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Tabela 1: 
PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE CONTENDA 

  
  

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  
INDICADORES METAS 

(5 anos) 

INVESTIMENTOS 
2010-2014 

(R$ 1,00) 
AGENTES 

ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS 
FONTES DE 
RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta

 

FA
TO

RE
S 

FÍ
SI

C
O

S 
E 

BI
O

LÓ
G

IC
O

S 

CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL 

CONTROLE 
AMBIENTAL 

controle da 
quantidade e 

qualidade da água 

elaborar um plano 
para sistematização e 

controle da 
qualidade hídrica 

(especialmente da 
área de mananciais 

hídricos) 

      
quantidade de 

ações realizadas 
pelo plano 

elaboração do plano 
em até 3 anos 30.000 

poder público 
municipal; 

Estado; União; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios, 
Agência Nacional 
de Águas, SEMA, 

SANEPAR 

estruturação de 
programa de 

conscientização 
ambiental 

criar um grupo de 
trabalho 

interdisciplinar para 
elaboração do Plano 
de Ações Ambientais 

do município 

      

número de 
atividades 

realizadas que 
estavam previstas 
no plano de ação 

ambiental 

elaboração do plano 
de ação ambiental 
dentro de um prazo 

de 3 anos 

15.000 

poder público 
municipal; 

Estado; União; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios 

realizar campanhas 
de conscientização 

ambiental 
      

número de 
atividades de 

conscientização 
ambiental 
realizadas 

conscientizar 
habitantes da área 

urbana e rural sobre a 
questão ambiental 

10.000 

poder público 
municipal; 

Estado; União; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios 

estruturação de 
sistema de 

fiscalização 
ambiental integrada 

apoiar ações de 
fiscalização (IAP, 

IBAMA) 
      

número de 
fiscalizações 

realizadas pelo IAP 
e IBAMA apoiada 

pelo município 

apoiar 100% das 
fiscalizações 
realizadas no 

município 

 -  

poder público 
municipal; 

Estado; União; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios 

controle da erosão 
do solo 

identificar os locais 
com potencial 

erosivo 
      

número de 
atividades 

realizadas que 
estavam previstas 
no plano de ação 
para contenção à 

erosão 

elaboração de um 
plano de ações para 
contenção à erosão 

em até 5 anos 

5.000 

poder público 
municipal; 

Estado; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios 
estabelecer um plano 

de ações para 
contenção à erosão 

      

estudos para o 
controle da redução 

da biodiversidade 

exigir a realização de 
estudos ambientais 

para atividades 
potencialmente 

poluidoras 

      

quantidade de 
atividades 

poluidoras que 
realizam estudos 

ambientais 

100% das atividades 
potencialmente 
poluidoras com 

estudos ambientais 

 -  

poder público 
municipal; 

Estado; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

sem custo 

desenvolver 
pesquisas sobre  biota 
e elaborar a Agenda 

21 local 

      

quantidade de 
pesquisas 

desenvolvidas 
sobre a biota 

desenvolver 
pesquisas sobre a 

biota de Contenda 
10.000 

poder público 
municipal; 

Estado; iniciativa 
privada 

recursos próprios 

(continua) 
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(continuação da Tabela 1) 
 

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE 

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

INVESTIMENTOS 
2010-2014 

(R$ 1,00) 

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS 
FONTES DE 
RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

ba
ixa

 

m
éd

ia
 

al
ta

 

FA
TO

RE
S 

FÍ
SI

C
O

S 
E 

BI
O

LÓ
G

IC
O

S 

CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL 

RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL 

recuperação da 
cobertura vegetal 

sistematizar controle do 
desmatamento        

% de áreas de 
preservação 

permanente (APP) 
preservada ou 

recuperada 

dobrar a quantidade 
de áreas de 
preservação 

permanente (APP) e 
remanescentes 

florestais recuperados 15.000 

poder público 
municipal; 

Estado; União; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEMA; IAP; fundo 
nacional do meio 

ambiente 

preservar 
remanescentes florestais 

(especialmente mata 
ciliar ) 

      

recuperar áreas de APP 
e remanescentes 

florestais 
      

cadastrar áreas verdes 
urbanas       

% de áreas de 
preservação 

permanente (APP) 
preservada ou 

recuperada 

100% das áreas 
verdes urbanas 

cadastradas 

poder público; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 
recursos próprios 

regeneração da 
quantidade e 

qualidade hídrica 

realizar ações para 
restringir atividades 

potencialmente 
poluidoras e de 

urbanização no entorno 
dos rios (especialmente 

de mananciais) 

      

quantidade de 
ações realizadas 
para restrição e 
eliminação de 

fontes poluidoras 

100% das atividades 
potencialmente 

poluidoras restritas 
  

poder público 
municipal; 

Estado; União; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEMA; IAP;  realizar ações para 

eliminar fontes 
poluidoras com 
interferência por 
percolação na 

qualidade das águas 
subterrâneas 

      

proibir canalizações de 
arroios       quantidade de 

arroios canalizados 
Proibir novas 
canalizações   

poder público 
municipal; 

sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios,  

regeneração dos 
solos 

identificar os áreas 
degradadas        

quantidade de 
ações realizadas 

pelo plano 

elaboração de um 
plano de ações para 

recuperação de 
áreas degradadas 

em até 5 anos 

  

poder público 
municipal; 

Estado; União; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEMA; IAP elaborar um plano de 

ação para recuperar 
áreas degradadas  

      

regeneração da 
biota 

criar medidas para 
preservar e recuperar 

nascentes e matas 
ciliares no intuito de 

formar corredores de 
biodiversidade 

      

% de áreas de 
preservação 

permanente (APP) 
preservada ou 

recuperada 

dobrar a quantidade  
de áreas de 
preservação 

permanente (APP)  e 
remanescentes 

florestais recuperados 

  

poder público 
municipal; 

Estado; União; 
sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEMA; IAP; fundo 
nacional do meio 

ambiente 

(continua) 
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(continuação da Tabela 1) 

 

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE 

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

INVESTIMENTOS 
2010-2014 

(R$ 1,00) 

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS 
FONTES DE 
RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

ba
ixa

 

m
éd

i
a al

ta
 

Á
RE

A
S 

N
A

TU
RA

IS
 P

RO
TE

G
ID

A
S 

E 
A

RB
O

RI
ZA

Ç
Ã

O
 U

RB
A

N
A

 

CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL 

VALORIZAÇÃO 
AMBIENTAL 

estruturação do 
sistema municipal 
de unidades de 

conservação 

elaborar  plano de manejo 
do Parque Municipal Adão 
Wolski (Parque da Serrinha) 

      
quantidade de 

ações realizadas 
pelo plano 

elaboração do plano 
de manejo do parque 

no prazo de 5 anos  
80.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEMA; IAP; fundo 
nacional do meio 

ambiente 

elaborar plano de manejo 
do Parque Municipal da 

Contenda 
      

quantidade de 
ações realizadas 

pelo plano 

elaboração do plano 
de manejo do parque 

no prazo de 5 anos  
80.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEMA; IAP; fundo 
nacional do meio 
ambiente; Caixa 

Econômica Federal 

promover a composição do 
Conselho Gestor da Área de 
Interesse Especial Regional 

do Iguaçu (AIERI) 

      
quantidade de 

membros indicados 
para o conselho 

fazer a indicação de 
membros para compor 
o Conselho Gestor da 

AIERI 

  

poder público 
municipal; Estado; 

sociedade civil; 
iniciativa privada 

sem custo 

elaborar estudos para 
viabilização de áreas 
naturais protegidas 

      
quantidade de 
áreas naturais 

protegidas 

viabilização de áreas 
naturais protegidas   

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa privada 

recursos próprios 

estruturação do 
sistema municipal 
de áreas verdes 

urbanas 

manter e ampliar áreas 
verdes urbanas        % de áreas verdes 

urbanas com uso 
adequado 

100% das áreas verdes 
urbanas com uso 

adequado 
  

poder público 
municipal; sociedade 
civil; iniciativa privada 

recursos próprios; 
SEDU;  criar novas áreas verdes 

urbanas       

elaborar projeto para 
estabelecer diretrizes para 

implantar parques nos 
fundos de vale 

      

projeto para 
implantação de 

parques nos fundos 
de vale  

elaboração de projeto 
para definição de 

diretrizes no prazo de 5 
anos 

  
poder público 

municipal; sociedade 
civil; iniciativa privada 

recursos próprios 

estruturar o Parque  da 
Serrinha e Parque Municipal 

da Contenda 
      

quantidade de 
ações realizadas 

pelo plano 

Plano de ação para 
estruturação dos 

parques no prazo de 2 
anos 

320.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEMA; IAP; fundo 
nacional do meio 
ambiente, Caixa 

Econômica Federal 

elaborar um plano de 
arborização       % de vias urbanas 

arborizadas 
100% das vias urbanas 

arborizadas 60.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa privada 

recursos próprios, IAP 

estruturação de 
processo de 
educação 
ambiental 

desenvolver atividades de 
educação ambiental (por 

meio de cursos e seminários 
realizados por órgãos 

públicos ou particulares 
etc.) 

      

número de 
atividades de 

educação 
ambiental realizadas 

desenvolver atividades 
de educação 

ambiental habitantes 
da área urbana e rural 

sobre a questão 
ambiental 

20.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEMA 

(conclusão) 
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Tabela 2: 
PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GESTÃO SOCIOESPACIAL NO MUNICÍPIO DE CONTENDA 

  
DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

INVESTIMENTOS 
2010-2014 

(R$ 1,00) 
AGENTES 

ENVOLVIDOS 
POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSO 
POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta

 

SO
C

IO
ES

PA
C

IA
L 

SUSTENTABILIDADE 
SOCIOESPACIAL 

ESTRUTURAÇÃO 
ESPACIAL 

preservação e 
resgate das 
edificações 

histórico-
culturais 

identificar edificações de 
valor histórico cultural 

que necessitam de 
incentivos para 

preservação e resgate 
da arquitetura polonesa 

      quantidade de 
edificações de 
valor histórico-

cultural 
identificadas 

identificação de 
100% das edificações 

de valor histórico 
cultural 

50.000 

poder público 
municipal;  

sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
Ministério da 

Cultura 
estabelecer incentivos 
para preservação das 
edificações de valor 

histórico-cultural 

      

ordenamento 
do espaço  

implementar legislação 
relativa ao plano diretor 

      plano diretor 
aprovado 

aprovação do plano 
diretor   poder público 

municipal;  sem custo 

HA
BI

TA
Ç

Ã
O

 

ESTRUTURAÇÃO 
HABITACIONAL 

regularização 
da ocupação 

elaborar um plano de 
regularização fundiária 

identificando os tipos de 
irregularidades existentes 

em Contenda e 
indicando as ações 

necessárias para 
promover a regularização 

destas áreas, 

      

quantidade de 
atividades 

realizadas com 
base no plano de 

regularização 
fundiária 

elaboração do plano 
de regularização 

fundiária no prazo de 
2 anos 

60.000 

poder público 
municipal;  Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
Ministério da 

Cidades 
Identificar as ocupações 

em área de risco e 
estabelecer ações para 

relocação destas famílias 
e recuperação da área 
anteriormente ocupada 

      

melhoria da 
habitabilidade 

elaborar plano de 
habitação municipal 

      
quantidade de 

atividades 
realizadas com 

base no plano de 
habitação 

elaboração do plano 
de habitação no 
prazo de 2 anos 

65.000 

poder público 
municipal;  Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
Ministério da 

Cidades 

adquirir áreas para 
construção de habitação 

popular 

      300.000 

realizar parcerias junto à 
iniciativa privada para a 

construção de 
habitações populares 

        

construir casas populares       

quantidade de 
casas populares 

construídas 

construção de casas 
populares 5.220.000 

poder público 
municipal;  Estado; 

sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
COHAPAR, 

COHAB, Caixa 
Econômica Federal 
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Tabela 3: 
PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTO PARA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CONTENDA 

  
  

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

 
INVESTIMENTOS 

2010-2014  
 (R$ 1,00)  

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS FONTES 
DE RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta

 

SI
ST

EM
A

 V
IÁ

RI
O

 

OTIMIZAÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

DE SISTEMA 
VIÁRIO 

ADEQUAÇÃO 
DA INFRA-

ESTRUTURA DE 
CIRCULAÇÃO 

MUNICIPAL 

manutenção e 
pavimentação do 

sistema viário 

construir pontes em 
concreto (rural)    

quantidades de 
pontes construção de pontes 240.000 

poder público 
municipal; Estado; 

União; sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEDU 

readequar e manter 
estradas rurais    

% de estradas 
rurais readequadas 

e cascalhadas 

readequação de 100% 
das estradas rurais e 
cascalhamento das 

mesma 

450.000.000 
poder público 

municipal; Estado; 
Emater; Produtores 
Rurais; Sociedade 

Civil, Concessionária 
rodovias - Caminhos 

do Paraná 

recursos próprios, 
Secretaria do 

Estado dos 
Transporte (Patrulha 

Rodoviária Rural); 
Ministério das 

Cidades 

melhorias na BR-
476 

melhorar acessos de 
Contenda     

ADEQUAÇÃO 
DA INFRA-

ESTRUTURA DE 
CIRCULAÇÃO 

URBANA 

manutenção e 
pavimentação do 

sistema viário 

construir pontes em 
concreto (urbano)    

quantidades de 
pontes construção de pontes 150.000 

poder público 
municipal; Estado; 

União; sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEDU 

necessidade de 
manutenção/ 

pavimentação de vias 
urbanas 

   

% de vias urbanas 
pavimentadas 

100% do plano de ação 
implementado 

3.450.000 
poder público 

municipal; Estado; 
União; sociedade civil; 

iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEDU, Ministério das 

Cidades elaborar um plano de ação 
para 

pavimentação/manutençã
o de vias no prazo de 2 

anos 

    

acessibilidade 
universal dos 

passeios públicos 

incentivar a readequação 
dos passeios públicos 

existentes para a 
acessibilidade universal 

   % de passeios 
públicos com 
acessibilidade 

universal 

100% dos passeios 
públicos providos de 

acessibilidade universal 

 poder público 
municipal; Estado; 

União; sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios exigir através de leis 
municipais a execução dos 

novos passeios públicos 
adequados à acessibilidade 

universal 

    

readequação da 
sinalização 

elaborar e implantar projeto 
de sinalização horizontal e 

vertical urbana    

% de vias urbanas 
dotadas de 
sinalização 

100% das vias urbanas 
dotadas de sinalização  

poder público 
municipal; Estado; 

União; sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEDU 

melhoria do 
sistema de 
transporte 

construir terminal rodoviário    execução da obra construção do terminal 
rodoviário 600.000 

poder público 
municipal; Estado; 

União; sociedade civil; 
iniciativa privada 

COMEC , Governo 
do  Estado do 

Paraná 

 
regulamentar  a operação 

de 20 pontos de taxi    
% pontos 

regulamentados 
100% dos pontos 
regulamentados  

poder público 
municipal 

poder público 
municipal 

(continua) 
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(continuação da Tabela 3) 

SA
N

EA
M

EN
TO

 

OTIMIZAÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 
DE SANEAMENTO 

ADEQUAÇÃO 
DA INFRA-

ESTRUTURA DE 
SANEAMENTO 

estruturação do 
sistema de 

abastecimento de 
água 

ampliar o sistema de 
abastecimento de água 

(localidades rurais)    

% de unidades 
atendidas pelo 

sistema de 
abastecimento de 

água 

100% de 
atendimento no 

sistema de 
abastecimento de 

água 

200.000 SANEPAR SANEPAR 

estruturação do 
sistema de 

esgotamento 
sanitário 

implantar rede coletora de 
esgoto    

% de unidades 
atendidas pela 

coleta de esgoto 

50% de atendimento 
na rede coletora de 

esgoto  SANEPAR, FUNASA 

SANEPAR, PAC - 
Plano de 

Aceleração do 
Crescimento 

incentivar a substituição de 
fossas negras por fossas 

sépticas;    
% de fossas sépticas 

em Contenda 

100% de fossas 
sépticas em 
Contenda 

 poder público 
município; 

sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
FUNASA elaborar um cadastro 

técnico localizando as 
fossas existentes em 

Contenda 
   10.000 

estruturação do 
sistema de 
drenagem 

superficial na área 
urbana 

elaborar cadastro técnico 
em formato digital da 

micro e macro drenagem 
existente na área urbana 

de Contenda 

   
% de vias com 

galerias de águas 
pluviais 

cadastro técnico da 
micro e macro 

drenagem existente 
no município 

50.000 

poder público 
municipal recursos municipais 

elaborar uma base modelo 
para o desenvolvimento 
dos próximos projetos de 

micro e macro drenagem 
no município de Contenda 

   10.000 

estruturação do 
sistema de 
drenagem 

superficial nas 
estradas rurais 

elaborar um projeto de 
contenção das águas 

pluviais nas estradas rurais    

% de estradas rurais 
com contenção de 

águas pluviais 

100% das estradas 
rurais com algum tipo 

de contenção de 
águas pluviais 

5.000 

poder público 
municipal; União, 

Estado, produtores 
rurais, entidades do 

terceiro setor 

recursos próprios; 
Secretaria do 

Estado dos 
Transportes 
(Patrulha 

Rodoviária Rural); 
Ministério das 

Cidades 

executar bigodes, caixas 
de contenção ou outros 

que se fizerem necessários 
para o escoamento das 

águas pluviais na área rural 

      100.000 

executar a readequação 
das estradas rurais, e 
cascalhamento das 

mesmas 

      200.000 

(continua) 

 

 DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE 

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

INVESTIMENTOS 
2010-2014 
(R$ 1,00) 

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS FONTES 
DE RECURSO 

 POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta
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(continuação da Tabela 3) 
SA

N
EA

M
EN

TO
 

OTIMIZAÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 
DE SANEAMENTO 

ADEQUAÇÃO 
DA INFRA-

ESTRUTURA DE 
SANEAMENTO 

estruturação do 
sistema de 

resíduos sólidos 

implantar coleta seletiva    

% atendido pela 
coleta seletiva 

100% do município 
atendido pela coleta 

seletiva 

30.000 
poder público 

municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

Caixa Econômica 
Federal 

viabilizar a criação de uma 
cooperativa de catadores 

de lixo    30.000 

construir barracão para 
reciclagem de lixo    240.000 

adquirir caminhão de lixo    
aquisição de 
equipamento 

aquisição de 
caminhão de lixo 200.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
Ministério das 

Cidades 

SA
ÚD

E OTIMIZAÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

ESTRUTURAÇÃ
O NO SISTEMA 

DE SAÚDE 

melhoria dos 
equipamentos e 

serviços de saúde 

elaborar projeto para 
adequação e ampliação 

das unidades de saúde    execução da 
obra 

construção das 
edificações de saúde 

40.000 
poder público 

municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

Fundo Nacional de 
Saúde; SEDU; 

recursos próprios; 
FUNASA elaborar projeto para 

ampliação da farmácia    10.000 

implantar cadastro único 
de beneficiários atendidos 
pela saúde, e assistência 

social, sendo este 
vinculado a um cadastro 

multifinalitário da prefeitura 

   

número de 
pessoas atendidas 

pelo sistema de 
informações da 

rede digital 

implantação de 
cadastro único de 

beneficiários 
atendidos pela saúde, 

e assistência social, 
sendo este vinculado 

a um cadastro 
multifinalitário da 

prefeitura 

40.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios 

ampliar quadro de 
profissionais nas unidades 

de saúde    

número de 
profissionais 
contratados 

contratação de 
profissionais  

poder público 
municipal recursos próprios 

capacitar recursos 
humanos de saúde    

% de participantes 
capacitados em 
relação ao total 

de recursos 
humanos de 

saúde 

realização de cursos 
de capacitação dos 
recursos humanos de 

saúde 

20.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios 

manter e ampliar o 
programa de controle de 

vetores e zoonoses    

quantidade de 
programas 

desenvolvidos 

realização de 
programa de controle 
de vetores e zoonoses 

20.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios 

(continua) 

  
  

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

 INVESTIMENTOS 
2010-2014  
 (R$ 1,00)  

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS FONTES 
DE RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta
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(continuação da Tabela 3) 

SA
ÚD

E 

OTIMIZAÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

ESTRUTURAÇÃO 
NO SISTEMA DE 

SAÚDE 

melhoria dos 
equipamentos e 

serviços de saúde 

construir clínica da mulher    
execução da 

obra 
construção da clínica 

da mulher 250.000 poder público 
municipal; Estado SEDU 

adquirir veículos (carros, 
ambulâncias e 
microônibus)    

quantidade de 
pessoas atendidas aquisição de veículo 450.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

Fundo Nacional de 
Saúde; recursos 

próprios; FUNASA 

construir dois novos postos 
de saúde    

execução da 
obra 

construção das 
edificações de saúde 200.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

Fundo Nacional de 
Saúde; SEDU; 

recursos próprios; 
FUNASA 

ED
UC

A
Ç

Ã
O

 

ESTRUTURAÇÃO 
NO SISTEMA DE 

EDUCAÇÃO 

melhoria dos 
equipamentos e 

serviços de 
educação 

construir escola estadual 
com 8 salas    

execução da 
obra 

construção da 
unidade escolar 900.000 poder público 

municipal; Estado 
Ministério da 
Educação 

construir biblioteca 
municipal    

execução da 
obra 

construção da 
biblioteca municipal 340.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
SEDU, Ministério da 

Educação 

construir centros municipais 
de educação infantil    

execução da 
obra 

construção de centro 
municipal de 

educação infantil 
600.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
SEDU, Ministério da 

Educação 

reformar e ampliar 
unidades escolares 

(construção de mais salas 
de aula) 

   
execução da 

obra 
reforma das unidades 

escolares 500.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
SEDU, Ministério da 

Educação 

ampliar e manter a frota 
para o transporte escolar    

quantidade de 
estudantes 
atendidas 

aquisição de veículos 500.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
SEDU, Ministério da 

Educação 

capacitar  recursos 
humanos de educação    

% de participantes 
capacitados em 
relação ao total 

de recursos 
humanos de 
educação 

realização de cursos 
de capacitação dos 
recursos humanos de 

educação 

20.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios 

(continua) 

  
  

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

 INVESTIMENTOS 
2010-2014  
 (R$ 1,00)  

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS FONTES 
DE RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta
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(continuação da Tabela 3) 

A
SS

IS
TÊ

N
C

IA
 S

O
C

IA
L 

OTIMIZAÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

ESTRUTURAÇÃO  
DO SISTEMA DE 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

melhoria dos 
equipamentos e 

serviços de 
assistência social 

adquirir  terreno para 
implantação do CRAS    

execução da obra construção do CRAS 

80.000 poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
Ministério do 

Desenvolvimento 
Social 

elaborar projeto para 
construção da edificação 

CRAS    240.000 

elaborar projeto para 
construção da edificação 

do Adolecentro    execução da obra construção da 
edificação 130.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

Governo do Estado 
do Paraná; 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Social 

elaborar um plano de ação 
da assistência social em 

Contenda, para os próximos 
5 anos 

   

quantidade de 
ações realizadas 

pelo plano 

plano de ação da 
assistência social no 

prazo de 2 anos  

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

sem custo 

C
UL

TU
RA

, E
SP

O
RT

E 
E 

LA
ZE

R 

ESTRUTURAÇÃO 
DO SISTEMA DE 

CULTURA, 
ESPORTE E 

LAZER 

programa de 
manutenção e 

resgate da 
cultura polonesa 

elaborar projeto para 
resgatar a cultura polonesa 

em Contenda    
quantidade de 

ações realizadas 

implantação de 
projetos de resgate da 

cultura polonesa  

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
Ministério da Cultura 

melhoria dos 
equipamentos 

de cultura, 
esporte e lazer 

elaborar programa para o 
incentivo à prática de 
esportes para todas as 

faixas etárias 
   

quantidade de 
pessoas que 
desenvolvem 

atividades 
esportivas 

triplicar o público 
atendido pelos 

programas 
desenvolvidos pelo 
departamento de 

esportes 

300.000 

poder público 
municipal, 

sociedade civil, 
iniciativa privada 

recursos próprios 

construir novas quadras 
esportivas nos bairros que 

ainda não dispõe    execução da obra construção de quadras 
esportivas nos bairros 400.000,00 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
SEDU; Ministério do 

Turismo, 

 SE
RV

IÇ
O

S 
FU

N
ER

Á
RI

O
S 

ADEQUAÇÃO 
DA INFRA-

ESTRUTURA DOS 
SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS 

melhoria dos 
equipamentos 
dos serviços 

funerários 

adquirir terreno para o novo 
cemitério    

execução da obra construção do novo 
cemitério 

250.000 
poder público 

municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios; 
SEDU estruturar implantação de 

um novo cemitério    300.000 

ampliar casa mortuária    execução da obra 
execução das obras de 

ampliação da casa 
mortuária 

80.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
SEDU 

(continua) 

  
  

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

 INVESTIMENTOS 
2010-2014  
 (R$ 1,00)  

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS FONTES 
DE RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
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a
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(continuação da Tabela 3) 

SE
G

UR
A

N
Ç

A
 OTIMIZAÇÃO DA 

INFRA-ESTRUTURA 
DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

ADEQUAÇÃO 
DA INFRA-

ESTRUTURA DOS 
SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA 

melhoria nos 
equipamentos e 

serviços de 
segurança 

construir corpo de 
bombeiros comunitário 

    execução da obra  
construção do corpo 

de bombeiros 
comunitário 

200.000 

poder público 
municipal; 

sociedade civil; 
iniciativa privada 

SEDU 

instalar monitores de 
filmagem para proteção de 

equipamentos municipais    execução da obra 

instalação monitores de 
filmagem para 
proteção de 

equipamentos 
municipais 

300.000 

poder público 
municipal; 

sociedade civil; 
iniciativa privada  

recursos próprios, 
governo federal 

elaborar plano diretor da 
defesa civil    

quantidade de 
ações realizadas 

elaboração plano 
diretor da defesa civil 60.000 

poder público 
municipal; Estado; 

sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEDU 

   
estruturar a Guarda Civil 

Municipal    

implementação da 
Guarda Civil 

Municipal  

implementação da 
Guarda Civil Municipal 50.000 poder público 

municipal 
poder público 

municipal 

  (conclusão) 

  
  

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  

INDICADORES METAS 
(5 anos) 

 INVESTIMENTOS 
2010-2014  
 (R$ 1,00)  

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS FONTES 
DE RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta
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Tabela 4: 
PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GESTÃO SOCIOECONÔMICA NO MUNICÍPIO DE CONTENDA 

  
  

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  
INDICADORES METAS 

(5 anos) 

INVESTIMENTOS 
2010-2014 

(R$ 1,00) 
AGENTES 

ENVOLVIDOS 
POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSO POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ô
M

IC
O

 

DESENVOLVIMENTO 
SÓCIO-

ECONOMICO 

DINAMIZAÇÃO 
DO SETOR 
PRIMÁRIO 

promoção das 
atividades 

agropecuárias 
estruturar patrulha agrícola    

número de 
equipamentos de 

patrulha rodoviária 
municipal 

aquisição de 
equipamentos de 

patrulha rodoviária 
municipal 

480.000 
poder público 

municipal; Estado; 
União 

SEDU, Ministério das 
Cidades; receita 
federal; recursos 

próprios 

programa de 
apoio à 

agricultura 
familiar 

desenvolver programas, 
através do departamento de 

agricultura, que possam 
garantir subsídios técnicos 

para os agricultores em sua 
produção 

   

% atendido pelos 
programas de apoio 
à agricultura familiar 

programas de apoio à 
agricultura familiar 

desenvolvidos e 
treinamento periódico 

700.000 

Poder público 
municipal; Estado; 
Emater; Produtores 
Rurais; Sociedade 

Civil 

recursos próprios; 
Ministério do 

Desenvolvimento 
Agrário ; SEAB; 

Sistema S 

estabelecer treinamentos 
periódicos para agricultores, 
para a gestão da produção 

agrícola, conscientização 
ambiental do produtor e 

estruturação e organização 
de atividades comunitárias 

no meio rural 

   

quantidade de 
treinamentos 

realizados 

Poder público 
municipal; Estado; 
Emater; Produtores 
Rurais; Sociedade 

Civil 

recursos próprios; 
Ministério do 

Desenvolvimento 
Agrário ; SEAB; 

Sistema S 

programa de 
promoção de 

atividades 
minerárias 

implantar  pedreira    execução da obra implantação de pedreira  

poder público 
municipal; 

MINEROPAR; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
MINEROPAR 

DINAMIZAÇÃO 
DO SETOR 

SECUNDÁRIO 

promoção das 
atividades 

agroindustriais 

estimular a implantação de 
agroindústrias    

% de indústrias e 
agroindústrias 
instaladas no 

município 

instalação de indústrias e 
agroindústrias  

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

iniciativa privada, 
recursos próprios 

DINAMIZAÇÃO 
DO SETOR 
TERCIÁRIO 

promoção dos 
comércios e 

serviços 

adquirir terrenos para centro 
comercial na BR-476    

execução da obra construção do centro 320.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios, 
SEDU 

construir  centro comercial 
na BR-476    

alugar barracão para 
mercado municipal    

quantidade de 
pessoas atendidas 

pelo mercado 
municipal 

implantação do 
mercado municipal 84.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios 

construir centro de geração 
de renda    execução da obra construção do centro 270.000 

poder público 
municipal; Estado; 
União; sociedade 

civil; iniciativa 
privada 

Governo do Estado 
do Paraná 

DINAMIZAÇÃO 
DO TURISMO 

formatação e 
promoção dos 

produtos 
turísticos 

elaborar plano de 
estruturação do turismo    

número de 
atividades realizadas 

que estavam 
previstas no plano 

de turismo 

elaboração do plano de 
turismo dentro de um 

prazo de 5 anos  

poder público 
municipal; Estado; 
União; Sociedade 

Civil; iniciativa 
privada 

recursos próprios; 
SEDU; Ministério do 

Turismo 
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Tabela 5: 
PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTO PARA GESTÃO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE CONTENDA 

  DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  
INDICADORES METAS 

 (5 anos) 

 
INVESTIMENTOS 

2010-2014 
(R$ 1,00) 

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS FONTES 
DE RECURSO 

  POLÍTICAS PROGRAMAS  PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta

 

ES
TR

UT
UR

A
 A

DM
IN

IS
TR

A
TIV

A
 

ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

OTIMIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Estruturação 
Administrativa 

readequar legislação do 
Secretariado Municipal 

com criação, extinção e 
incorporação de 

estruturas já existentes 

   
quantidade de ações 
realizadas pelo plano 

elaboração da 
lei não aplicável poder público 

municipal recursos próprios 

criar estrutura de 
Fiscalização Urbanística e 

Fiscal    criação da estrutura  50.000 poder público 
municipal recursos próprios 

adequar o número de 
diretores conforme os 

departamentos existentes    
adequação da 

estrutura 
elaboração da 

lei não aplicável poder público 
municipal recursos próprios 

intensificar a atualização 
dos dados 

disponibilizados no sítio 
do município 

   execução da obra banco de dados não aplicável poder público 
municipal recursos próprios 

construir nova sede da 
sub-prefeitura em 

Catanduvas do Sul    
compra de terreno e 
execução da obra 

construção da 
sub-prefeitura 250.000 poder público 

municipal 
poder público 

municipal; Estado 

elaborar Consórcio 
Intermunicipal de Saúde    

elaboração do 
Consorcio 

consolidação do 
Consorcio  poder público 

municipal recursos próprios 

Estruturação 
Tributária e 
Financeira 

criar equipe de 
fiscalização tributária    criação da equipe 

aumento da 
arrecadação 

municipal 

25.000 

poder público 
municipal; Estado; 

sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios, 
SEDU 

atualizar Planta Genérica 
de Valores e Cadastro 

Imobiliário    
PGV e Cadastro 

atualizado 150.000 

criar programas de 
incentivos ao 

pagamento de impostos    programas 10.000 

criar ações que mostrem 
onde são aplicados os 

recursos dos tributos    número de ações  5.000 

poder público 
municipal; Estado; 

sociedade civil; 
iniciativa privada 

recursos próprios 

criar ações que 
estimulem a emissão de 

notas fiscais pelos 
comerciantes e 
produtores rurais 

   
número de notas 

fiscais emitidas 

aumento da 
arrecadação 

municipal 
5.000 

poder público 
municipal; Estado; 
iniciativa privada 

recursos próprios e 
iniciativa privada 

(continua) 
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(continuação da Tabela 5) 

ES
TR

UT
UR

A
 N

O
RM

A
TIV

A
 E

 L
EG

A
L 

 

REGULAMENTAÇÃO 
NORMATIVA 

Revisão e 
Atualização 

da Legislação 

manter Código Tributário 
atualizado com as 

demandas necessárias      não aplicável poder público 
municipal  

implementar Legislação 
Urbanística específica 
proposta pelo Plano 

Diretor 
   aprovação das leis  5.000 poder público 

municipal recursos próprios 

O
RG

A
N

IZ
A

Ç
Ã

O
 C

O
M

UN
ITÁ

RI
A

 

PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE 

Organização 
Comunitária 

Readequar legislação 
inserindo os Conselhos 
Municipais na estrutura 

municipal 
   

número de conselhos 
atuantes  não aplicável poder público 

municipal  

criar ações para atuação 
em conjunto dos 

Conselhos Municipais em 
questões afins e/ou 

pertinentes 

     5.000 
poder público 

municipal; Estado; 
iniciativa privada 

recursos próprios 

valorização da função de 
Conselheiro Municipal, 
com menção honrosa 
e/ou condecoração 

   

  

 

poder público 
municipal recursos próprios promover a capacitação 

e reuniões entre 
conselhos com fins a 
formação de massa 

crítica 

   10.000 

promover a facilitação 
da proliferação destas 

entidades e reuniões com 
a sua participação 

     não aplicável 
poder público 

municipal; Estado; 
iniciativa privada  

(conclusão) 

  
  

DIRETRIZES AÇÕES PRIORIDADE  
INDICADORES METAS  

(5 anos) 

 
INVESTIMENTOS 

2010-2014 
(R$ 1,00) 

AGENTES 
ENVOLVIDOS 

POSSÍVEIS FONTES 
DE RECURSO 

POLÍTICAS PROGRAMAS   PROJETOS ESPECÍFICAS 

b
a

ixa
 

m
éd

ia
 

a
lta

 


