais;
Gestão e patrocínio da ordem econômica e social 
incluindo sob este tópico:

- Política urbana (faz menção ao PD e ao IPTU 
progressivo) ,

- A política agrária e agrícola
- A ordem social =

(Saúde; Assistência Social; Educação; Cultura; 
Desporto; Meio Ambiente; Saneamento; Habitação; 
Família, Mulher, Criança, Adolescente e do Idoso; 
Orientação, Organização e  Defesa do Consumidor)



Para executar as funções determinadas pela LO o Administração 
municipal conta com a seguinte estrutura administrativa regulamentada 
pela 1.141/97 que assim se apresenta:

Gabinete do 
Prefeito

49*

Sec. 
Mun. 
Adm.
45*

Sec. 
Mun.

Financ.
31*

Sec.M.
Obras 

e
Serv. 
Pub.
60*

Sec. 
Mun. 
Ind e 
Com.
26*

SMCER

29*

SME

45*

SMS

34*

SMAS

38*

Gabinete 
do Vice-
prefeito

03 *

* Número de Servidores comissionados



SERVIDORES EFETIVOS
Servidores do denominado Grupo Ocupacional I – Pessoal de Nível 
Superior

Nº De
Cargos

Denominação Nº
de Cargos

Denominação

5 Advogado                                                        1 Engenheiro Sanitarista

3 Analista de Sistemas 2 Farmacêutico

11                            Assistente Social                                               2 Fisioterapeuta

2 Bibliotecário 4 Fonoaudiólogo

2 Bioquímico 1 Jornalista

21 Cirurgião Dentista 30 Médico

2 Contabilista 1 Médico do Trabalho

3 Enfermeira 2 Médico Veterinário

1 Engº. Agrônomo 3 Nutricionista

1 Engº. de Segurança 30 Pedagogo

5 Engenheiro Civil 5 Psicólogo

8 Professor de Educação Física

Total = 155



SERVIDORES EFETIVOS
Servidores do denominado Grupo Ocupacional II - Pessoal Técnico de 
2º Grau

Total = 100

Nº DE 
CARGOS DENOMINAÇÃO Nº DE 

CARGOS DENOMINAÇÃO

30 Assist. Administrativo 4 Operador de Computador

3 Assist. de Bibliotecário 2 Operador de Raio X

8 Assist de Consult. Odontológico 1 Técnico Administrativo

2 Assistente Cultural 4 Técnico em Contabilidade

2 Assistente Técnico 1 Téc. em Processamento de Dados

2 Desenhista Técnico 3 Técnico em Saneamento

1 Economista Doméstico 5 Técnico em Higiene Dental

25 Fiscal 3 Topógrafo

4 Inspet. de Vigilância à Saúde



Servidores do denominado Grupo Ocupacional III - Pessoal de Nível Prático

Total = 1113

Nº DE 
CARGOS

DENOMINAÇÃO Nº DE 
CARG

OS

DENOMINAÇÃO Nº DE 
CARG

OS

DENOMINAÇÃO

5 Armador 10 Jardineiro 9 Esfolador

2 Arquivista 3 Latoeiro 2 Iluminador de Palco

20                         Aux. Administrativo          3 Lubrificador 2 Instrut.  Banda Musical

10 Auxiliar de Cozinha 4 Marceneiro 2 Instrutor de Bateria

15 Aux. de Enfermagem 3 Marteleteiro 2 Instrutor de Coral

20 Auxiliar de Escritório 5 Mecânico Auxiliar 2 Instrutor de Teclado

15 Auxiliar de Saúde 4 Mecânico de Carros Leves 2 Sonorizador

25 Auxiliar Social 4 Mecânico de Máq. Leves 57 Supervisor

300 Auxi. de Serv. Gerais 8 Mecânico de Maqui. Pesadas 10 Técnico Esportivo

2 Baliseiro 25 Motorista de Carros Leves 6 Telefonista 

3 Borracheiro 30 Motorista de Carros Pesados 2 Vidraceiro

10 Calceteiro 20 Operador de Máquinas Leves 130 Vigia

22 Carpinteiro 20 Operador de Maqui. Pesadas 80 Zelador

10 Copeira 2 Operador de Britador 5 Encanador

10 Cozinheira 10 Orientador Infantil 57 Encarregado de Serviço

2 Desenhista Artístico 30 Pedreiro 70 Servente

12 Eletricista 8 Pintor de Paredes 3 Soldador



Servidores do denominado Grupo Ocupacional III - Pessoal de Nível Prático

Total = 465

Nº DE 
CARGO

S

DENOMINAÇÃO

6 Professor Leigo

9 Professor Leigo cursando Magistério

250 Professor c/ Magistério  

100 Professor c/ Magistério cursando Universidade

100 Professor  c/ curso universitário



TOTAL DE VAGAS PREVISTAS: 1833
OCUPADAS: 1.358



ORGANIZAÇÃO:

GABINETE DO PREFEITO
- Secretaria Geral do Gabinete
- Procuradoria Geral do Município
Procuradoria Jurídica
Sub-procuradoria Jurídica
Ouvidoria Municipal
Assessoria Técnica de Finanças e Legislação
Assessoria Técnica de Obras e Serviços
Assessoria de Integração Comunitária
Assessoria Especial de Indústria Artesanal e Comércio
Assessoria Especial de Assuntos Políticos
Assessoria Técnica de Planejamento Urbano
Assessoria Especial de Humanização de Favelas e Habitação
Departamento de Controle Interno
Serviço de Comunicação Social



ORGANIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gabinete da Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Licitações e Compras
Seção de Almoxarifado
Seção de Recuperação e Controle Patrimonial

Divisão de Recursos Humanos
Seção de Relações Trabalhistas
Seção de Processamento de Dados
Seção de Salários e Folha de Pagamento
Seção de Segurança e Orientação Funcional

Divisão de Administração
Seção de Vigilância Patrimonial
Seção de Expedição, Protocolo e Arquivo
Seção de Administração do Terminal Rodoviário
Seção de Administração da Feira do Produtor



ORGANIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças

Divisão de Administração Financeira
Seção de Tesouraria
Seção de Contabilidade e Orçamento
Seção de Programação Orçamentária

Divisão de Administração Tributária
Seção de Cadastro e Lançamento
Seção de Fiscalização e Arrecadação
Seção de Controle da Dívida Ativa



ORGANIZAÇÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Divisão de Obras
Seção de Edificações
Seção de Infra-estrutura Urbana
Seção de Moradias Populares

Divisão de Pavimentação e Máquinas
Seção de Manutenção Mecânica
Seção de Pavimentação Urbana
Seção de Serviços Auxiliares
Seção de Transportes e Manutenção Preventiva

Divisão de Urbanismo
Seção de Cadastro e Desenho Técnico
Seção de Paisagismo e Meio Ambiente
Seção de Sinalização e Sistema Viário
Seção de Licenciamento e Fiscalização de Obras

Divisão de Serviços Públicos
Seção de Serviços Urbanos
Seção de Serviços Funerários
Seção de Manutenção Elétrica e Iluminação 
Pública

Divisão de Assistência à Agropecuária
Seção de Assistência Mecanizada
Seção de Assistência Técnica e Apoio ao Produtor 
Rural
Seção de Matadouro Municipal



ORGANIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL
Gabinete da Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional

Divisão de Desenvolvimento Econômico
Seção de Expansão Industrial
Seção de Artesanato e Apoio ao Comércio
Seção de Turismo, Feiras e Eventos

Divisão de Assistência à Comunidade
Seção de Coordenação Sindical e Assistência ao 
Trabalhador
Seção de Proteção e Defesa do Consumidor



ORGANIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E RECREAÇÃO
Gabinete da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação

Divisão de Esportes
Seção de Jogos Comunitários
Seção de Aprendizado Esportivo

Divisão de Recreação Orientada
Seção de Promoções Populares
Seção de Lazer Comunitário

Divisão Cultural



ORGANIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

Divisão de Administração do Ensino
Seção de Documentação Escolar
Seção de Assistência ao Estudante
Seção de Transporte Escolar e Movimentação de 
Pessoal

Divisão de Planejamento de Ensino e Aperfeiçoamento Técnico-
Pedagógico

Seção de Orientação Escolar e Supervisão de Ensino
Seção de Educação Infantil e Alfabetização de Adultos
Centro Municipal de Produção de Material Didático

Divisão de Ensino Profissionalizante
Seção de Ensino Artesanal
Seção de Ensino Profissionalizante



ORGANIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

Assessoria de Supervisão ao Atendimento Odontológico
Divisão de Saúde Pública

Seção de Atendimento Médico e Odontológico
Seção de Vigilância Sanitária

Divisão de Administração e Programação
Seção de Apoio Administrativo
Seção de Coordenação Comunitária



ORGANIZAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Gabinete da Secretaria Municipal de Ação Social

Divisão de Promoção Humana
Seção de Assistência à Maternidade e à Infância
Seção de Triagem e Atendimento ao Carente

Divisão de Atendimento ao Menor
Serviço de Obras Sociais - SOS
Seção de Creches Comunitárias
Seção de Educação e Recuperação do Menor
Coordenador de Casa Lar/Abrigo Transitório



ORGANIZAÇÃO:

GABINETE DO VICE-PREFEITO
Secretaria do Gabinete do Vice-Prefeito



CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Legislação Federal
(competências 

preestabelecidas, LRF, 
LLCP, CF/88)

Burocracia
=

Lentidão nas respostas e ações

Não possibilidade de 
endividamento nos últimos 

6 meses de mandato

Alta capacidade de 
endividamento (capacidade 

de pagamento)

Orçamento limitado com 
vinculação de verbas

O município tem pouco acesso a 
verbas a fundo perdido pela falta de 

planejamento, projetos e 
apoios/articulação política em 

esfera federal/estadual.

Boa relação 
arrecadação/per capita

Grandes demandas x 
recursos limitados = Busca 

do equilíbrio financeiro 
entre o necessário e o 

possível

Trato político
Boa Infra-estrutura de 

equipamentos públicos

Relações de ordem política 
executivo/legislativo e vice-

versa
A administração não consegue 

acompanhar o avanço tecnológico
“Pacto pela Cidade”

Limites para gastos com 
pessoal

Gastos com pessoal dentro 
do limite legal - ajuste fiscal 



Condicionantes Deficiências Potencialidades

Depreciação dos equipamentos 
públicos

Vigilância patrimonial deficiente
Descaso de usuários e operadores

Boa Infra-estrutura de 
equipamentos públicos

Estabilidade dos servidores 
públicos efetivos

Capacitação deficiente / ausência de 
estimulo / comprometimento 

aquém
Ausência de plano de cargos e 

salários

Quadro de pessoal em 
numero satisfatório

Não estabilidade dos servidores 
comissionados Descontinuidade técnica a cada 

mandato

Qualificação dos servidores
X

salários
Quadro limitado de técnicos ou 
especialistas/ remuneração não 

atrativa

Quadro de pessoal com 
boa qualidade técnica

Pequena área rural sob encargo 
da PMTB

-
Melhor capacidade de 
investimento na área 

urbana

Legislação ultrapassada

Legislação ultrapassada + fiscalização 
deficiente

Lacunas administrativas
Transporte coletivo urbano

Sistema viário
Planejamento
Meio ambiente

Possibilidade de 
renovação da 

legislação
Possibilidade de 

implementar reforma 
administrativa



Condicionantes Deficiências Potencialidades

Setores sem Secretário nomeado

Alta organização 
comunitária
Conselhos, 

Associações de 
moradores

Legislação ultrapassada

- Legislação ultrapassada + 
fiscalização deficiente

- Lacunas administrativas:
Transporte coletivo urbano

Sistema viário
Planejamento
Meio ambiente

Possibilidade de 
renovação da 

legislação
Possibilidade de 

implementar reforma 
administrativa

Rápida desatualização dos 
equipamentos de 

informática

Equipe técnica focada 
nesta área

LDO, PPA, LOA - planejamento

Mandato de 4 anos Dificuldade para implementação de 
políticas de longo prazo e continuadas

Reeleição ou sucessão.



LEGISLAÇÃO   ULTRAPASSADA

FISCALIZAÇÃO  DEFICIENTE

QUESTÕES NÃO TRATADAS PELA 

ADMINISTRAÇÃO OU TRATADAS DE 

FORMA INSUFICIENTE OU AINDA 

INADEQUADA:

Transporte coletivo urbano:Transporte coletivo urbano:
(ausência de regulamentação/gestão do setor)

Planejamento urbano:Planejamento urbano:
Sistema viário, habitação, meio ambiente, 

equipamentos públicos, cadastro imobiliário

DEFICIÊNCIAS :

Necessário rever estas 
deficiências a fim de 
otimizar a atuação da 
administração municipal

A fim de criar/implementar 
planos, programas e ações de 
maior eficácia se faz necessário 
o planejamento intersetorial 
aproveitando o conhecimento 
multidisciplinar existente nos 
diversos setores posto que a 
maioria das demandas públicas 
envolvem questões de 
amplitude diversificada







LEI ANO ASSUNTO ALTERAÇÕES

335 1975 Cód. de Posturas
339; 364; 366; 373; 808; 1334; 

1337; 1343; 1374; 1411; 1383; 
1496

678678 19841984 CCóód. de Obrasd. de Obras 726; 1155; 1475726; 1155; 1475
725725 19861986 ZoneamentoZoneamento 767; 895; 1425; 1469; 1535767; 895; 1425; 1469; 1535
732732 19861986 Parcelamento do SoloParcelamento do Solo 1251; 12701251; 1270
784784 19891989 ProdefiProdefi 832; 1017832; 1017

814814 19901990 Lei OrgLei Orgâânicanica 862/91; 916/92; 982/94; 1041/95; 862/91; 916/92; 982/94; 1041/95; 
1135/97; 1378/021135/97; 1378/02

968968 19931993 PrevidPrevidêência ncia FuncFunc. P. Púúblicoblico 1065; 1088; 1107; 1125; 1386; 14721065; 1088; 1107; 1125; 1386; 1472

969969 19931993 Servidor PServidor Púúblicoblico --

10821082 19961996 CCóódigo de Arborizadigo de Arborizaçãçãoo --

11061106 19971997 Transporte EscolarTransporte Escolar 1210; 15211210; 1521

11411141 19971997 AdministraAdministraçãção Prefeiturao Prefeitura 1364; 1522; 1529; 1530; 1158; 1364; 1522; 1529; 1530; 1158; 
1171; 1316; 1330; 1348; 1493; 15011171; 1316; 1330; 1348; 1493; 1501

11531153 19971997 Zona VerdeZona Verde 1479; 1284; 11971479; 1284; 1197

11901190 19981998 CCóódigo Tributdigo Tributááriorio 1248; 1362; 1485; 14891248; 1362; 1485; 1489
12771277 20002000 PerPeríímetro Urbanometro Urbano --



A maior parte da legislação municipal data da década de 80 o 
que trás três implicações importantes:

1ª - durante o período pós 1964 (emancipação do município) até 
a criação das respectivas leis (+/- 20 anos) questões relevantes 
como zoneamento, sistema viário, parcelamento do solo, código 
de obras, não eram regulamentadas o que influiu no crescimento 
desordenado da cidade e assim contribuindo negativamente 
para a qualidade de vida do cidadão (ruas sem calçada, 
construções fora do alinhamento predial, imóveis comerciais em 
áreas residenciais, residências edificadas em locais 
inadequados ...;

2ª - Estas mesmas mencionadas leis já  têm cerca de duas 
décadas de existência pelo que se encontram já razoavelmente 
desatualizadas ou tendo sofrido alterações em número 
excessivo.

3ª - A mais atual legislação urbanística (que incorpora as 
necessidades presentes) é posterior a estas leis.  



Comentários a respeito das leis municipais existentes

Lei orgânica – Lei 814/90
Matéria:
É a constituição do município.
A Lei Orgânica aborda em seu texto as seguintes questões:

organização política administrativa;
competências municipais;
bens municipais;
organização dos poderes municipais (executivo e legislativo);
administração municipal incluindo sob este tópico o:

planejamento municipal,
as obras e serviços públicos,
os servidores municipais,
a tributação, orçamento e finanças municipais;
a ordem econômica e social incluindo sob este tópico:

a política urbana (faz menção ao PD e ao IPTU         
Progressivo) ,

a política agrária e agrícola
a ordem social.

continua



Lei Orgânica
Considerações:

Em relação as legislações estaduais e federais a lei 
orgânica não apresenta incompatibilidades, mesmo 
porque a sua elaboração se deu após a constituição de 
1988.

Aborda a questão do Plano Diretor e do IPTU 
Progressivo, embora com algumas contradições em 
relação a lei federal.

Aplicabilidade:
Não enfrenta grandes problemas sendo de maneira 
genérica observada embora determine algumas 
atribuições a administração que na prática não vem 
sendo rigorosamente executadas, por exemplo, a 
gestão ambiental e a gestão do transporte coletivo 
urbano (embora hajam esforços recentes neste 
sentido).



Código de Posturas Municipais (lei 335/75)

Matéria:
Trata das condutas (posturas/ações) dos cidadãos e sua relação cTrata das condutas (posturas/ações) dos cidadãos e sua relação com a om a 

cidade, tipificando as condutas que não devem ser praticadas cidade, tipificando as condutas que não devem ser praticadas 
classificandoclassificando--as como infrações e aplicando as respectivas penas, as como infrações e aplicando as respectivas penas, 
aborda entre outras as questões:aborda entre outras as questões:
Sanitárias : Abrange a higiene das vias públicas; higiene das habitações;  Abrange a higiene das vias públicas; higiene das habitações;  

higiene dos estabelecimentos comerciais e abastecimento de carnehigiene dos estabelecimentos comerciais e abastecimento de carne; ; 
inspeção sanitária; medidas referentes a animais e a extinção deinspeção sanitária; medidas referentes a animais e a extinção de
insetos nocivos,insetos nocivos,

Ordem pública: os costumes, a tranqüilidade e os divertimentos públicos, o os costumes, a tranqüilidade e os divertimentos públicos, o 
trânsito público e inclusive o transito de trânsito público e inclusive o transito de animais;animais;

Urbanismo: obras, segurança pública, obras edilícias privadas, loteamentos obras, segurança pública, obras edilícias privadas, loteamentos 
urbanos, arruamento, zoneamento, vias e logradouros públicos (onurbanos, arruamento, zoneamento, vias e logradouros públicos (onde de 
trata do empachamento, tapumes e numeração de logradouros), trata do empachamento, tapumes e numeração de logradouros), 
cemitérios públicos, inflamáveis e explosivos, queimadas, normascemitérios públicos, inflamáveis e explosivos, queimadas, normas
pertinentes a mobilidade urbana como por exemplo o empachamento pertinentes a mobilidade urbana como por exemplo o empachamento 
de calçadas;de calçadas;

Horário e regras de funcionamento de estabelecimentos  
comerciais e industriais



Código de Posturas Municipais (lei 335/75)

Considerações

Esta lei já possui mais de 30 anos estando muito desatualizada 
como conseqüência:

trata de questões que caíram em desuso (proíbe que se saia as 
ruas mascarado em dias que não sejam de carnaval);

Sofreu inúmeras alterações
É omissa em questões relevantes, como por exemplo, questões 

de ordem ambiental  como deposição adequada de resíduos de 
construção (trata do assunto indiretamente e superficialmente);

trata de questões que não necessariamente seriam de sua alçada 
à exemplo do parcelamento do solo, zoneamento urbano, obras 
edilícias.

Aplicabilidade:

Por um lado é inóqua por omitir-se quanto a questões relevantes e 
tratar de assuntos  em desuso, por outro é muito descumprida por
deficiência da fiscalização. 



Código de Posturas Municipais (lei 335/75)

Conseqüência....:



Lei 678/84 – Código Municipal de Obras
Matéria:
Trata das normas edilícias aplicáveis à zona urbana do município, bem 

como a normalização para liberação do licenciamento para execução 
de obras edilícias.

Considerações:
Não apresenta grandes divergências com as legislações correlatas de 

outros municípios. Todavia apresenta em seu corpo algumas questões 
que podem ser melhor tratadas, a exemplo:
Existência de cômodos iluminados e ventilados por meios artificiais;
Regras aplicáveis a condomínios fechados e as edificações 
geminadas;
Determina quais as dimensões permitidas para os cômodos das 
residências, todavia permite subterfúgios; 
Não apresenta normalização com relação a ambientes como 
escritórios e depósitos;
não traz qualquer regulamentação pertinente as casas pré-fabricadas 
em madeira,

Aplicabilidade:
Verifica-se que é muito burlada sobretudo em razão da fiscalização 

deficiente o que permite que se edifique sem as devidas licenças.



Lei 678/84 – Código Municipal de Obras

Aplicabilidade: Verifica-se que é muito burlada ...



Lei 725/86 – lei do zoneamento
Matéria:

Esta lei determina para cada porção da área urbana do município o 
tipo de construção que nela se pode instalar e para qual finalidade 
estas construções podem ser utilizadas.

Considerações: É o maior problema
A referida  lei foi aprovada no ano de 1986 sofreu inúmeras alterações, 
em especial alterando o tipo de zoneamento de certas áreas da cidade

Com relação ao seu conteúdo apresenta diversas deficiências:
Não apresenta uma classificação de usos levando-se em conta 
particularidades como a geração de tráfego, a geração de agentes  
poluidores, gerando incompatibilidades de uso no  
meio urbano;
Não apresenta a determinação de usos estritamente residencial;
Traz permissões de uso equivocadas, por exemplo permite oficinas, 
motéis, depósitos de inflamáveis e ferros-velhos em ZCII, oficinas e 
borracharias em ZRII;
Proíbe que sejam edificadas residências em madeira nas ZRI e ZRII;

continua



Lei 725/86 – lei do zoneamento

Aprova a realização de edificações geminadas com testada 
mínima de 6,00 metros, todavia não permite o parcelamento de 
lotes com tal testada, impedindo assim o registro individualizado 
dos imóveis
Apresenta ainda algumas divergências com a legislação federal 
(que é mais atual), por exemplo, determina faixas de proteção ao 
longo de corpos hídricos em dimensões inferiores a legislação
federal e ainda permite a canalização de córregos;
Apresenta ainda algumas omissões em relação as legislações 
correlatas  de outros municípios a exemplo não prevê taxa de 
permeabilidade, coeficiente de aproveitamento básico, mínimo e 
máximo e taxa de ocupação mínima.

A maior parte das alterações de zoneamento foram realizadas em 
razão  de solicitações de particulares e muitas vezes foram 
aprovadas alterações no zoneamento sem levar em consideração 
critérios tecnicos como usos consolidados do entorno, geografia 
da região, capacidade do sistema viário.

Continua ...



Lei 725/86 – lei do zoneamento

Aplicabilidade:
Sua aplicabilidade no município que é extremamente deficiente por vários 
motivos, entre eles:

Os próprios setores da administração municipal que tratam com  
questões urbanísticas tem dificuldade de conhecer a situação de 
zoneamento de determinadas áreas da cidade, isto se dá em  razão de 
deficiência na divulgação interna das alterações legais, sobretudo pela 
inexistência de banco de dados oficial (preferentemente digital) da 
legislação municipal;

A situação real do zoneamento do município é totalmente diversa 
daquilo que consta na legislação. Isto se dá em razão de deficiência na  
fiscalização e ainda em razão de que quando esta lei foi promulgada já 
havia usos consolidados divergentes da situação do zoneamento da 
área;

Pode-se afirmar que esta lei apresenta-se ultrapassada, confusa e 
equivocada em alguns aspectos. Sem aplicabilidade prática. 

Sobretudo determina situações de zoneamento que não 
correspondem com a realidade. Necessitando ser totalmente 

refeita



Lei 725/86 – lei do zoneamento







Lei 732/86 – lei de parcelamento do solo urbano

Matéria:
Esta lei determina os parâmetros mínimos de parcelamento de glebas para a 
formação de loteamentos urbanos.

Considerações:
A atual legislação apresenta parâmetros incompatíveis em relação à 
legislação federal atual, nas questões ambientais (Resolução 303 CONAMA), 
no que diz respeito as faixas de proteção ao longo de corpos hídricos,
Também aspecto considerável é a não permissão de subdivisão de lotes 
urbanos em lotes menores com testada inferior a 10 metros impossibilitando 
a individualização de imóveis com edificações geminadas ou mesmo a 
individualização de imóveis comerciais cujas testadas sejam inferiores a 
estas dimensões.

Aplicabilidade:
Vem sendo aplicada não se observando a legislação ambiental federal (é 
muito comum no município se lotear áreas de preservação permanente.
Também se verifica que em relação a destinação da porcentagem de áreas 
para fins institucionais houveram casos em que loteamentos foram
aprovados com a destinação de áreas inadequadas para fins institucionais 
dificultando assim a edificação de equipamentos públicos de serviços, 
esportes ou lazer.



Lei 732/86 – lei de parcelamento do solo urbano



Lei 784/89 – Lei do PRODEFI

Matéria:
Lei do Programa de Desenvolvimento e Fomento Industrial esta lei trata 
dos incentivos que podem ser dados pela administração municipal para o 
desenvolvimento industrial do município e também de certa forma trata do 
ordenamento territorial do município no que diz respeito a instalação de 
industrias, prevendo ainda a criação do CONDEFI – Conselho de 
desenvolvimento e fomento industrial.

Considerações:
Esta lei é apropriada a seu fim, no entanto cabe a observação de que o 
Conselho de Desenvolvimento e Fomento Industrial tem a incumbência de 
indicar e destinar áreas para implantação industrial. No entanto o 
acompanhamento e o assessoramento de representantes dos setores 
responsáveis pelo planejamento urbano e ambientais do município viriam 
contribuir para a destinação e instalação adequada dos empreendimentos 
industrias de forma a causar o mínimo de impactos urbanos e ambientais 
possíveis, bem como otimizando a demanda e a oferta de infra-estrutura.  

Devido a isso propõem-se o acompanhamento e assessoramento 
contínuo, bem como a inclusão desta representação ao corpo do Condefi
municipal. 



Lei 1.082/96 - Código de Arborização
Matéria:
Esta lei embora se denomine de Código de Arborização do Município, 
trata da vegetação arbórea existente no município como também aborda 
questões pertinentes ao meio ambiente como, por exemplo: 
classificação das áreas verdes; a proibição de parcelamento do solo em 
áreas de vegetação significativa; manejo de parques, praças canteiros e 
jardins públicos pela administração municipal;das proibições quanto aos 
particulares instituindo inclusive multas face o descumprimento da lei

Considerações:
Trata do assunto de forma superficial de modo que não se apresenta 
suficientemente completa para ser um Código Ambiental, tampouco um 
plano de gestão da arborização pública.

Aplicabilidade:
Dado a inconsistência da própria lei sua aplicabilidade é praticamente 
nula, contribuindo ainda para tanto a inexistência da atividade de 
fiscalização ambiental pelo poder público, visto que não há uma equipe de 
fiscalização ambiental bem como setor responsável por tal aspecto.
No momento a questão ambiental no município é fiscalizada pela policia 
militar e pelo IAP.
Ressalta-se que já existe esforço da atual administração em sanar tais 
deficiências



Lei 1.141/97

Matéria:
Esta lei trata da organização administrativa dos setores 
do poder executivo municipal, dividindo a administração 
municipal em suas secretarias, divisões e seções, 
determinando quais competências e quadro de pessoal 
de cada setor da administração.

Considerações:
Esta lei é bastante completa, servindo-se ao fim a que se 
destina embora na prática a organização administrativa 
se dê de forma diversa do constante na lei, isto dado as 
condicionantes de pessoal disponível à gestão pública e a 
orientação que cada administração dá a sua gestão.

Considerações ....



Lei 1.141/97
As deficiências desta lei são dentre as mais relevantes:

Não prever na estrutura da administração um setor que trate do 
transporte coletivo urbano (embora a LO o determine);
Um setor voltado ao planejamento urbano;
Uma estrutura voltada a gestão do meio ambiente.
O trato de questões correlatas como questões dissociadas a 
exemplo urbanismo, habitação, sistema viário e meio ambiente;
Não prever corpo técnico para cada assessoria de gabinete e neste 
mesmo sentido atribuir funções de grande complexidade a estas
assessorias quando as mesmas deveriam estar a cargo de divisões ou 
secretarias (ex: habitação, planejamento);
Delegar algumas funções de fiscalização tributária (alvarás e licenças), 
de fiscalização de posturas, e de planejamento urbano a SMOSP.

Aplicabilidade:
Não apresenta problemas significativos em seus aspectos legais. Todavia 
dado as dinâmicas e necessidades da administração pública municipal se 
tem verificado a necessidade de reforma administrativa em alguns setores 
e temas.



1.190/98 – Código Tributário

Matéria:
Trata dos tributos municipais (impostos, taxas e 
tarifas) e sua arrecadação

Considerações:
Possui uma redação satisfatória e não apresenta 
omissões ou contradições que comprometam sua 
eficácia ou legalidade embora tenha sofrido varias 
alterações ao longo do tempo.

Aplicabilidade:
Não apresenta problemas, sendo cumprida pela 
administração e pelos munícipes.



Lei 1277/2000 – Lei do perímetro urbano
Matéria:
Esta é a lei que define o perímetro urbano do município, ou seja é a lei que 
delimita a parte urbana do município, a porção de terras que compreende a 
cidade, a sede do município e a porção rural.

Considerações:
Embora a cidade tenha se expandido nos últimos anos o seu perímetro ainda 
corresponde ao que está definido nesta lei.

Os problemas quanto ao perímetro urbano são basicamente dois:

o fato de que a maior parte do distrito industrial não faz parte do 
perímetro urbano tal qual definido nesta lei sendo considerado área 
rural quando não o é, embora o uso industrial seja tipicamente uso 
urbano;

Grande parte do área urbana na verdade tem uso consolidado como
rural o que dificulta aos proprietários obterem recursos de orgãos
governamentais posto que suas propriedades não são rurais e sim 
urbanas .



Outras leis que merecem destaque

Merecem menção as leis que tratam da participação dos cidadãos nas 
questões de interesse local, através dos diversos conselhos 
constituídos, embora estes em sua maioria não tenham atuação 
expressiva:
Conselho Municipal de Turismo; Conselho Municipal de Saúde; 
Conselho da alimentação escolar;  Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério; Conselho Municipal do Bem - Estar Social; Conselho 
Municipal de Assistência Social; Conselho Municipal de esportes;
Conselho Rodoviário Municipal; Conselho Comunitário de Segurança de 
Telêmaco Borba; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural; Conselho Municipal Antidrogas; Conselho 
Municipal de Defesa do Consumidor; Mulheres;

A grande lacuna existente em nossa legislação no que diz respeito aos 
conselhos municipais é a ausência do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, neste respeito cabe considerar que existe a lei 1.234/99 que 
cria certo comissão denominada de e a Comissão Municipal Florestal 
todavia não atribui qualquer função ou responsabilidade a esta 
comissão. 



Assuntos não tratados em leis municipais
(ou tratados de maneira insatisfatória):

Meio ambiente 

Sistema viário

Transporte coletivo urbano

Plano diretor

Referendo e plebiscito popular

Zoneamento
(tratado mas por lei  “inadequada”)



Assuntos não tratados em leis municipais ou tratados de maneira insatisfatória

Conseqüência:



Assuntos não tratados em leis municipais ou tratados de maneira insatisfatória

Conseqüência:



Outros Pormenores quanto aos aspectos que envolvem a 
legislação municipal:

1) Inexistência de banco de dados digital das leis municipais, sendo 
que boa parte sequer está digitalizada, conseqüência disto:
Dificuldade do acesso a estas leis, pelos próprios setores da 
administração e sobretudo dificuldade de acesso dos cidadãos a 
estas normas legais;
Dificuldade em se localizar a “versão vigente” da legislação em 
razão de que as alterações dos textos legais não se encontram 
incorporadas aos respectivos textos.
Da mesma forma as revogações tácitas em razão de leis 
hierarquicamente superiores vigentes a posteriori da promulgação 
das leis municipais não se encontram assinaladas

Também inexiste um banco de dados digital a respeito das portarias e 
decretos do executivo.



Outros pormenores quanto aos aspectos que envolvem a 
legislação municipal:

2) Superação das leis pelo desuso das condutas regulamentadas.
Boa parte da legislação municipal já é bastante “antiga” assim já 
não contempla as necessidades legais atuais. Muitas vezes os 
textos legais tratam de condutas que já estão em total desuso em
contrapartida são omissas às questões atuais.
Buscando-se manter a legislação atualizada a administração 
municipal e a câmara municipal têm criado varias alterações nos 
textos legais originais, todavia conseqüência disto é que: Grande 
parte da legislação municipal se apresenta como uma colcha de 
retalhos, sendo de difícil manuseio posto que se torna difícil saber 
qual a regra legal que se encontra em vigor tratando de terminado 
assunto, o que seria facilitado por adoção de metodologia de 
sistematização das leis e criação de banco de dados digital.

Obs – Importante destacar que  



Outros pormenores quanto aos aspectos que envolvem a 
legislação municipal:

Importante destacar que muitas leis, sobretudo as 
aprovadas após 1996 se encontram digitalizadas (no 
gabinete do prefeito) e também na Câmara municipal.

Contudo somente estão digitadas por razão da própria 
maneira de confecção da lei que implica digitação.

Como dito não estão inseridas num banco de dados 
(arquivo eletrônico oficial da Câmara ou Município) que 
permita fácil acesso e pesquisa e que seja 
constantemente atualizado.

Grande parte dos municípios brasileiros disponibilizam 
sua legislação nos seus sites oficiais.



Conclusão:

Qualidade da legislação municipal: Regular

Algumas leis são ultrapassadas como por exemplo o Código de 
Postura Municipais e Lei de Zoneamento urbano;
Algumas são superficiais não tratando do assunto de maneira 
satisfatória como por exemplo o Código de Arborização, até mesmo a  
lei orgânica poderia ter se aprofundado mais em seus temas;
Algumas são satisfatórias tratando adequadamente seus temas como
por exemplo a lei do PRODEFI, Lei do Perímetro Urbano, lei 1.141;

Conclusão:

Necessária a readequação da legislação municipal, adequando-as 
a legislação estadual e federal atual, e promulgando outras leis
substituindo aquelas que já estão ultrapassadas ou inadequadas. 
Ainda que se faz necessário preencher as lacunas legislativas
apontadas sobretudo no que tange ao Plano Diretor, Legislação 
ambiental, sistema viário e transporte coletivo urbano.
Outro aspecto relevante que necessita de solução urgente é a 
criação de arquivo digital da base legal municipal em 
caráter oficioso. 







RECEITAS DOS MUNICÍPIOS

RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITAS PATRIMONIAIS

RECEITAS AGROPECUÁRIAS

RECEITAS INDUSTRIAIS

RECEITAS DE SERVIÇOS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

ALIENAÇÃO DE BENS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL



RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



DISTRIBUÇÃO DAS RECEITAS MÉDIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2004 (*)

RECEITA RECEITAS RECEITAS OUTRAS

ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS

TOTAL TRANSFERÊNCIAS

R$ R$ R$ R$

BRASIL 26.568.736 4.648.316 17.921.809 3.998.611

SUL 20.627.530 3.120.639 13.390.588 4.116.303

PARANÁ 23.042.767 3.602.914 14.830.573 4.609.280

FONTE: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004

TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO)

(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios para o Brasil; 
de 981 Municípios para a Região Sul; e de 305 municípios para o Estado do Paraná.

ABRANGÊNCIA



PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MÉDIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2004 (*)

ESTADO DO PARANÁ EM RELAÇÃO A REGIÃO SUL

RECEITA RECEITAS RECEITAS OUTRAS

ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS

TOTAL TRANSFERÊNCIAS

R$ R$ R$ R$

BRASIL 26.568.736 4.648.316 17.921.809 3.998.611

SUL 20.627.530 3.120.639 13.390.588 4.116.303

PARANÁ 23.042.767 3.602.914 14.830.573 4.609.280

% 11,7 15,5 10,8 12,0

ABRANGÊNCIA



DISTRIBUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS "PER CAPITA" NO ANO DE 2004 (*)

RECEITA RECEITAS RECEITAS OUTRAS

ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS

TOTAL TRANSFERÊNCIAS

R$ R$ R$ R$

BRASIL 823,74 144,12 555,65 123,97

SUL 920,03 139,19 597,25 183,59

PARANÁ 907,13 141,84 583,84 181,45

FONTE: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004

TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO)

(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios para o Brasil; 
de 981 Municípios para a Região Sul; e de 305 municípios para o Estado do Paraná.

ABRANGÊNCIA



DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS "PER CAPITA"

DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO  PARANÁ

SEGUNDO OS GRUPOS DE HABITANTES NO ANO DE 2004 (*)

GRUPOS RECEITA RECEITAS RECEITAS OUTRAS

DE ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS

HABITANTES TOTAL PER CAPITA TRANSFERÊNCIAS PER CAPITA

PER CAPITA PER CAPITA

(por mil) (R$) (R$) (R$) (R$)

TOTAL 907,13 141,84 583,84 181,45

até 2 2.183,37 25,78 2.019,41 138,18

2|--5 1.334,69 31,46 1.146,28 156,95

5|--10 957,58 36,86 851,94 68,78

10|--20 796,63 53,07 665,22 78,34

20|--50 762,66 66,71 546,73 149,22

50|--100 637,07 88,63 452,40 96,04

100|--200 852,62 130,64 617,30 104,68

200|--500 854,00 175,32 494,87 183,81

500|--1000 - - - -

1000|--5000 1.292,84 356,14 486,07 450,63

5000 e mais - - - -



PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS PER "CAPITA" NO ANO DE 2004 (*)

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA EM RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

COM POPULAÇÃO ENTRE 50.000 E 100.000 HABITANTES

RECEITA RECEITAS RECEITAS OUTRAS

ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS

TOTAL TRANSFERÊNCIAS

R$ R$ R$ R$

PARANÁ 637,07 88,63 452,40 96,04

TELÊMACO BORBA 693,70 90,73 523,49 79,48

8,9 2,4 15,7 -17,2

44.217.874,14 5.783.170,01 33.368.206,01 5.066.498,12

63.742,00 63.742,00 63.742,00 63.742,00

693,70 90,73 523,49 79,48

ABRANGÊNCIA



DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Período
s IPTU ITBI ISSQN TAXAS

CONT. 
MELHORIA TOTAL

1995 167.457,75 49.970,42 908687,77 710.362,12 0,00 1.836.478,06

1996 196.857,83 57.095,34 484.906,31 963.213,04 0,00 1.702.072,52

1997 275.137,87 80.238,03 565.589,27 1.130.503,46 62.410,57 2.113.879,20

1998 337.729,21 106.281,08 1.273.181,95 1.171.698,70 72.531,79 2.961.422,73

1999 390.610,80 117.023,72 539.315,14 2.157.045,16 74.070,80 3.278.065,62

2000 484.480,15 149.378,99 1.214.126,51 1.838.807,68 82.068,16 3.768.861,49

2001 465.501,11 139.544,98 1.305.247,54 1.786.682,28 80.413,21 3.777.389,12

2002 730.812,14 140.856,37 1.092.162,30 2.063.977,49 139.673,24 4.167.481,54

2003 868.219,81 133.345,99 1.888.425,39 896.520,25 322.824,93 4.109.336,37

2004 921.361,40 295.244,73 2.853.770,38 939.375,08 248.475,33 5.258.226,92

2005 971.601,70 357.178,18 3.644.183,69 976.762,34 242.944,36 6.192.670,27

TOTAL
5.809.769,7

7
1.626.157,8

3
15.769.596,2

5
14.634.947,6

0 1.325.412,39
39.165.883,8

4

% 14,83 4,15 40,26 37,37 3,38 100,00



O município define ou delimita a zona municipal em lei, 
considerando os requisitos estabelecidos pelo artigo 32, 
parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, a 
existência de pelo menos dois melhoramentos, 
construídos ou mantidos pelo Poder Público Municipal, 
dentro dos cinco fixados pelo Código que são: 
I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 
pluviais;
II- abastecimento de água;
III- sistema de esgotos sanitários;
IV- rede de iluminação pública, com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar;
V- escola primária ou posto de saúde a uma distância 
máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.



Ressalta-se a possibilidade concedida no § 2º do artigo 
de a lei municipal considerar urbanas as áreas 
urbanizáveis, ou de expansão urbana constantes de 
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, 
destinados à habitação, indústria ou ao comércio, 
mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 
termos do parágrafo 1º.



DISCRIMINAÇÃO 1998 1999 2000 2001 2002

RECEITA NÃO FINANCEIRA

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 6.543 5.720 6.883 7.853 7.843

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 16.499 16.866 19.246 22.469 30.426

DESPESAS NÃO FINANCEIRAS

PESSOAL 11.384 11.841 14.366 15.073 17.767

INVESTIMENTOS 2.591 3.573 6.618 2.509 4.998

OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE   
CAPITAL 8.360 8.285 7.282 8.353 10.988

RESULTADO PRIMÁRIO 707 -1.113 -2.228 4.388 4.516

SERVIÇO DA DÍVIDA LÍQUIDO 738 1.201 1.723 2.398 2.783

FONTE: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL



RECEITAS
23.04

2
22.58

6
26.12

9
30.32

2
38.26

9
39.44

5

DESPESAS EXCLUINDO 
INVESTIMENTOS

19.74
4

20.12
6

21.64
8

23.42
6

28.75
5

32.06
1

3.298 2.460 4.481 6.896 9.514 7.384

SERVIÇO DA DÍVIDA LÍQUIDO 738 1.201 1.723 2.398 2.783 2.159

SALDO P/ INVESTIMENTOS 2.560 1.259 2.758 4.498 6.731 5.225

% DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 39,13 22,01 40,07 57,28 85,82 53,83

MÉDIA DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 7.425

MÉDIA SALDO P/ INVESTIMENTOS 3.839

% MEDIO PARA INVESTIMENTO 51,7



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

2005

R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO 31/12/2005

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 27.236.763,11

Dívida Contratual 1.560.058,68

Precatórios Posteriores a 5.5.2000 ( inclusive )

Operações de Crédito inferiroes a 12 meses

Parcelamento com a União

De Contribuições Sociais 25.676.704,43

Prevideciárias ( INSS ) 22.272.494,83

Demais Contribuções Sociais 3.404.209,60

DEDUÇÕES ( II ) 6.208.933,54

Ativo Disponível 6.261.190,33

Haveres Financeiros 816.595,56

(-) Restos a Pagar Processados 868.852,35

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)= (I - II) 21.027.829,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 49.975.640,90

% da DC sobre RCL 54,50

% da DCL sobre RCL 42,08

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO

DO SENADO FEDERAL - 120% 59.970.769,08
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