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Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Organizar as cooperativas e associações de classes rurais 2.000,00R$                   3.000,00R$             5.000,00R$                         Recursos Próprios; MDA; Recursos a fundo 

perdido.

Atualizar o cadastro de produtores rurais 1.000,00R$                   1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             5.000,00R$                         Recursos Próprios.

Apoiar o desenvolvimento agropecuário e a diversificação de culturas 550.000,00R$         60.000,00R$           60.000,00R$           670.000,00R$                     
Recursos Próprios; PRONAF; MDA; CODAPAR; 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).

Incentivar a instalação de agroindústrias no município 10.000,00R$           10.000,00R$                       

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
(SEDU); Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA); CODAPAR.

Implantar o Mercado Agrícola para comercialização da produção no próprio município 61.000,00R$           201.000,00R$         262.000,00R$                     

Recursos próprios; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA); Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS).

Firmar consórcios e parcerias intermunicipais 2.000,00R$             2.000,00R$             2.000,00R$             6.000,00R$                         Recursos Próprios;  SEDU/PARANACIDADE

Orientar e apoiar as famílias para obtenção de financiamento de microcrédito agrícola 10.000,00R$           10.000,00R$           10.000,00R$           30.000,00R$                       
Recursos Próprios; PRONAF; MDA; CODAPAR; 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).

Implantrar Programa de Sanidade de produtos de origem animal e vegetal 58.000,00R$           58.000,00R$           58.000,00R$           174.000,00R$                     
Recursos próprios; SEAB – Secretaria Estadual 
de Abastecimento Básico; Vigilância Sanitária 
Estadual; ANVISA.

Manter estradas e pontes municipais em boas condições de conservação e trafegabilidade 2.220.000,00R$      2.220.000,00R$      2.220.000,00R$      2.220.000,00R$      8.880.000,00R$                  Recursos Próprios; Ministério das Cidades;
Ministério dos Transportes.

3.000,00R$                      2.234.000,00R$         2.902.000,00R$         2.552.000,00R$         2.351.000,00R$         
10.042.000,00R$           

Incentivar a implantação de indústrias de beneficiamento no município 30.000,00R$                 30.000,00R$                       Recursos Próprios e Governo Estadual

Cadastrar as atividades de transformação e serviços 40.000,00R$                 25.000,00R$           5.000,00R$             5.000,00R$             5.000,00R$             80.000,00R$                       Recursos Próprios e Governo Estadual

Implantar escola técnica e profissionalizante no município 105.000,00R$         1.000.000,00R$      620.000,00R$         1.725.000,00R$                  
MCT – Ministério da Ciência e tecnologia; PADCT 
– Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq); SENAI / SESI e 
Iniciativa privada; Recursos próprios.

70.000,00R$                    25.000,00R$              110.000,00R$            1.005.000,00R$         625.000,00R$            

1.835.000,00R$             
Firmar convênio com a MINEROPAR/VOTORAN -R$                           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                                 Recursos Próprios; Governo Estadual e Setor 

Privado.

Cadastrar as atividades de exploração minerária municipais 25.000,00R$           5.000,00R$             5.000,00R$             5.000,00R$             40.000,00R$                       Recursos Próprios; Governo Estadual e Setor 
Privado.

Realizar campanhas para controle do transporte de produtos minerários 10.000,00R$           10.000,00R$           20.000,00R$                       Recursos Próprios; Governo Estadual.

Incentivar a atividade de mineração de calcário e granito 30.000,00R$           30.000,00R$                       Ministério do Meio Ambiente (MMA); Recursos 
próprios; Governo Estadual.

Criar canal de comunicação com a Votorantin Cimentos -R$                      -R$                      -R$                                 Recursos Próprios; Governo Estadual e Setor 
Privado.

-R$                              25.000,00R$              5.000,00R$                15.000,00R$              45.000,00R$              

90.000,00R$                  

Total de investimentos em 5 anos EIXO 02

FORTALECIMENTO DO 
ARRANJO DA 

EXPLORAÇÃO MINERAL

Total de Investimentos ano a ano EIXO 03
Total de investimentos em 5 anos EIXO 03

Quadro 86: RESUMO DOS INVESTIMENTOS POR EIXO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EM 5 ANOS

ALAVANCAGEM DS 
ATIVIDADES DE 

TRANSFORMAÇÃO E 
SERVIÇOS

Total de Investimentos ano a ano EIXO 02

Total de Investimentos ano a ano EIXO 01
Total de investimentos em 5 anos EIXO 01

Fonte de recursos

FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Eixo Ações Investimento Anual Total de investimentos em 5 
anos por ação



Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Fonte de recursosEixo Ações Investimento Anual Total de investimentos em 5 

anos por ação

Recuperar as matas ciliares 15.000,00R$           100.000,00R$         25.000,00R$           25.000,00R$           165.000,00R$                     Ministério do Meio Ambiente (MMA); Recursos 
próprios; e Governo Estadual.

Conscientizar os proprietários de terras quanto à importância das RPPNs e reserva legal. 5.000,00R$             5.000,00R$             5.000,00R$             5.000,00R$             20.000,00R$                       Ministério do Meio Ambiente (MMA); Recursos 
próprios e Parceria com a iniciativa privada.

Solicitar o manejo adequado do reflorestamento 1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             1.000,00R$             4.000,00R$                         Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Recursos 
próprios.

Preservar as bacias hidrográficas do município e aqüífero Carste 200.000,00R$               15.000,00R$           15.000,00R$           15.000,00R$           15.000,00R$           260.000,00R$                     Ministério do Meio Ambiente (MMA); SANEPAR e 
Recursos próprios.

Elaborar estudo da bacia de contribuição dos compartimentos hidrogeológicos 300.000,00R$         10.000,00R$           310.000,00R$                     Ministério do Meio Ambiente (MMA); SANEPAR e 
Recursos próprios.

Proibir ocupações em áreas de preservação permanente 15.500,00R$                 15.000,00R$           15.000,00R$           15.000,00R$           15.000,00R$           75.500,00R$                       
Ministério das Cidades; Recursos próprios; 
COHAPAR e Doações de agências bilaterais e 
multilaterais de cooperação.

Elaborar Plano de Contingência e de Defesa Civil para o município 60.000,00R$                 60.000,00R$           60.000,00R$           60.000,00R$           60.000,00R$           300.000,00R$                     COMDEC; Recursos Próprios e Parcerias com a 
iniciativa privada.

Promover cursos e palestras voltados à educação ambiental e segurança alimentar 25.000,00R$           25.000,00R$           50.000,00R$                       
Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS); Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(SEMA); Recursos próprios e Parcerias com a 
iniciativa privada.

Fiscalizar e promver a redução do uso abusivo de agroquímicos 50.000,00R$           5.000,00R$             5.000,00R$             60.000,00R$                       
Ministério do Meio Ambiente; Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento do Paraná 
(SEAB); Recursos Próprios.

Exigir relatórios periódicos das indústrias potencialmente poluidoras quanto à emissão de 
materiais particulados 20.000,00R$                 45.000,00R$           45.000,00R$           45.000,00R$           45.000,00R$           200.000,00R$                     Ministério do Meio Ambiente e Recursos Próprios.

Elaborar Plano de Gestão de Recursos Hídricos e Plano Municipal de Saneamento Básico 45.000,00R$           90.000,00R$           135.000,00R$                     
Recursos Próprios; Ministério do Meio Ambiente; 
Recursos estaduais ou federais (fundo perdido); 
SEDU/PARANACIDADE.

Encerrar e recuperar o Lixão 200.000,00R$         200.000,00R$         10.000,00R$           410.000,00R$                     
Recursos Próprios; Ministério do Meio Ambiente; 
FUNASA; Recursos estaduais (fundo perdido); 
Programa Nacional de Resíduos Sólidos 
Urbanos.

Construir o Aterro Sanitário e Usina de Triagem 320.000,00R$         1.000.000,00R$      680.000,00R$         95.000,00R$           2.095.000,00R$                  
Recursos Próprios; Ministério do Meio Ambiente; 
Recursos estaduais ou federais (fundo perdido); 
Programa Nacional de Resíduos Sólidos 
Urbanos; FUNASA.

Elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Campanha de 
Coleta Seletiva 70.000,00R$                 250.000,00R$         220.000,00R$         20.000,00R$           20.000,00R$           580.000,00R$                     

Recursos Próprios; Ministério do Meio Ambiente; 
Recursos estaduais ou federais (fundo perdido); 
Programa Nacional de Resíduos Sólidos 
Urbanos.

365.500,00R$                  771.000,00R$            1.801.000,00R$         1.396.000,00R$         331.000,00R$            
4.664.500,00R$             

RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL

Total de Investimentos ano a ano EIXO 04
Total de investimentos em 5 anos EIXO 04



Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Fonte de recursosEixo Ações Investimento Anual Total de investimentos em 5 

anos por ação

Efetivar o novo perímetro urbano através da implantação dos marcos de concreto 62.400,00R$                 62.400,00R$                       Recursos Próprios e SEDU/PARANACIDADE.
Recuperar as vias urbanas 200.000,00R$               500.000,00R$         700.000,00R$         700.000,00R$         700.000,00R$         2.800.000,00R$                  Recursos Próprios e SEDU/PARANACIDADE.

Adequar os pontos de conflitos viários 30.000,00R$           200.000,00R$         80.000,00R$           310.000,00R$                     Recursos Próprios; SEDU/PARANACIDADE e 
Ministério dos Transportes.

Requalificar o acesso principal (entrada) da sede 60.000,00R$           400.000,00R$         460.000,00R$                     Recursos Próprios; SEDU/PARANACIDADE e 
Ministério dos Transportes.

Implantar sinalização viária (horizontal e vertical) 340.000,00R$         250.000,00R$         10.000,00R$           600.000,00R$                     Recursos Próprios; SEDU/PARANACIDADE e 
Governo Federal.

Implantar desvio de fluxo pesado pela sede urbana 100.000,00R$         350.000,00R$         700.000,00R$         10.000,00R$           1.160.000,00R$                  Recursos Próprios; Ministério dos Transportes e 
Pareceria com a iniciativa privada.

Elaboração do Plano de Duplicação da rodovia PR-092 150.000,00R$         150.000,00R$                     Recursos Próprios; DER-PR.

Adequar as calçadas para pedestres 25.000,00R$           350.000,00R$         5.000,00R$             380.000,00R$                     Recursos Próprios e SEDU/PARANACIDADE.

Implementar Plano de Arborização Urbana e Paisagismo 45.000,00R$           80.000,00R$           5.000,00R$             130.000,00R$                     Recursos Próprios; Ministério das Cidades.

Requalificar o terminal rodoviário e incrementar as linhas de transporte intermunicipais e 
interestaduais 100.000,00R$         1.150.000,00R$      1.250.000,00R$                  Recursos Próprios; SEDU/PARANACIDADE e 

Ministério das Cidades.

Ampliar e promover melhorias no sistema de abastecimento de água -R$                      -R$                      -R$                      -R$                                 
Governo Federal (PAC – Programa de 
Aceleração do Crescimento); Governo Estadual e 
FUNASA; SANEPAR.

Implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário (rede) na sede 
urbana -R$                      -R$                      -R$                                 

Governo Federal (PAC – Programa de 
Aceleração do Crescimento); Governo Estadual e 
FUNASA; SANEPAR.

Elaborar e implementar Plano Diretor de Drenagem Urbana 150.000,00R$         120.000,00R$         120.000,00R$         390.000,00R$                     Ministério das Cidades; SEDU/PARANACIDADE; 
Recursos Próprios.

Promover a regularização fundiária da sede urbana (loteamentos irregulares e 
clandestinos) 80.500,00R$           500.000,00R$         580.500,00R$                     

Ministério das Cidades; COHAPAR; Governo 
Federal e Recursos próprios; Fundo Municipal de 
Habitação.

Realocar famílias em áreas de risco 35.000,00R$           820.000,00R$         200.000,00R$         10.000,00R$           1.065.000,00R$                  
Ministério das Cidades; COHAPAR; Governo 
Federal e Recursos próprios; Fundo Municipal de 
Habitação.

Implantar novo cemitério municipal em área ambientalmente adequada 120.000,00R$               500.000,00R$         12.000,00R$           12.000,00R$           12.000,00R$           656.000,00R$                     Ministério das Cidades e Recursos próprios.

Promover fiscalização urbana 60.000,00R$                 10.000,00R$           10.000,00R$           10.000,00R$           10.000,00R$           100.000,00R$                     Recursos próprios.

262.400,00R$                  635.000,00R$            2.472.000,00R$         2.840.500,00R$         3.140.000,00R$         
9.337.900,00R$             

Apoiar as famílias de baixa renda 25.000,00R$                 25.000,00R$           25.000,00R$           25.000,00R$           25.000,00R$           125.000,00R$                     Recursos Próprios; Governo Federal e Parceria 
com a iniciativa privada.

Promover melhorias na habitação rural 153.000,00R$         153.000,00R$                     
Governo Ferderal (PAC - Programa de 
Aceleração do Crescimento); Ministério das 
Cidades; COHAPAR e Recursos Próprios; Fundo 
Municipal de Habitação.

Implantar equipamentos de esporte e lazer 1.200.000,00R$      450.000,00R$         1.650.000,00R$                  Ministério dos Esportes; Ministério da Cultura; 
Recursos Próprios; Parcerias com a iniciativa 
privada; SEDU/PARANACIDADE.

Promover melhorias no sistema de comunicação rural 25.000,00R$           300.000,00R$         325.000,00R$                     Recursos Próprios; Ministério das Comunicações 
e Parceria com a iniciativa privada.

Ampliar e promover melhorias nas estruturas da rede de ensino 2.000.000,00R$      2.000.000,00R$      2.000.000,00R$      2.000.000,00R$      8.000.000,00R$                  
Ministério da Educação; PADCT – Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq); SENAI / SESI; Governo 
Estadual; Recursos próprios e Iniciativa privada.

Ampliar e melhor e promover melhorias nas estruturas da rede de saúde 3.000.000,00R$      2.500.000,00R$      1.000.000,00R$      6.500.000,00R$                  Ministério da Saúde; Governo Estadual; Recursos 
próprios e Iniciativa privada.

Ampliar e promover melhorias nas estruturas da rede social municipal 60.000,00R$           612.000,00R$         612.000,00R$         1.284.000,00R$                  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS); SENAI / SESI; Governo Estadual; 
Recursos próprios; Iniciativa privada.

25.000,00R$                    2.178.000,00R$         5.085.000,00R$         6.362.000,00R$         4.387.000,00R$         
18.037.000,00R$           

Total de investimentos em 5 anos EIXO 05
Total de Investimentos ano a ano EIXO 05

Total de Investimentos ano a ano EIXO 06
Total de investimentos em 5 anos EIXO 06

GARANTIA DA 
QUALIDADE DE VIDA E 

BEM ESTAR

REABILITAÇÃO DA SEDE 
URBANA



Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Fonte de recursosEixo Ações Investimento Anual Total de investimentos em 5 

anos por ação

Elaborar e implementar Plano de Desenvolvimento Turístico 25.000,00R$           95.000,00R$           120.000,00R$                     Recursos próprios; Ministério do Turismo e 
Parcerias com a iniciativa privada.

Elaborar estudo para requalificar a linha férrea para o turismo de passageiros 50.000,00R$           5.000,00R$             55.000,00R$                       Recursos próprios; Ministério do Turismo; IPHAN; 
Parcerias com a iniciativa privada.

Incentivar proprietários a abrir suas propriedades para o turismo rural 6.000,00R$             6.000,00R$             12.000,00R$                       Ministério do Turismo; Recursos próprios.

-R$                              -R$                         -R$                         81.000,00R$              106.000,00R$            

187.000,00R$                

725.900,00R$               5.868.000,00R$      12.375.000,00R$    14.251.500,00R$    10.985.000,00R$    

44.193.400,00R$        
Realinhar competências da Secretaria Municipal de Planejamento -R$                           -R$                                 Recursos Próprios

Realinhar competências da Secretaria de Desenvolvimento Urbano -R$                           -R$                                 Recursos Próprios

Realinhar competências da Secretaria de Educação -R$                           -R$                                 Recursos Próprios

Realinhar competências da Secretaria de Ação Social -R$                           -R$                                 Recursos Próprios

Realinhar competências da Secretaria de Governo -R$                           -R$                                 Recursos Próprios

Implantar a Divisão de Habitação 10.000,00R$           10.000,00R$                       
Implantar a Divisão de Informática 50.000,00R$           50.000,00R$                       
Implantar Sistema de Informações de Geoprocessamento (SIG) * * * * * -R$                                 Recursos Próprios

Readequar o ambiente físico da sede da Prefeitura e Câmara de Vereadores 550.000,00R$         300.000,00R$         850.000,00R$                     Recursos Próprios e SEDU/PARANACIDADE.

Implementar o funcionamento do órgão de controle interno 11.000,00R$           11.000,00R$                       
Complementar dados municipais no site municipal 3.000,00R$             3.000,00R$             3.000,00R$             3.000,00R$             12.000,00R$                       Recursos Próprios

Adequar o endereço eletônivo no síítio municipal 1.000,00R$                   1.000,00R$                         Recursos Próprios

Recuperar receitas próprias municipais 60.800,00R$           60.800,00R$           60.800,00R$           182.400,00R$                     Recursos Próprios

Promover campanha para incentivo da emissão das notas fiscais 12.000,00R$           12.000,00R$           24.000,00R$                       Recursos Próprios

Readequar as estimativas do planejamenmto orçamentário municipal -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                                 
Implantar Plano de Cargos e Carreiras para todos os servidores municipais * * * * * -R$                                 
Promover programa de capacitação dos servidores municipais 20.000,00R$           20.000,00R$                       Recursos Próprios

Readequar o número de servidorres municipais -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                                 Recursos Próprios

Reestruturar a área tributária 130.000,00R$         10.000,00R$           10.000,00R$           10.000,00R$           160.000,00R$                     Recursos Próprios

Compor quadro de servidores com o profissoinal geólogo 1.000,00R$             56.000,00R$           56.000,00R$           56.000,00R$           169.000,00R$                     Recursos Próprios

1.000,00R$                      144.000,00R$            129.800,00R$            741.800,00R$            472.800,00R$            
1.489.400,00R$             

Promover articulação com atores municipais e esferas estaduais e federais -R$                                 Recursos Próprios

Ampliar a participação dos conselhos municipais na gestão municipal 4.000,00R$             4.000,00R$             8.000,00R$                         Recursos Próprios

Implantar o Conselho de Desenvoltimento Municipal  - -R$                                 Recursos Próprios

-R$                              -R$                         -R$                         4.000,00R$                4.000,00R$                
8.000,00R$                    

1.000,00R$                   144.000,00R$         129.800,00R$         745.800,00R$         476.800,00R$         

1.497.400,00R$          

726.900,00R$               6.012.000,00R$      12.504.800,00R$    14.997.300,00R$    11.461.800,00R$    

45.702.800,00R$        

OBS: O Montante final é custo total das ações, sem compatibilização com o PPA

Total de Investimentos em cinco anos para os EIXOS DE DESENVOLVIMENTO e para a GESTÃO ADMINISTRATIVA

Total de Investimentos ano a ano para os EIXOS DE DESENVOLVIMENTO e para a 
GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES INTERNAS

ARTICULAÇÃO EXTERNA

Total de Investimentos ano a ano para GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÕES EXTERNAS
Total de investimentos em 5 anos  para GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÕES EXTERNAS

Total de Investimentos ano a ano para a GESTÃO ADMINISTRATIVA

Total de Investimentos ano a ano para AÇÕES INTERNAS
Total de investimentos em 5 anos  para GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÕES INTERNAS

Total de Investimentos ano a ano EIXO 07

ESTRUTURAÇÃO DO 
TURISMO RURAL E DE 

AVENTURA

* Os custos para ações de longo prazo não estão computados nesse documento, apenas as ações prioritárias (início em 5 anos).

TOTAL de Investimentos em cinco anos para os EIXOS DE DESENVOLVIMENTO

Total de Investimentos ano a ano para os EIXOS DE DESENVOLVIMENTO

Total de investimentos em 5 anos EIXO 07

TOTAL de Investimentos em cinco anos para a GESTÃO ADMINISTRATIVA
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