PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PLANO PLURIANUAL 2002-2005
CÂMARA DE VEREADORES
•

PROGRAMAS

Programa
Municipal
Legislativa

de

Ação •

OBJETIVOS

Coordenar os trabalhos legislativos do •
Município, legislando em prol da comunidade.
•
•
•
•
•

METAS

Executar
trabalhos
legislativos,
de
fiscalização e assessoramento, previstos
constitucionalmente;
Apreciar e votar Leis de Diretrizes
Orçamentárias;
Apreciar e votar Leis Orçamentárias;
Manter e implementar as atividades
administrativas internas;
Concluir a construção do prédio da Câmara
Municipal;
Adquirir
equipamentos
e
material
permanente.

Total

1

VALOR

22.600.000,00
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GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMAS
•

Programa
Municipal
Administrativo.

OBJETIVOS
de

Apoio •

METAS

Coordenar e supervisionar a administração •
superior municipal e, defender os interesses do •
município.
•
•
•
•
•
•

VALOR

Coordenar a política geral do município;
Representar o município dentro e fora dele;
Executar a administração geral do município;
Recepcionar as reivindicações dos munícipes;
Implantar as normas ISO9001/2000 – Gestão
de Qualidade no Gabinete;
Implantar Administrações Regionais;
Promover ações visando a eficiência e a
modernização na prestação dos serviços ao
publico;
Adquirir equipamentos e material permanente.

Total

2

8.000.000,00
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•

PROGRAMAS

Programa
Municipal
Administrativo.

de

Apoio •

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
OBJETIVOS

METAS

Assegurar a legitimidade e legalidade dos atos • Assessorar o Prefeito e demais órgãos da
da Administração, promovendo a defesa dos
Prefeitura nos assuntos de natureza jurídica;
interesses do Município.
• Examinar e aprovar minutas de editais de
licitação, contratos, convênios, acordos e
ajustes;
• Prestar orientação jurídica às sindicâncias e
processos disciplinares;
• Emitir pareceres sobre questões de natureza
jurídico legal;
• Elaborar projetos de lei, vetos, decretos e
regulamentos;
• Defender em juízo, ou fora dele, os direitos e
interesses do Município;
• Promover a cobrança judicial da dívida ativa;
• Manter atualizada a coletânea de leis e decretos
municipais, federais e estaduais;
• Manter e aprimorar os serviços existentes;
• Manter e expandir o processo de informatização
dos serviços da Procuradoria;
• Manter e expandir o acervo da biblioteca
jurídica – meios convencionais e magnéticos;
• Manter e firmar convênios que visem o
aprimoramento dos serviços desenvolvidos pela
Procuradoria e os relativos à assistência jurídica
gratuita;
• Promover o desenvolvimento e a capacitação
profissional dos servidores da Procuradoria
mediante participação em cursos, seminários e
palestras;
• Adquirir equipamentos e material permanente.
Total

3

VALOR

5.200.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMAS
•

Programa
Municipal
Administrativo.

OBJETIVOS
de

Apoio •
•
•

METAS

Coordenar as ações de planejamento do
município, subsidiando o governo municipal
na tomada de decisões;
Viabilizar sistemas de informática, capazes de
atender a demanda dos serviços da instituição;
Otimizar o planejamento da área urbana e
agilizar o atendimento dos usuários.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Coordenar o planejamento municipal;
Gestionar junto às esferas de governo a
viabilidade de novos convênios e fontes de
financiamento de interesse do município;
Celebrar, acompanhar e avaliar convênios com
outras esferas de governo;
Coordenar a elaboração dos projetos de Leis
de Diretrizes Orçamentárias (L.D.O.);
Coordenar a elaboração dos projetos de Leis
Orçamentárias Anuais (L.O.A.);
Coordenar a elaboração e acompanhar a
execução e avaliação do Plano Plurianual
(P.P.A.);
Consolidar o processo de informatização da
Prefeitura;
Desenvolver programas de computador e
aplicativos que atendam às necessidades da
Prefeitura;
Prestar suporte técnico e manutenção ao
Parque de Informática da Prefeitura
(hardware/software);
Modernizar e/ou atualizar o Parque de
Informática da Prefeitura;
Adquirir
equipamentos,
programas
e
suprimentos de informática;
Uniformizar e integrar “Bancos de Dados”
municipais;
Atualizar o sistema de arquivos de
informática, implantando sistema com leitura
de informações através de scanner e gravação
em CD ROM, DVD ROM e MINIDISC;

VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PLANO PLURIANUAL 2002-2005
•
•
•
•

•
•
•
•

Gerenciar e manter o acesso à Rede Mundial
de Computadores (INTERNET);
Gerenciar e manter à Rede Interna de
Computadores (INTRANET);
Adquirir veículos, equipamentos e material
permanente;
Promover o desenvolvimento e a capacitação
profissional dos servidores do Planejamento
mediante participação em cursos, seminários e
palestras;
Manter a atualizado o Sistema de
Geoprocessamento e aerofotogramétrico;
Adquirir
imagens
de
satélite
para
acompanhamento de produção;
Geração do Banco de Dados Multifinalitário;
Manter atualização cartográfica digital.

Total

5

20.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE
PROGRAMAS
•

Programa
Municipal
Administrativo.

OBJETIVOS
de

Apoio •

METAS

Divulgar as potencialidades do município, •
inserindo-o
no
cenário
nacional
e
internacional, campanhas de resgate das raízes •
históricas e culturais do município.
•
•
•

VALOR

Divulgar as potencialidades econômicas e
sociais do município;
Apoiar programas dos órgãos municipais,
quanto à mobilização da comunidade;
Desenvolver programas para integrar a
população urbana e rural;
Elaborar e executar campanhas de caráter
educativo, de interesse da comunidade;
Adquirir equipamentos e material permanente.

Total

6

8.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
•

PROGRAMAS

Programa
Municipal
Administrativo.

de

Apoio •

OBJETIVOS

Planejamento gerencial e execução de •
compras, contratos e distribuição de materiais;
administração geral de recursos humanos; •
administração de bens, serviços e arquivo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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METAS

Implantar sistema de identificação funcional e
ponto eletrônico;
Promover cursos de capacitação de pessoal;
Concluir o processo de informatização e
reequipamento do Departamento de Recursos
Humanos;
Adequar o Regimento Interno e Plano de
Cargos e Salários;
Publicar atos oficiais;
Desenvolver programa de desburocratização;
Adequar e reequipar os setores de Compras,
Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo Geral;
Ampliar e modernizar o sistema de
comunicação;
Implantar sistema de controle de veículos;
Manter e ampliar sistema de vigilância dos
bens patrimoniais;
Viabilizar estudos para construção da nova
sede administrativa da Prefeitura Municipal;
Concluir o programa de cadastro dos bens
patrimoniais;
Aprimorar o programa de atendimento ao
servidor;
Realizar os processos licitatórios e executar as
compras municipais;
Gerenciar e manter os serviços de Recursos
Humanos;
Adquirir
equipamentos
e
material
permanente.
Total

VALOR

40.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMAS
•

Programa Municipal
Administrativo.

OBJETIVOS
de

Apoio •
•

METAS

Planejar, coordenar, controlar e promover as •
atividades técnicas e administrativas;
•
Estabelecer a política econômica e tributária
do município.
•
•
•

VALOR

Executar a administração tributária e fiscal;
Executar o orçamento e a escrituração contábil
da Prefeitura;
Implantar medidas de maior eficiência na
arrecadação de tributos e contribuição de
melhoria;
Cadastrar e fiscalizar os contribuintes dos
tributos mobiliários e imobiliários;
Adquirir equipamentos e material permanente.

Total

8

30.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVOS

PROGRAMAS
•

Programa Municipal de Saúde.

•

Ampliar as Unidades de Saúde do
Município, melhorando a infra-estrutura
física e de pessoal, visando elevar os
níveis de atendimento preventivo à
população, reduzindo assim o custo com a
medicina curativa, proporcionando maior
qualidade de vida à população.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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METAS

Construir Unidades de Saúde;
Ampliar e manter as Unidades de Saúde
existentes;
Equipar e/ou reequipar as Unidades de
Saúde;
Implantar programa “Saúde da Família”;
Manter programa “Agentes Comunitários
de Saúde”;
Desenvolver programas para prevenção
de diabetes, hipertensão arterial e câncer;
Adquirir veículos e ambulâncias;
Reformar e reequipar o Hospital
Municipal;
Integrar as unidades de saúde através de
sistema informatizado;
Manter programa de fluoretação dentária;
Ampliar o atendimento da Unidade Móvel
Odontológica;
Complementar o quadro de profissionais
da saúde, visando o atendimento das
diversas especialidades;
Promover cursos, seminários e palestras,
visando o desenvolvimento e a
capacitação profissional;
Manter o Hospital Municipal;
Manter o Fundo Municipal de Saúde
Manter medicamentos básicos
Implantar Centros de especialidades e
marcação de consultas;

VALOR
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PROGRAMAS
•

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVOS
•

Programa Municipal de Saúde.

•
•
•
•
•
•
•

METAS

VALOR

Ampliar os serviços de diagnósticos e
tratamento;
Implementar ações de Vigilância Sanitária
e epidemiológicas;
Implementar o Programa Saúde do
trabalhador
Viabilizar Banco de Sangue;
Implantar Centro de referência do
SISVAN
Implantar Central de Soro e Vacina no
HMAT;
Implementar programa para atendimento
à saúde da população idosa;
Implementar o programa de saúde mental.

T o t a l 120.000.000,00
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•

PROGRAMAS

Programa Municipal de Educação Infantil, •
Ensino Fundamental e Especial.

•
•

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
OBJETIVOS

Fortalecer a rede municipal de ensino para
assegurar a universalização e a qualidade da
educação infantil e do ensino fundamental,
visando a implementação de uma política
educacional eficaz e eficiente;
Fortalecimento da escola objetivando a
melhoria contínua do desempenho dos alunos;
Aprimorar a capacidade de gestão dos
dirigentes da escola.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

METAS

Normatizar e implantar o processo de escolha
dos dirigentes das escolas públicas municipais;
Corrigir o fluxo escolar, em 50%, ao final de
dois anos, a partir de 2001;
Implementar o processo de inclusão de alunos
com deficiência no ensino regular;
Implantar o plano de desenvolvimento escolar
em todas as escolas públicas da rede municipal
de ensino, até o final de 2002;
Otimizar espaços físicos em todas as 59
escolas públicas da rede municipal de ensino
para assegurar vagas a todas as crianças e
adolescentes do município, aumentando o
número de salas de aula;
Garantir o quadro de profissionais nas escolas
para atendimento aos programas de correção
de fluxo e alfabetização;
Cuidar e educar as 5.000 crianças de 0 a 6
anos em todos os centros municipais de
educação infantil;
Garantir o “Programa de Merenda Escolar”
para os 40.000 alunos do ensino fundamental
do município até 2005;
Manter e ampliar a frota de transporte escolar
dos 6.500 alunos da zona rural;
Garantir recursos para capacitação dos 1.400
professores da educação até 2005;
Ampliar e ou construir salas de aula e escolas;
Adquirir equipamentos e material permanente.

VALOR

T o t a l 160.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
OBJETIVOS

PROGRAMAS
•

Programa Municipal de Cultura.

•

Desenvolver a política municipal de cultura, •
visando uma integração permanente da •
comunidade e a preservação de seus valores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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METAS

Adquirir livros, periódicos e revistas;
Realizar concursos literários;
Manter e atualizar videoteca;
Implantar e manter oficinas culturais;
Editar livros e pesquisas históricas;
Realizar festivais de dança, música, teatro e
corais;
Incentivar e subsidiar exposições temporárias;
Manter a “Escola Livre de Teatro” e
“Companhia de Dança Corpo São”;
Ampliar o Museu Municipal Atilio Rocco;
Implantar e manter arquivo histórico do
Município;
Manter, restaurar e atualizar o acervo cultural;
Reformar prédio do Centro de Vivência
Cultural;
Implantar biblioteca móvel;
Implantar teatro móvel;
Manter programas litero-musicais, teatrais e
folclóricos;
Restaurar e preservar o patrimônio cultural
tombado por legislação;
Manter a “Banda Marcial da Guarda Mirim”;
Manter corais e fanfarras;
Implantar centros culturais nos bairros;
Adquirir ônibus para biblioteca e teatro móvel
(2);
Construir teatro com capacidade para mil
pessoas (1);
Adquirir equipamentos e material permanente
Total

VALOR

6.000.000,00
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PROGRAMAS
•

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
OBJETIVOS
METAS

Programa Municipal de Promoção •
Social.

Promover o atendimento aos usuários da • Atender a população usuária dos serviços de
assistência social, através da implantação e
assistência
social
com
programas
manutenção de programas, projetos e
descentralizados em 12 centros de
atividades que objetivem a inclusão social;
desenvolvimento e promoção humana;
• Atender a crianças, adolescentes e adultos em
situação de risco pessoal e social através de
convênios e/ou subvenções, com 12
instituições de abrigamento e tratamento
clínico;
• Oportunizar ao portador de necessidades
especiais o acesso às escolas especializadas
localizadas em Curitiba, através da locação de
02 ônibus;
• Repassar subvenção social à APAE;
• Atender a população carente em suas
necessidades emergenciais e ao Projeto “Da
Rua para a Escola”, através da aquisição de
1.500 cestas básicas/mês;
• Atender a população carente em suas
necessidades emergenciais, através de
aquisição de 3.130 vales-transporte/mês;
• Aquisição de passagens para atendimento
emergencial para 250 pessoas/ano;
• Atendimento emergencial a 1.500 pessoas
carentes através do plantão social;
• Otimizar o atendimento de 1.500 pessoas
carentes e de rua no Centro de Informação e
Encaminhamento Social – CIES;
• Proporcionar
condições
técnicas
e
administrativas através da manutenção dos
serviços da Secretaria;
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VALOR
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•

• Adquirir 06 veículos para dar suporte aos
programas e serviços da Secretaria (carros,
ônibus e furgão);
• Realizar cursos de capacitação para a equipe
técnica da Secretaria afim de qualificar os
serviços oferecidos;
• Realizar fóruns, encontros temáticos e
conferências visando garantir a participação
popular e divulgação dos serviços na área da
assistência social no município;
• Proporcionar a 2.500 idosos carentes do
município uma condição de vida digna,
através do Programa de Atenção ao Idoso;
• Manter Fundo Municipal de Assistência
Social e Conselho Municipal de Assistência
Social;

Coordenar e executar a política de
atendimento à criança e Adolescente • Abrigar 20 crianças e adolescentes como
carente, possibilitando a formação do
medida de proteção provisória e excepcional,
futuro cidadão.
quando violadas ou ameaçadas em seus
direitos;
• Oportunizar a 120 adolescentes de ambos os
sexos, de 14 a 18 anos, ações que possibilitem
o desenvolvimento de atividades culturais,
lazer, apoio à escolarização, iniciação e
formação profissional, auxiliando-os na
construção de sua cidadania através da
Guarda Mirim;
• Manter Conselho Tutelar;
• Manter Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
• Adquirir equipamentos e material permanente

Total

14

20.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PROGRAMAS
•

Programa Municipal de Esportes e Lazer.

OBJETIVOS
•
•
•

•

METAS

Desenvolver e gerenciar a política municipal
de esportes e lazer;
Incentivar o crescimento do esporte que
represente os anseios da população;
Despertar a comunidade à prática esportiva,
buscando conscientizá-la de sua importância
como meio de sociabilização e manutenção da
saúde, proporcionando melhoria na qualidade
de vida;
Realizar parcerias e/ou convênios com
entidades visando o fortalecimento do esporte
no município;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Manter escolinhas e centros de rendimentos de
voleibol, futsal, basquetebol, handebol,
futebol, tae kwon do, atletismo e skate;
Promover fórum de educação física no
município;
Promover campeonatos abertos e festivais nas
diversas modalidades esportivas;
Participar dos jogos oficiais do estado nas
fases regionais e finais;
Participar da “Copa Internacional de
Curitiba”;
Participar dos campeonatos das diversas
federações esportivas do Estado;
Realizar “Jogos Abertos Estudantis”, “Jogos
Escolares Municipais”, Jogos “Piá Bom de
Bola” e os “Jogos da Criança”;
Promover cursos de arbitragem de atualização
de regras;
Desenvolver e gerenciar a política de esportes
e lazer;
Promover reformas e manutenção dos ginásios
de esporte;
Reestruturar, reformar e manter a manutenção
do Estádio Tancredo Neves e do Estádio
Cidade Jardim;
Construir do “Centro de Excelência Ginásio
Afonso Pena”;
Construir do “Ginásio Borda do Campo”;
Construir de praças esportivas;
Construir de campos de futebol;
Adquirir áreas para o esporte e lazer

VALOR
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•
•
•
•
•
•
•

comunitários;
Construir “Parque do Pinhão”;
Realizar eventos comemorativos, englobando
atividades esportivas e recreativas;
Realizar festas populares tradicionais do
calendário municipal;
Realizar gincanas filantrópicas;
Desenvolver atividades recreativas nos bairros
da cidade;
Realizar encontros de capacitação e
reciclagem dos profissionais da área de
Esportes Lazer;
Adquirir equipamentos e material permanente.
Total
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8.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PROGRAMAS
•

Programa Municipal de Habitação.

OBJETIVOS
•

•

METAS

Atender as famílias de baixa renda
cadastradas, proporcionando maior qualidade
de vida para as mesmas e condições para que
o município cresça de modo equilibrado;
Transferir famílias que estão morando em
regiões de fundo de vales e ou mananciais,
resgatando
o
equilíbrio
ambiental,
proporcionando qualidade de vida para as
famílias contempladas.

•
•
•

VALOR

Desapropriar 1.300.000 m2 para produzir
4.300 lotes urbanizados;
Implantar infra-estrutura em 4.750 lotes
(água, energia elétrica, ruas e galerias);
Adquirir equipamentos e material
permanente.

Total
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8.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
•
•

PROGRAMAS

Programa Municipal de Urbanismo.
Programa Municipal de Meio Ambiente.

•
•
•
•

OBJETIVOS

Estabelecer política de planejamento urbano e
uso do solo;
Orientar a população geograficamente dentro
das áreas urbanas, otimizando a utilização do
solo urbano disciplinando a sua ocupação;
Conscientizar a população acerca da
importância da preservação do meio ambiente
e seus reflexos na qualidade de vida;
Oferecer serviços com mais qualidade aos
usuários, agilizando o atendimento, visando
dar respostas rápidas e eficazes às petições dos
munícipes.
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METAS

• Produzir 600.000 mudas florestais;
• Promover campanhas de educação ambiental;
• Promover fiscalização de obras, atividades
urbanas e meio ambiente;
• Regularizar 80% das indústrias e atividades
potencialmente poluidoras;
• Realizar levantamento dos rios e nascentes do
Município;
• Realizar estudos sobre a hidrografia do
Município visando a proteção dos rios e áreas
de mananciais;
• Adequar a legislação as novas exigências do
município;
• Agilidade nas informações através de
automatização dos sistemas;
• Ampliar as licenças em mais 300 unidades;
• Viabilizar projetos de readequação de terminais
de passageiros;
• Elaborar projetos de desenvolvimento integrado
do sistema viário;
• Viabilizar estudos para definição de novas áreas
de expansão da cidade;
• Criação e ou readequação de espaços propícios
para lazer;
• Desenvolver e ou adequar equipamentos
urbanos;
• Construção, reforma e ampliação de cemitérios;
• Implantar linhas de transporte interbairros e
novos corredores de transporte urbano;
• Extensão de rede de energia elétrica;
• Adquirir equipamentos e material permanente.
• Manter a coleta de Lixo das áreas Urbanas;

VALOR
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• Manter a varrição de vias urbanas.

Total
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40.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMAS
•

OBJETIVOS

Programa
Municipal
de
Obras, •
Pavimentação e Conservação de Vias
Públicas.
•

METAS

Manter e ampliar a malha viária urbana e •
rural, viabilizando o tráfego de veículos,
facilitando o escoamento da produção
agrícola;
•
Executar e manter obras de arte objetivando a
integração do sistema viário municipal;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20

Conservar a malha viária municipal, urbana e
rural, inclusive com aplicação de 728.000 m3
de saibro;
Recuperar pavimento asfáltico com aplicação
de 48.000 ton. de CBUQ e 31.200 ton. de
PMF;
Recuperar 132.000 m2 de pavimento de
paralelepípedo;
Adquirir 100.000 m2 de área para extração de
saibro;
Construir 8.000 m lineares de ciclovias;
Executar 6.400.000 m2 de roçada rural e
urbana;
Recuperar e ou executar 48.000 m2 de
calçadas;
Desapropriar área para implantar vias urbanas;
Construir 1.000 m2 de edificação e 3.300 m2
de pavimentação;
Implantar 2 distritos rodoviários;
Adquirir equipamentos rodoviários;
Reformar prédio da SMVOP, executar
barracões para almoxarifado, salas e outros e
adequar pátio de obras;
Contratar segurança patrimonial;
Manter frota de veículos e equipamentos;
Contratar 10 equipes para manutenção da rede
de drenagem por ano;
Fazer manutenção de 10 pontes;
Limpar 96.000 unidades e executar 8.000
unidades de caixas de captação e ou ligação;
Locar máquinas;

VALOR
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• Pavimentar 176 Km com CBUQ, PMF e
paralelepípedo;
• Pavimentar 148 Km com agente anti-pó;
• Executar e manter galerias de águas pluviais,
com a utilização de 338.500 tubos;
• Fabricar 220.800 unidades de tubos de concreto
e 480.000 unidades de lajotas e outros artefatos
de cimento;
• Executar 5 pontes, 2 viadutos e 2 trincheiras.
• Implantação de vias urbanas;
• Conservar pontes;
• Fiscalizar a execução das obras públicas;

T o t a l 100.000.000,00
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•

PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETIVOS
METAS

Programa Municipal de Agricultura e •
Abastecimento.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Proporcionar ao pequeno produtor rural,
melhorias das condições de trabalho,
facilitando o acesso a assistência técnica, desse
modo apoiando a permanência do mesmo na
atividade rural;
Atendimento específico para pequenos
produtores rurais ou arrendatários que não
possuem
máquinas
ou
determinados
implementos agrícolas;
Melhorar a fertilidade dos solos agrícolas,
garantindo esses recursos naturais às futuras
gerações;
Proteger o solo contra o processo de erosão,
evitando a poluição e o assoreamento dos
córregos
ou
rios,
garantindo
o
desenvolvimento agrícola e a manutenção da
qualidade da água para o futuro;
Apoiar e divulgar as festas: da colheita, do
morango, do pinhão, do trigo e outras do
gênero;
Proporcionar uma alternativa de renda ao
produtor rural, tendo em vista o potencial
hídrico oferecido pelo Município.
Proporcionar a fixação da família rural na sua
comunidade ou localidade de trabalho;
Propiciar facilidade na produção de alimentos,
visando o abastecimento alimentar dos centros
urbanos;
Proporcionar a implantação do sistema de
produção orgânica ou ecológica de produtos
alimentícios;
Dirigir esforços com programas de produção,
visando uma agricultura sustentável, conforme

22

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoiar programas de defesa sanitária animal e
vegetal;
Apoiar a assistência técnica e extensão rural;
Apoiar a construção de 4 lavadores
comunitários para olerícolas;
Apoiar a construção de 1 secadores de cereais,
modelo bandeja e outros;
Adquirir 1 retroescavadeira, 1 trator de esteira,
2 ensiladeiras, 2 rotativas, 1 grade aradora e 1
roçadeira. Ampliar a patrulha de mecanização
agrícola para atender o pequeno produtor rural
em parceria com a APEC;
Implantar programa de manejo integrado do
solo e da água de acordo com a Lei Estadual
8.014/84;
Captar recursos estaduais e federais, para a
construção de terraços e distribuição de
calcário;
Realizar cursos ou seminários sobre fertilidade
de solo, em parceira com a PUC-PR;
Apoiar o programa de coleta de embalagens de
agrotóxicos, conforme prevê a Lei Federal n.º
9.974/2000 de 06 de junho de 2000;
Incentivar reflorestamentos;
Demonstrar a potencialidade da produção
agropecuária do Município;
Incentivar a exploração da piscicultura;
Apoiar a construção de 50 açudes para
piscicultura;
Viabilizar a implantação de projetos de
avicultura, suinocultura, piscicultura e outros
de interesse municipal;
Viabilizar a construção de 1 viveiro de mudas

VALOR
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prevê a Agenda 21 Brasileira;
• Mostrar a importância do meio rural no
contexto sócio-econômico, ambiental e
cultural da municipalidade;
• Melhorar as condições básicas das famílias
rurais com dificuldades, melhorando a sua
qualidade de vida, evitando assim o êxodo
rural;
• Manter e firmar novos convênios com:
Emater, ACIAP, APEC, Fertile, Sindicatos,
Cooperativas, Associações e outros;
• Atender famílias de baixa renda, facilitando o
seu acesso a uma alimentação balanceada e
nutritiva, melhorando a sua qualidade de vida;
• Apoio ao controle de resíduos sólidos (lixo
reciclável);
• Proteção dos rios e córregos;
• Ampliar o espaço físico para um melhor
atendimento ao produtor rural.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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florestais, frutíferas e ervas medicinais;
Viabilizar a construção de 50 tanques para
irrigação;
Viabilizar a implantação de programas
agropecuários visando
a atração
de
agroindústrias;
Implantar programa de melhoramento genético
(inseminação artificial) do rebanho bovino;
Viabilizar estudos e/ou projetos visando
implantar alternativas de comercialização para
produtos agropecuários;
Promover e incentivar projetos e programas de
desenvolvimento
e
instituição
do
cooperativismo e associativismo rural;
Incentivar projetos de fruticultura;
Incentivar a agricultura orgânica ou ecológica;
Realizar
exposições,
concursos
de
produtividade agropecuária e outros eventos;
Apoiar às pequenas famílias rurais, visando o
saneamento rural com água e luz;
Gestionar apoio às famílias rurais carentes,
com programas e/ou projetos;
Firmar
convênios
com
instituições
governamentais e não governamentais,
objetivando a melhoria da agricultura e da
pecuária do Município;
Manter convênio com a CEASA-PR,
“Mercadão Popular” (ônibus);
Manter feiras livres;
Criar novas feiras;
Realizar feira do peixe vivo;
Realizar feira do pescado;
Manter convênio com a Secretaria Municipal
de Abastecimento de Curitiba (Armazém da
Família);
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•
•
•
•
•

Manter e ampliar o programa “Sacolão
Verde”;
Construir uma unidade de reciclagem de lixo
para P.S.V.;
Construir nova sede para a Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento;
Adquirir 02 (dois) veículos;
Adquirir equipamentos e material permanente.

Total
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6.000.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
PROGRAMAS
•

Programa
Municipal
Comércio e Turismo.

de

OBJETIVOS
Indústria, •

METAS

Manter uma política de desenvolvimento •
industrial, empresarial e de turismo, visando •
atrair novos investimentos ao município,
gerando emprego, renda e desenvolvimento à •
população.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

VALOR

Promover eventos, feiras e exposições;
Apoiar eventos de vários segmentos do
Município;
Gestionar junto às esferas de governo a
instalação de um Entreposto Aduaneiro;
Apoiar a construção do mercado das flores;
Apoiar a instalação de novas indústrias de
acordo com a Lei de Incentivo;
Criar o “Selo de Fabricação São José”;
Executar o Plano de Desenvolvimento
Econômico;
Viabilizar estudos para criar o “Fundo
Municipal de Desenvolvimento Industrial”;
Promover eventos visando à Saúde e
Segurança do Trabalho;
Promover a qualificação profissional;
Divulgar o turismo;
Implantar o “Caminho do Vinho”;
Viabilizar a implantação do “Complexo Eco
Turismo Cultural” nas usinas hidrelétricas de
Guaricana e Chaminé, em parceria com a
COPEL;
Apoiar o setor hoteleiro, com ações para atrair
novos investimentos;
Implantar e explorar o potencial turístico
(naturais, rurais, étnicos, culturais e
ecológicos) do município;
Adquirir equipamentos e material permanente.
Total
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10.000.000,00
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