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1.DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL1.DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

URBANO e RURALURBANO e RURAL



Diretrizes Diretrizes 

Política de Desenvolvimento MunicipalPolítica de Desenvolvimento Municipal

SANEAMENTO AMBIENTAL – “AGENDA  21 municipal”;

Política de OFERTA HABITACIONAL;

Zoneamento Ecológico Econômico – GESTÃO POR 
BACIAS HIDROGRÁFICAS;

Política de TRANSPORTE e MOBILIDADE URBANA;

Racionalização do uso e ocupação do solo –
MACROZONEAMENTO;

GESTÃO DEMOCRÁTICA - por meio da participação 
popular;



Diretrizes Diretrizes 

Política de Desenvolvimento MunicipalPolítica de Desenvolvimento Municipal

FORTALECIMENTO DO TURISMO
Desenvolvimento do turismo ecológico, de negócios e de 

Eventos.

Fortalecimento do município na Rota dos Tropeiros;

Garantia da OFERTA DE SERVIÇOS a toda a população;

Centro de Informações turísticas;

Roteiros turísticos do município e regional;

Sinalização turística;

Melhora do paisagismo e conservação de vias;



2.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO2.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MUNICIPALMUNICIPAL



CRIAR a Secretaria de PLANEJAMENTO URBANO – aplicação 
de instrumentos adequados na gestão e controle contendo sua 
estrutura: Planejamento estratégico municipal; Habitação; Meio 
Ambiente; Mobilidade; Tecnologia da Informação; etc.

Participação popular efetiva através dos CONSELHOS 
MUNICIPAIS REPRESENTATIVOS; 

Implementação da ESCOLA DA DIGNIDADE E CIDADANIA;

SISTEMA DE INFORMAÇÕES  - SIG (Sistema de Informações 
Geográficas)  reestruturado e permanentemente atualizado -
Geoprocesssamento.

2.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO2.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MUNICIPALMUNICIPAL



Promover POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL;

INDICADORES DE MONITORAMENTO e DESEMPENHO no 
processo de planejamento; 

Garantir acesso a todas as informações de forma clara e 
permanente: relativas ao Plano Diretor e outras de interesse da 
população;

ATUALIZAÇÃO – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  a 
cada 05(cinco) anos;

2.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO2.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MUNICIPALMUNICIPAL



As atividades a serem cumpridas pelo CONSELHO: 

Acompanhar a implementação do Plano Diretor, bem como 
analisar as questões relativas à aplicação deste;

Promover e convocar a população para as audiências 
públicas;

Gerenciar/fiscalizar os recursos oriundos do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento e  Acompanhamento do Plano Diretor 
Municipal;

Elaborar relatórios planos de trabalhos que estão sendo 
propostos;

Elaborar e aprovar o regimento interno;

Articular-se com os demais conselhos;

2.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO2.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MUNICIPALMUNICIPAL
CCriação do Conselho Municipal da Cidade para Desenvolvimento riação do Conselho Municipal da Cidade para Desenvolvimento 
e Acompanhamento do  Plano Diretor Municipale Acompanhamento do  Plano Diretor Municipal



3. GESTÃO DEMOCRÁTICA3. GESTÃO DEMOCRÁTICA

(Política Urbana)(Política Urbana)



Diretrizes para implantação da Diretrizes para implantação da 

GESTÃO DEMOCRÁTICAGESTÃO DEMOCRÁTICA

(Política Urbana(Política Urbana

OBJETIVO DA POLÍTICA URBANA:

Nortear e monitorar de forma permanente e democrática o 
desenvolvimento municipal em conformidade com o Plano Diretor e 
demais instrumentos de planejamento.

A GESTÃO:

Acontecerá em consonância com a democracia representativa e 
participativa, envolvendo os poderes executivo e legislativo, e a 
sociedade civil organizada, firmando um “PACTO DE CIDADANIA”



Diretrizes para implantação da Diretrizes para implantação da 

GESTÃO DEMOCRÁTICAGESTÃO DEMOCRÁTICA

(Política Urbana(Política Urbana
PAPEL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:

Mobilizador, catalisador da ação cooperativa e integrada dos 
diversos setores e agentes sociais e econômicos;

Coordenador e articulador de ações com os órgãos públicos 
estaduais e federais;

Incentivador da organização da sociedade civil na perspectiva 
de ampliar os canais de comunicação e participação popular;

Coordenador do processo de formulação de planos e projetos 
para o desenvolvimento urbano e rural.

IMPLANTAR:

“ESCOLA MUNICIPAL DA DIGNIDADE E CIDADANIA”;



Diretrizes para implantação da Diretrizes para implantação da 

GESTÃO DEMOCRÁTICAGESTÃO DEMOCRÁTICA

(Política Urbana(Política Urbana
PAPEL DO CIDADÃO:

Conscientizar-se do papel de cidadão como agente difusor de 
valores históricos-culturais indispensáveis na comunidade –
exercício de cidadania;

Participação popular efetiva através dos CONSELHOS 
MUNICIPAIS REPRESENTATIVOS;

Acompanhar permanentemente as ações e projetos de iniciativa 
popular e/ou dos órgãos públicos em todas as esferas;

Fiscalizar o processo de aplicação dos projetos e programas de 
interesse comunitário;

Participar ativamente dos cursos da  “Escola Municipal da 
Dignidade e cidadania” – que consiste na prática dos deveres e na 
cobrança dos direitos – tendo em vista a melhoria da qualidade de 
vida da comunidade



4.DESENVOLVIMENTO 4.DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO e SOCIALECONÔMICO e SOCIAL



DIRETRIZES PARA ÁREA DA DIRETRIZES PARA ÁREA DA 
SAÚDESAÚDE

Melhoria da cobertura dos atendimentos à saúde com meta de 100%

no programa Saúde da Família com a correta distribuição geográfica 

dos equipamentos da saúde;

Criação de banco de dados Informatizados;

Central de medicamentos;

Instituição de protocolos para os atendimentos da saúde;

Programa de Acolhimento nos serviços da saúde;

Fabrimed?

Hospital Regional?

Fortalecimento da participação popular na elaboração das políticas 

da saúde.

Incentivo as ações da vigilancia sanitária como técnicas da saúde

preventiva;

Centralidade dos serviços de atendimento à saúde;



DIRETRIZES PARA ÁREA DA DIRETRIZES PARA ÁREA DA 
SAÚDESAÚDE

Planejamento intersetorial das políticas de saúde(equipamentos, 

políticas complementares com ações de outras Secretarias;

Aprimoramento dos indicadores da saúde;

Hospital dia para pacientes mentais?



DIRETRIZES PARA ÁREA DA DIRETRIZES PARA ÁREA DA 
AÇÃO SOCIALAÇÃO SOCIAL

Complementaridade das ações da Assistência Social(integração das

ações da educação, saúde, cultura, esporte e recreação, habitação, etc.)

Estabelecimento de parcerias com iniciativa privada, ongs, órgãos 

de outras esferas de poder, etc.

Assistência judiciária gratúita;

Incentivo ao associativismo;

Desenvolvimento de atividades e cursos socio-educativos;

Elaborar senso, estudos e diagnósticos para identificação da realidade

socio-econômica da população do municipio;

Criação de Banco de Dados informatizados para a Área da Ação Social;



DIRETRIZES PARA ÁREA DA DIRETRIZES PARA ÁREA DA 
EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Gestão Democrática;
Acesso universal e gratúito à educação ofertada pelo município;
Erradicação do analfabetismo;
Educação para a cidadania(ambiental, política, social, etc);
Inclusão dos portadores de necessidades especiais;
Inclusão digital;
Incentivo a organização estudantil;
Planejamento estratégico da localização dos equipamentos da 

educação;
Atendimento de turno integral;
Projeto Escola aberta;
Adequação da oferta à demanda ao ensino infantil;
Incentivo às praticas de voluntariado;
Valorização, capacitação dos servidores da Educação;
Plano de carreira da Educação;



DIRETRIZES PARA ÁREA DA CULTURA, DIRETRIZES PARA ÁREA DA CULTURA, 
ESPORTE E LASERESPORTE E LASER

Cultura, Esporte e recreação como direito de cidadania e como 

política de inclusão social e desenvolvimento humano;

Resgatar a memória municipal com a adequação do espaço fisico

do museu municipal e sua estruturação;

Estabelecimento da política da cultura municipal integrada as 

demais políticas públicas(ambiental, bairros, educação, ação social, 

turismo, 

saúde, segurança pública, etc.)

Melhorar a distribuição geográfica dos equipamentos da pratica 

de esportes, lazer e recreação;

Otimização da ocupação dos espaços disponíveis;

Desenvolvimento de ações para manutenção periódica dos equi-

pamentos;



Diretrizes para o Desenvolvimento Diretrizes para o Desenvolvimento 

ECONÔMICO e SOCIALECONÔMICO e SOCIAL

SETOR AGROPECUÁRIO:

Politicas de incentivo a produção primária;

Fortalecimento dos pequenos produtores, ampliando o valor 
agregado da produção primária e   introduzindo técnicas de 
cultivo orgânico com certificação e de estudos de mercado, 
dentre outras;

Incentivo à Feira do Produtor e outras feiras livres;

Incorporação de produtos locais na merenda escolar;



Diretrizes para o Desenvolvimento Diretrizes para o Desenvolvimento 

ECONÔMICO e SOCIALECONÔMICO e SOCIAL

SETOR AGROPECUÁRIO (cont.):

Dar condições ao pequeno produtor de explorar suas terras de 
forma ambientalmente correta e que possa gerar benefícios tanto 
a nível ambiental quanto financeiro, promovendo programas de 
conservação das estradas rurais, incentivo à produção de mel, 
suinocultura, avicultura, piscicultura e hortifrutigrangeiras em 
geral;



Diretrizes para o Desenvolvimento Diretrizes para o Desenvolvimento 

ECONÔMICO e SOCIALECONÔMICO e SOCIAL

SETOR INDUSTRIAL :
Incentivar e estimular o empreendedorismo – como fator 

preponderante na geração de resultados tanto a nível público quanto 
privado;

Fortalecer a política de incentivo à implantação de novas indústrias 
através dos estudos das cadeias produtivas;

Consolidar o setor industrial do município de forma planejamda
através do zoneamento industrial, estudando e determinando áreas
de consolidação e expansão;

Incentivar o ensino e a pesquisa científica , desenvolvendo projetos 
e parcerias com as instituições de ensino instaladas no município.

Incentivar a Agenda 21 nas empresas com a promoção de parcerias 
e certificações municipais para as boas práticas ambientais e sociais 
como: Selo de responsabilidade Ambiental e Social.



Diretrizes para o Desenvolvimento Diretrizes para o Desenvolvimento 

ECONÔMICO e SOCIALECONÔMICO e SOCIAL

SETOR INDUSTRIAL :
Ampliação do potencial de atendimento de energia elétrica do

distrito industrial;

Pavimentar vias de atendimento ao distrito industrial;

Constituição de brigada de incendios;

Criação de área de estacionamento e manobras para caminhões;

Criação de distrito de prestação de serviços;

Transporte coletivo ao Distrito industrial;

Aquisição de novas áreas para implantação de industrias;

Estudos visando a diminuição de afastamentos do serviço da

mão-de-obra local.



Diretrizes para o Desenvolvimento Diretrizes para o Desenvolvimento 

ECONÔMICO e SOCIALECONÔMICO e SOCIAL
SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS :

Projeto de Requalificação do centro urbano;

Ampliação das áreas comerciais e despolarização do comércio 
local;

Criação de zonas de comércio vicinal de bairro e zona de serviços 
incomodos e diferenciados;

Requalificação da paisagem urbana através da determinação dos 
eixos temáticos – com potencialidade comercial,de serviços e 
Turismo;

Fortalecer as atividades comerciais diversificadas no município;

Incentivar o ensino e a pesquisa científica no ensino superior, 
promovendo projetos conjuntos com as instituições de ensino 
locais;

Incentivar o desenvolvimento turístico de eventos e negócios –
aumentando a oferta de bens e serviços turísticos essenciais;



Diretrizes para o Desenvolvimento Diretrizes para o Desenvolvimento 

ECONÔMICO e SOCIALECONÔMICO e SOCIAL
TURISMO:

Otimizar o aproveitamento econômico do potencial turístico do 
Município, como fonte de empregos, geração de renda e melhoria da 
qualidade de vida local;

Estimular o Turismo Ecológico, Rural em propriedades públicas e 
privadas com parcerias com os municípios limítrofes; 

Criar um roteiro turístico no município e regional;

Estimular a construção de equipamentos de hospedagem na sede 
urbana;

Fortalecer as ATIVIDADES GASTRONÔMICAS já existentes;

Incentivar o ensino e a pesquisa científica na área do turismo em 
parceria com as Instituições de Ensino do município.

Requalificação urbana com sinalização turística e paisagismo 
temático.



5.DESENVOLVIMENTO5.DESENVOLVIMENTO

SÓCIOSÓCIO--ESPACIALESPACIAL



Diretrizes para o DesenvolvimentoDiretrizes para o Desenvolvimento
SÓCIOSÓCIO--ESPACIALESPACIAL

(Uso e Ocupação do Solo )(Uso e Ocupação do Solo )
Revisão da delimitação do Perímetro Urbano da Sede Municipal;

Definição de Áreas propícias à Expansão Urbana;

Utilizar ações de expansão, adensamento ou consolidação 
urbana; 

Intensificar o uso do solo em  regiões bem servidas de infra-
estrutura e equipamentos para otimizar o seu aproveitamento;

Direcionar o crescimento da cidade para áreas aptas à 
urbanização;

Detectar áreas de preservação ambiental e entorno próximo, 
bem como,  formas de uso das mesmas sem prejuízo ambiental;

Descentralizar o comércio e os serviços para os bairros.

Recuperação de áreas de preservação permanente degradadas;

Intensificar a fiscalização com relação ao uso do solo e 
posturas;

Reformular a legislação urbanística municipal.



6.DESENVOLVIMENTO   ESTRUTURAÇÃO 6.DESENVOLVIMENTO   ESTRUTURAÇÃO 

TRANSPORTE e MOBILIDADETRANSPORTE e MOBILIDADE



Diretrizes de Desenvolvimento e Estruturação Diretrizes de Desenvolvimento e Estruturação 

SISTEMA VIÁRIO SISTEMA VIÁRIO –– TRANSPORTE e TRANSPORTE e 
MOBILIDADEMOBILIDADE

Reestruturar o sistema viário através da HIERARQUIZAÇÃO DE 
VIAS;

Priorizar  um conjunto de políticas  de transporte e circulação -
mobilidade dos cidadãos, incluindo os portadores de 
necessidades especiais – permitindo um acesso amplo e 
democrático ao espaço urbano e os meios não motorizados de 
transporte;

Reduzir a necessidade de deslocamentos dentro do município 
através de uma distribuição dos equipamentos em consonância 
com as demandas localizadas;



Diretrizes de Desenvolvimento e Estruturação Diretrizes de Desenvolvimento e Estruturação 

SISTEMA VIÁRIO SISTEMA VIÁRIO –– TRANSPORTE e TRANSPORTE e 
MOBILIDADEMOBILIDADE

Garantir um transporte coletivo de qualidade a todos os 
cidadãos, com eficiência operacional, segurança, conforto e 
qualidade ambiental;

Adequar o transporte coletivo municipal garantindo sua 
utilização pelos portadores de necessidades especiais;

Recuperação e construção de passeios, viabilizando e 
otimizando a circulação de pedestres;

Permitir uma maior integração do transporte coletivo com 
outros municípios.



7.PRESERVAÇÃO 7.PRESERVAÇÃO 

PATRIMÔNIO NATURALPATRIMÔNIO NATURAL



Diretrizes de DesenvolvimentoDiretrizes de Desenvolvimento
PATRIMÔNIO NATURAL E PAISAGÍSTICOPATRIMÔNIO NATURAL E PAISAGÍSTICO

Estimular a preservação do PATRIMÔNIO NATURAL 
Promover a recuperação das matas ciliares, bem como 

controlar a poluição hídrica;
Desenvolver uma sistemática de proteção ambiental 

consorciada;
Valorizar  os elementos naturais e urbanos como referências 

para qualidade da paisagem natural e cultural com ênfase no 
LAGO MUNICIPAL e PARQUES ECOLÓGICOS;

Valorizar as TRADIÇÕES ÉTNICAS  presentes no município;
Promover a educação ambiental e cultural;
Recuperar as áreas degradadas urbanas  - Criação de um 

sistema de áreas verdes, para implantação dos “CAMINHOS 
VERDES” , “parques Lineares”, “Parques ambientais”, etc;

Promover a gestão por bacias hidrográficas;
Edificação de praça ambiental no terreno aos fundos do grupo 

de escoteiros;
Revitalizar a estrada Max Staudacher;



8.SANEAMENTO AMBIENTAL8.SANEAMENTO AMBIENTAL



Diretrizes de DesenvolvimentoDiretrizes de Desenvolvimento

SANEAMENTO AMBIENTALSANEAMENTO AMBIENTAL

Desocupar as áreas lindeiras ao Rio TIBAGI e áreas de 
Preservação permanente dos Fundos de vales recolocando as 
familias em outras áreas utilizando recursos do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente, oriundos da SANEPAR e viabilizar a compensação 
de áreas quando da criação de novos  loteamentos.

Criar um sistema de áreas verdes urbanas – “CAMINHOS 
VERDES”

Controlar a ocupação do solo nas áreas próximas às nascentes;

Promover a educação ambiental da população, no sentido de 
adotar medidas de diminuição do consumo de água frente ao 
quadro de escassez;

Ampliar a oferta de rede de esgotos;

Combater os lançamentos clandestinos de esgoto;



Diretrizes de DesenvolvimentoDiretrizes de Desenvolvimento

SANEAMENTO AMBIENTALSANEAMENTO AMBIENTAL

Controlar a ocupação dos fundos de vale;

Incentivar as práticas de triagem, reciclagem e qualificação 
ambiental dos sistemas de coleta e tratamento por parte dos 
geradores e produtores industriais (com ênfase na redução);

Aprimorar as técnicas utilizadas em todo processo de coleta e 
disposição final de resíduos;

Manter o controle do aterro sanitário;

Controle do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos;



Diretrizes de DesenvolvimentoDiretrizes de Desenvolvimento

SANEAMENTO AMBIENTALSANEAMENTO AMBIENTAL

Modernizar, regular, dinamizar o mercado formal e informal de 
resíduos, com estímulo e monitoramento público às cooperativas e
à instalação de unidades autônomas de tratamento, reciclagem e 
destinação final;

Definir indicadores de qualidade ambiental;

Implantar o sistema SIG - sistema de monitoramento do usos e 
ocupação do solo;

Desenvolver projetos para implantação de parques lineares;

Elaborar projetos de arborização urbana, formando parcerias com 
órgãos ambientais e instituições de ensino locais;



9.POLÍTICA 9.POLÍTICA 

OFERTA HABITACIONALOFERTA HABITACIONAL



Objetivos  para implantação de uma política deObjetivos  para implantação de uma política de

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVOS:

Ampliar a oferta de habitações;

Conter a retenção especulativa do solo urbano;

Conter a supervalorização dos imóveis com estoque de áreas;

Democratizar o acesso à propriedade urbana, à habitação e aos   
serviços públicos de qualidade.



Objetivos  para implantação de uma política deObjetivos  para implantação de uma política de

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Criação de  áreas destinadas à habitação de interesse social;

Suporte técnico às iniciativas individuais ou coletivas da 
população para produzir ou melhorar sua habitação – através da 
parceria científica entre prefeitura e instituições de ensino 
superior;

Promoção do acesso à propriedade urbana, através da utilização 
adequada das áreas ociosas e/ou subutilizadas;

Fomentar  a política municipal de habitação em consonância 
com  política ambiental;

Elaboração/implantação de projetos/programas de inclusão 
socio-espacial com vistas a regularizar/requalificar ocupações 
precárias e reassentar famílias que ocupem áreas institucionais e 
de preservação permanente.



Objetivos  para implantação de uma política deObjetivos  para implantação de uma política de

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Impedir ocupações irregulares em parceria com as Associações 
de Moradores;

Assegurar a participação popular nos projetos e planos 
urbanos;

Criar ou aprimorar a rede de associações de moradores, 
oferecendo a todas as   comunidades os elementos técnicos 
necessários para a efetivação das propostas urbanísticas;

Trabalhar pela concretização de um Plano Diretor que respeite o 
direito dos moradores, conforme o mecanismo de proteção e 
melhoria habitacional, advindos do Estatuto da Cidade



10.DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO10.DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO



Diretrizes para o Desenvolvimento Administrativo
Plano de cargos e salários;

Desenvolvimento da Tecnologia de Informações;

Informatização da Prestação de serviços públicos ao cidadão;

Reforma Administrativa num prazo de 06(seis) meses;

Criação de Banco de Dados digital de informações e legislação 

municipal;

Padronização de procedimentos administrativos;

Adoção do Geoprocessamento como instrumento de planejamento;

Revisar e atualizar a legislação municipal;

Confeccionar Leis para: Sistema viário e Meio ambiente; 

Implementação da Guarda Municipal para vigilância do patrimonio

púclico;

Melhoria do sistema de fiscalização para as áreas: Tributação, 

Obras, posturas, Meio Ambiente, sistema de mobilidade urbana, etc.



Diretrizes para o Desenvolvimento Administrativo

Quadros técnicos efetivos para evitar descontinuidades nos projetos

e programas municipais com as trocas de mandatários;



ESTE MATERIAL DEVERÁ SER 

MELHORADO PARA COMPOR 

O PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR

DE DESENVOLVIMENTO DE TELÊMACO 

BORBA VISANDO A MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO 

DO NOSSO MUNICÍPIO.


