APRESENTAÇÃO

O Plano de Ação e Investimentos (PAI) trata do indicativo das ações e projetos
que terão prioridade no Plano Diretor Municipal (PDM), resultado da etapa Diretrizes e
Proposições, com a hierarquização de investimentos em infraestrutura básica e social,
equipamentos em geral e ações institucionais.
Nele são apresentadas as estimativas de custos de instalação e implantação dos
programas e projetos para os próximos cinco anos e a compatibilidade destes custos
com a projeção orçamentária, analisando a futura capacidade de investimento e de
endividamento do Município, bem como as verbas que poderão advir de ações políticas
com obtenção de recursos a fundo perdido.
No PAI Municipal são elencadas as propostas para as áreas prioritárias de
atuação.
O PAI é fruto das análises comunitárias e técnicas e está dividido em medidas
urbanísticas de cunho concreto, diretrizes políticas norteadoras da legislação do PDM,
de suas leis complementares e de órgãos da administração municipal envolvidos
nestas ações, e entidades públicas a quem a administração poderá buscar apoio. As
propostas são descritas segundo os seguintes eixos de desenvolvimento:

- Proteção e Preservação Ambiental;
- Serviços Públicos, Infraestrutura e Saneamento Ambiental;
- Desenvolvimento Econômico e Social;
- Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática;
- Desenvolvimento e Ordenamento Físico Territorial.

A elegibilidade das ações e projetos prioritários deu-se através do debate dos
problemas e potencialidades encontradas no território municipal e, neste processo de
discussão, os principais atores foram: Equipe Técnica Municipal do PDM, Comissão de
Acompanhamento do PDM, Administração Municipal, Legislativo Municipal, Equipe
Técnica da Consultoria e, fundamentalmente, a comunidade em geral em seus diversos

segmentos representativos (CMC, CMDE, ACEC, NEAC, Demais Conselhos e
Associações entre outros).

As ações contempladas no PAI, que serão hierarquizadas para o período entre
2019 e 2023, são resultantes da etapa Diretrizes e Proposições, que demonstra ações
definidas em curto, médio e longo prazo.
Para definição do número de projetos prioritários adotou-se o critério de
estabelecer as principais ações para cada tema de intervenção, respeitando, para
tanto, o período dos próximos cinco anos, levando-se em consideração os seguintes
indicadores:

- Construção e consolidação da estrutura urbana proposta pelo PDM;
- Melhoria nos índices sociais e econômicos;
- Modernização da administração, com redução de custos;
- Melhoria na qualificação e produtividade;
- Agilidade no atendimento da população local.

Desta forma, as ações foram classificadas em curto (de 1 a 2 anos), médio (de 2
a 4 anos) e longo prazo (de 4 a 5 anos), sendo estimados valores para a execução das
Medidas Urbanísticas e Políticas a serem realizadas, bem como apontadas possíveis
fontes de recursos a quem a administração pública poderá recorrer, tanto para
financiamento quanto para desenvolvimento de projetos a fundo perdido.
A análise da capacidade de investimento envolve o ocorrido nos exercícios de
2013 a 2017 e a projeção do que poderá ocorrer nos anos de 2019 a 2023. Demonstrase a provável evolução das receitas e despesas e o que poderá ser gasto em termos
de dispêndio, com investimentos, encargos e amortizações.
Cabe destacar que, despesas com manutenção de atividades e custeio da
Administração Municipal, inclusive com o pessoal ativo e inativo, não será objeto de
financiamento nem consideradas para efeito de contrapartida do município aos
projetos.

Várias medidas apontadas na construção do PDM poderão ser tomadas sem
custos adicionais aos que o Município já possui, bastando apenas adotar medidas
administrativas de forma a racionalizar e aperfeiçoar procedimentos e ações,
especialmente na área institucional. Isso dará mais agilidade e eficiência à máquina
administrativa.
Tais previsões por si só não asseguram a eficácia do PDM, necessitam de
medidas

de

implementação,

desenvolvimento

de

projetos

e

ações

efetivas

preconizadas neste Plano.
Nas proposições das ações foram levados em conta o Plano Plurianual (PPA) e
outros planos governamentais setoriais correlatos.
As políticas públicas para a área de saneamento, recursos hídricos, proteção do
meio ambiente e proteção e promoção da saúde também foram levadas em
consideração na formulação destas ações.
Entretanto, os planos e políticas públicas, nos aspectos de implementação
podem sofrer alterações em função de políticas governamentais ou fortes impactos na
economia, devendo as ações e metas contempladas serem revisadas e adaptadas às
novas condições, quando da sua implantação.
A compatibilização de planos é um processo bilateral, já que quase sempre
estes são formulados em momentos diferentes, fato que exigirá complementações de
um ou de outro plano. Os planos, por sua própria natureza não são estáticos, devendo,
sempre que necessário, sofrer adaptações e atualizações.
Para atribuição dos valores estimados para cada ação foram realizadas diversas
consultas junto a fornecedores, prefeituras que estão implementando projetos e
executando obras semelhantes, junto à Secretaria do Desenvolvimento Urbano (SEDU)
do Estado do Paraná/Tabela SINAPI/DER e, no caso dos produtos, máquinas,
veículos, equipamentos, softwares, etc., em publicações e sites especializados.
Entretanto, estes valores são estimados levando-se em conta a realidade econômica e
de mercado atual (2018), o que exigirá da administração municipal atualização e
adaptação dos custos conforme detalhamentos em projetos específicos elaborados e
implantados no devido tempo.

A identificação de algumas das possíveis fontes de financiamento por si só não
garante a obtenção dos recursos, devendo vir acompanhada de projetos específicos,
gestão administrativa e política para a concretização de financiamentos.
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AÇÕES E/OU PROJETOS
PRIORITÁRIOS

CUSTO ESTIMADO
(R$)

R$

CURTO

MÉDIO

(1 A 2 ANOS)

(2 A 4 ANOS)

R$

R$

R$

LONGO

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

FONTE DE
RECURSO

Divisão de
Planejamento/Secret
aria de Viação

Federal e Municipal

(4 A 5 ANOS)
R$

1

Pavimentação Poliédrica Vila Rural

R$

400.000,00

R$

250.000,00

150.000,00

2

Ciclovia, Calçadas e Portal Paqrque
do Lago

R$

500.000,00

R$

500.000,00

Divisão de
Planejamento

Federal e Municipal

3

Reforma Módulo esportivo Municipal

R$

743.250,00

R$

743.250,00

Divisão de
Planejamento

Federal e Municipal

4

Iluminação Complexo Modulo
Esportivo Municipal

R$

243.750,00

R$

243.750,00

Divisão de
Planejamento

Federal e Municipal

5

Pavimentação asfáltica em vias do
Município

R$

1.500.000,00

R$

1.500.000,00

Divisão de
Planejamento/Secret
aria de Viação

Federal e Municipal

6

Recapemanto Asfáltio Zona Rural Área de Interesse Turístico

R$

1.205.000,00

Divisão de
Planejamento/Secret
aria de Viação

Federal e Municipal

7

Implantação Sistema de
Georreferenciamento

R$

549.000,00

R$

549.000,00

Divisão de
Planejamento/Secret
aria de Finanças

Financiamento Banco
do Brasil - Eficência
Administrativa

8

Requalificação da Área Central da
Cidade

R$

2.500.000,00

R$

2.500.000,00

9

Rede de Distribuição de Água para o
Distrito de São Francisco

R$

890.000,00

R$

890.000,00

Divisão de
Planejamento/Secret
aria de Viação

Federal e Municipal

10

Quadra Sintetica, Parque Infantil e
Academia ao Ar Livre no Bairro São
Sebastião

R$

330.000,00

R$

330.000,00

Divisão de
Planejamento/Secret
aria de Educação

Federal e Municipal

Divisão de
Financiamento através
Planejamento/Secret do programa Avançar
aria de Viação
Cidades

11

Requalificação Praça Cristo Rei

R$

800.000,00

R$

800.000,00

Divisão de
Planejamento/Secret
aria de Viação

Federal e Municipal

12

Aquisição de Equipamentos para o
Setor Rodiviário

R$

1.500.000,00

R$

500.000,00

R$

500.000,00

R$

500.000,00

Divisão de
Planejamento/Secret
aria de Viação

Federal e Municipal

13

Aquisição de Equipamentos Agriculas
para as Associações de Produtores

R$

900.000,00

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

300.000,00

Secretaria de
Agricultura

Federal e Municipal

14

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO INTEGRAL MARIA
EVANIRA SILVEIRO

500.000,00

X

500.00,00

Secretaria de
Educação

FNDE/MEC -PAR

15

Aquisição de Veiculo Onibus Rural

228.912,00

228.912,00

-

-

Secretaria de
Educação

FNDE/MEC -PAR

16

Aquisição de Veiculo Van

170.000,00

X

170.000,00

-

Secretaria de
Educação

RECURSOS PROPRIOS/
SALARIO EDUCAÇÃO

17

Aquisição de Veiculo Utilitário

54.000,00

54.000,00

-

-

Secretaria de
Educação

FUNDEB

18

Equipamentos para as Escolas e
CMEIS

330.000,00

150.000,00

50.000,00

100.000,00

Secretaria de
Educação

FNDE/MEC/ PROPRIOS

19

Reforma de Escolas e CMEIS

400.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

Secretaria de
Educação

FUNDEB/PROPRIOS

20

Construção de Parques Infantis

50.000,00

20.000,00

30.000,00

-

Secretaria de
Educação

FUNDEB/PROPRIOS

21

Reforma de Parques Infantis

70.000,00

30.000,00

40.000,00

-

Secretaria de
Educação

FUNDEB/PRÓPRIOS

22

Aquisição de Briquedos para a
Educação Infantil

120.000,00

-

120.000,00

-

Secretaria de
Educação

PRÓPRIOS

23

Capacitação dos Profissionais da
Educação

60.000,00

30.000,00

30.000,00

Secretaria de
Educação

PRÓPRIOS/FUNDEB

24

Reformar, ampliar, adequar e/ou
construir unidades de saúde para
ESF de acordo com o preconizado
pelo Ministério da Saúde, visando
melhorar as condições de trabalho e
qualidade de atendimento aos
usuários; Atribuido a
Reforma/Ampliação da unidade
Basica de Saúde central no Valor R$
330.632,47 e Reforma/Ampliação
das Unidades Basias de Saúde de
Santa Maria, Invernadinha, Mato
Branco e Gramados situadas na Area
rural do municipio no valor R$
160.023,23.

R$

490.665,70 R$ 490.665,70

Secretaria Municipal
de Saúde e Divisão
de Planejamento

Municipal e Estadual

25

Viabilizar equipamentos e insumos
para as unidades de saúde
permitindo o atendimento de
qualidade, sempre mantendo
manutenção preventiva e corretiva
com reserva para a reposição dos
existentes;

R$

145.450,00

R$

145.450,00

Secretaria Municipal
de Saúde

Municipal, Estadual e
Federal

26

Garantir a segurança no transporte
dos profissionais de saúde e usuários
do serviço. Aquisição de 01
Van/Microonibus com capacidade de
21 lugares, 01 veiculo modelo perua
para o programa Melhor em Casa,
01 veiculo modelo Hacth para o
NASF

R$

326.480,00

R$

326.480,00

Secretaria de Saúde

Municipal, Estadual e
Federal

27

Promover a melhoria quantitativa e
qualitativa do programa de
assistência farmacêutica básica no
município

R$

16.000,00

28

Implementar as diretrizes do
atendimento de acordo com o
Programa de Tutoria do APSUS,
buscando sempre qualidade nos
serviços prestados à população;

Ação Institucional

16.000,00

Secretaria de Saúde

498 - Estadual

Secretaria de Saúde

Municipal

29

Aprimorar cada vez mais a vigilância
do risco gestacional, garantindo o
acesso a consultas e exames de prénatal conforme preconização da
Rede Mãe Paranaense, realizando o
acolhimento com classificação de
risco a todas as gestantes do
município o mais precocemente
possível para, dessa forma, se evitar
e/ou reduzir o óbito
materno/infantil;

Ação Institucional

Secretaria de Saúde

Municipal

30

Ofertar maior diversidade de
procedimentos, reduzir o tempo de
espera dos usuários encaminhados e
facilitar a acessibilidade de um
serviço de nível secundário e
terciário;

Ação Institucional

Secretaria de Saúde

Municipal

31

Aplicar a abordagem intersetorial
dos serviços de saúde, no
entendimento do processo de saúdedoença e nas intervenções que
visem à proteção, à promoção e à
reabilitação da saúde;

Ação Institucional

Secretaria de Saúde

Municipal

32

Ampliar o acesso à atenção
psicossocial da população, de forma
articulada com os demais pontos de
atenção em saúde e outros pontos
intersetoriais;

Ação Institucional

Secretaria de Saúde

Municipal

33

Realizar ações e campanhas de
prevenção, diagnóstico e tratamento
precoce dos diversos tipos de
câncer, doenças preveníveis,
doenças infectocontagiosas e
doenças crônicas não preveníveis;
Vigiasus

R$

Secretaria de Saúde

497 - Estadual

34

Construção do Centro de
Especialidades

R$

1.000.000,00 R$ 800.000,00

34

Construção de Barracões Industriais

R$

1.000.000,00 R$ 1.000.000,00

131.291,78

131.291,78

200.000,00

Secretaria Municipal
de Saúde e Divisão
de Planejamento

Municipal e Federal

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Econômico e Divisão
de Planejamento

Municipal e Estadual

