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PROMOVER MELHORAMENTOS NO SETOR DA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO OBJETIVANDO:
 O ACRÉSCIMO DE EMPREGOS E GERAÇÃO DE
RENDA.
 DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES
NO
MUNICÍPIO
(BUSCANDO
AUTONOMIA DOS SETORES)

ALCANÇAR



EXPLORAR O
MUNICÍPIO.

POTENCIAL

EMPREGO DE MÍDIA;
INCENTIVOS AO SETOR;
LEGISLAÇÃO - ZEIT.

TURÍSTICO

DO



MOBILIDADE URBANA E SISTEMA VIÁRIO:

 ENFOQUE NO PEDESTRE:
- REGULAMENTAÇÃO DE CALÇADAS;
- ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.

 REDIMENSIONAMENTO DE MÍNIMOS DE VIAS
URBANAS.
 REGULAMENTAÇÃO
URBANA.

DA

ARBORIZAÇÃO



TRABALHAR
ASPECTOS
AMBIENTAIS
OBJETIVANDO MELHORAR E MANTER A
QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO.
 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: REVISÃO
E APLICAÇÃO.

 ATERRO SANITÁRIO: MANEJO SUSTENTÁVEL E AQUISIÇÃO DE
ÁREA.
 ÁREAS
VERDES,
RIOS,
CÓRREGOS
MAPEAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

E

NASCENTES:



GESTÃO MUNICIPAL:
 APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL;
 ACRÉSCIMO DE RECEITAS;
 SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO (PMAT);
 FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA.
 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.

TURISMO

EMPREGO E
RENDA

REVISÃO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL
+
LEIS ANEXAS.

MOBILIDADE
URBANA E
SISTEMA VIÁRIO

ASPECTOS
AMBIENTAIS

GESTÃO
MUNICIPAL
EFICIENTE





Articular a política educacional ao conjunto de políticas
públicas, com vistas à inclusão social e cultural com equidade,
promovendo os princípios do respeito aos direitos humanos,
diversidade e sustentabilidade socioambiental.

Democratizar
a
gestão
estabelecimentos oficiais.

do

ensino

público



Promover atividades extracurriculares.



Elevar o nível de escolaridade da população em geral.



Melhorar a qualidade de ensino nos níveis e modalidades.



Valorizar os profissionais da educação.

nos














Contribuir para a construção da cidadania cultural no Município,
garantindo espaços e instrumentos necessários à criação e
produção cultural;
Construir políticas públicas de cultura com a participação da
sociedade;
Articular a política cultural ao conjunto das políticas públicas
voltadas para a inclusão social, especialmente as educacionais e de
juventude;
Criar e reformar leis, instituições e mecanismos destinados ao
financiamento e fomento à cultura;
Incentivar a cultura popular desenvolvida diretamente pela
comunidade;
Promover e incentivar o intercâmbio entre as expressões culturais.
Proteger e promover a diversidade cultural, aliada sempre ao
desenvolvimento humano e respeito aos direitos humanos;















Alçar o esporte, o lazer e a recreação à condição de direito
dos cidadãos.
Manter em pleno funcionamento as áreas livres municipais
destinadas ao esporte e ao lazer;
Oferecer acesso universal e integral às práticas esportivas,
promovendo bem-estar e melhoria da qualidade de vida;
Promover o esporte com forma de prevenção à marginalidade
social.
Proporcionar o acesso do pessoas com deficiência aos
equipamentos esportivos municipais;
Priorizar a implantação de unidades esportivas em regiões
mais carentes;
Criar mais espaços de lazer e dar manutenção aos existentes.

















Proteger e recuperar o meio ambiente natural e construído;
Levantar e catalogar as Áreas Verdes do Município assegurando usos
compatíveis dentro dos princípios da preservação e conservação
ambiental;
Aplicar instrumentos de gestão ambiental, estabelecidos nas
legislações Federal, Estadual e Municipal, bem como a criação de outros
instrumentos, adequando-os às metas estabelecidas pelas políticas
ambientais;
Orientar o manejo adequado do solo nas atividades agrícolas;
Incentivar programas para preservação e manutenção das áreas de
abastecimento e mananciais.
Desenvolver programas contínuos de conscientização e educação
ambiental.
Criação de instrumentos legais destinados a ordenar e fiscalizar as
atividades potencialmente poluidoras.
Revisão do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Elaborar Plano Municipal de Arborização.









Criar e dar manutenção a programas que estimulem a geração
e manutenção dos postos de trabalho, fortalecendo a
economia local e regional.
Oportunizar qualificação e/ou aperfeiçoamento adequado dos
trabalhadores.
Estruturar e desenvolver Parque Industrial Municipal.
Apoiar a criação e desenvolvimento de novas empresas bem
como a criação de novas cadeias produtivas no município, com
o objetivo de diversificar as frentes de trabalho, as
oportunidades de emprego e as fontes de renda, minimizando
os riscos.







Fomentar ações de desenvolvimento tecnológico nos âmbitos
educacionais e empresariais, tendo como diretriz preparar a
cidade e a população para o futuro.
Desenvolver o turismo local, integrando-o em ações regionais
e estaduais criando assim uma nova fonte emprego e renda,
contribuindo para o desenvolvimento econômico municipal.
Desenvolver programas que oportunizem que as compras
municipais sejam feitas através de empresas locais,
observando sempre os princípios legais pautados na Lei Geral
das Micro e Pequenas Empresas.









Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades
de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica
e da atenção especializada;
Manter serviço de transporte humanizado e de qualidade,
proporcionando conforto e resolutividade à população que precisa
de serviços de saúde disponibilizados fora do município;
Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para
garantir acesso, acolhimento e resolutividade;
Fortalecer a promoção em Vigilância em Saúde reduzindo os
riscos e agravos à saúde;





Garantir ações de Atenção à saúde da população em situação de
violência;
Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população do município, de
forma articulada com os demais pontos de atenção da Rede;



Promover ações que impactem positivamente na saúde da coletividade;



Promover ações para fins de Prevenção de doenças;



Garantir 100% de cobertura de atendimento pelo ACS – Agente
Comunitário de Saúde nos territórios das ESF – Estratégia de Saúde da
Família - reforçando o elo profissional com a comunidade;









Promover ações de modo a garantir as condições mínimas de
vida, o que supõe o suprimento das necessidades sociais que
produzem segurança da existência e dignidade humana;
Promover inclusão Social dos cidadãos e famílias no alcance e
exercício dos direitos fundamentais;
Atuar de forma preventiva no que se refere a processos de
riscos sociais;
Atuar no resgate e fortalecimento de vínculos sociofamiliares,
sociocomunitário e socioeconômico.

A propriedade urbana cumpre sua função social
quando ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS
DE ORDENAÇÃO DA CIDADE EXPRESSAS NO
PLANO DIRETOR, assegurando o atendimento
das necessidades dos cidadãos quanto à
qualidade de vida, à justiça social e ao
desenvolvimento das atividades econômicas.
(Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257/2001, Art. 39).



REVISÃO DO ZONEAMENTO URBANO (USO E OCUPAÇÃO DO SOLO)
COM VISTAS A ATENDER AS BASES DAS DIRETRIZES:
 Descentralizar as atividades de comércio e serviço.
 Evitar/combater o espraiamento do Perímetro urbano.
 Definir áreas prioritárias para adensamento populacional e
expansão urbana.
 Reduzir e combater vazios urbanos visando melhor aproveitamento
da infraestrutura existente e custos públicos.
 Classificar das atividades analisando-se o grau de incomodidade e
utilização do Instrumento de Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV).
 Emprego de raios de distanciamento para determinadas atividades.
 Dimensionar vagas de estacionamentos para implantação de
empreendimentos diversos.
 Promover e incentivar a regularização de áreas e edificações.
 Revisão da Atuação do Conselho Municipal das Cidades.

 EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DIVERSOS:
 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;
 Direito de Preempção;
 Outorga Onerosa do Direito de Construir;
 Transferência do Direito de Construir;
 Operações Urbanas Consorciadas;
 Parcelamento, Edificação e Uso Compulsório (PEUC);


E

APLICAÇÃO

DE

REVISÃO DE LEGISLAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM VISTAS A MOBILIDADE URBANA
ADEQUADA.
◦ Ciclofaixas.
◦ Padronização de Calçadas.
◦ Plano de Arborização;
◦ Transporte Público otimizado.

Confere ao poder público municipal, em determinadas
situações, o direito de preferência para adquirir, mediante
compra, um imóvel urbano que seja colocado à venda pelo
proprietário.
O Direito de Preempção é exercido em áreas predefinidas
quando o poder público necessita de áreas para
regularização fundiária, execução de programas habitacionais
de interesse social, ordenamento e direcionamento da
expansão urbana, implantação e criação de equipamentos
públicos de lazer e áreas verdes e proteção de áreas de
interesse histórico ou paisagístico.

É o conjunto de intervenções e medidas
coordenadas pelo poder público, com a
participação
de
agentes
públicos
ou
privados(proprietários, moradores, usuários,
investidores), com o objetivo de viabilizar
reurbanização,
melhorias
e
valorização
ambiental de algumas áreas da cidade,
implantação de programas habitacionais e
equipamentos públicos.





Autoriza o proprietário de um imóvel urbano privado construir
em outro local ou vender seu direito de construir, quando, por
interesse do poder público, fica o imóvel inibido de atingir o
seu potencial construtivo.
São “geradores” os imóveis tombados em bom estado de
conservação e os definidos pelo poder público como de
interesse de preservação ambiental, implantação de
equipamentos comunitários, urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda ou para habitações de
interesse social.



Permite ao proprietário de um terreno, mediante
pagamento ao poder público, edificar acima do
Coeficiente de Aproveitamento Básico até o limite do
Coeficiente de Aproveitamento Máximo previsto para
o zoneamento em que o terreno se insere.

Confere ao poder público o poder de determinar condições e prazo
para que ocorra o parcelamento, edificação e utilização de imóvel
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, visando ao
cumprimento de sua função social.
Imóvel não edificado
(Coeficiente de Aproveitamento = 0)

Para induzir o uso dos imóveis ociosos
A prefeitura notificará os proprietários que terão os seguintes prazos para
cumprir a função social da propriedade:
Para imóveis não edificados ou subtilizados:

Para imóveis não utilizados:

Caso o proprietário não cumpra com as obrigações e os prazos a prefeitura
passará a aplicar o IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO.

liderengenharia.eng.br

Imposto Predial Territorial Urbano Progressivo no Tempo
Enquanto o proprietário do imóvel não se adequar às obrigações para que seu
imóvel cumpra a função social da propriedade o seu IPTU irá aumentar
anualmente:

Caso o imóvel permaneça ocioso passados 5 anos de cobrança do IPTU
Progressivo no Tempo a prefeitura poderá desapropriar o imóvel mediante
pagamento em títulos de dívida pública.
liderengenharia.eng.br

Desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida
pública

A qualquer momento o proprietário do imóvel ocioso poderá propor à prefeitura
uma parceria denominada Consórcio Imobiliário.

liderengenharia.eng.br

Consórcio Imobiliário

liderengenharia.eng.br

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
(46) 3242-8624 / 3242-8633

contato@liderengenharia.eng.br
(41) 3014-3341 / (43) 99631-6699

