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6.1.  reivindicações da sociedade 

 

A elaboração das diretrizes e propostas do PDM-FB foi realizada a partir da 

compilação das reivindicações formuladas pela população nas reuniões para 

discussão do Plano e da sua comparação com os resultados da Avaliação Temática 

Integrada - o diagnóstico técnico da situação do município. 

Observa-se que, enquanto as solicitações feitas pela comunidade tinham uma 

abordagem mais local e, dirigida às suas necessidades mais imediatas, as 

conclusões da Avaliação Temática Integrada se reportaram à questões de caráter 

mais geral como por exemplo, a situação de Francisco Beltrão no cenário 

mesorregional e a estruturação física do seu espaço urbano. 

A sistematização das duas visões - a técnica e a popular - resultou num elenco de 

diretrizes e propostas que representam a idealização dos técnicos e da população 

de Francisco Beltrão quanto ao seu futuro. Do ponto de vista da população, os 

quadros apresentados a seguir mostram a mobilização dos diversos setores da 

sociedade, apresentando propostas e questionamentos sobre o futuro do município. 

Ao entender-se o plano como parte de um processo de planejamento, que o Estatuto 

da Cidade propõe que seja participativo e inclusivo, tem-se como meta que a 

população continue partícipe desse processo, monitorando as ações da 

administração pública e alimentando-a com críticas e sugestões, como as verificadas 

nessa etapa de elaboração do plano. 

A seguir é apresentado um quadro com a relação das reuniões realizadas entre a 1ª 

e a 3ª Audiências, pela equipe da Prefeitura Municipal com os diversos segmentos 

da comunidade local e são apresentadas as principais reivindicações de cada um 

deles. As reivindicações foram apresentadas nas próprias e muitas encaminhadas 

por meio de ofício à Equipe Técnica de Acompanhamento do Plano. Procurou-se 

manter a formatação original encaminhada pelas entidades, evitando-se distorcer as 

demandas. 
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SÍNTESE DAS REUNIÕES PARA DISCUSSÃO DO PLANO DIRETOR COM  A POPULAÇÃO 

Data 
Horário 

(hs) Local Participantes 
Nº de 

Particip. 

02/06 9:00 Prefeitura Municipal Comissão de Acompanhamento 10 

12/06 19:00 
Pavilhão da Igreja 
Nossa Senhora da 

Salete 

Bairro Sede Pinheirinho, Jd Itália, Jd 
Floresta, Jd. Virgínia, Antonio de Paiva 
Cantelmo, Pinheirinho, Pinheirão, Júpiter, 
Sadia 

27 

13/06 19:00 Centro Social Distrito Sede Jacutinga 42 

14/06 19:00 Pavilhão da Igreja Bairro Sede Luther King, Padre Ulrico, 
Kennedy, Cango, Guanabara 27 

16/06 19:00 Pavilhão La Sale 
Bairro Sede Vila Nova, Seminário, 
Miniguaçu, Água Branca, Industrial, São 
Cristóvão 

29 

16/06 8:30 Prefeitura Municipal Trânsito 14 

19/06 19:00 Centro Social Bairro Sede Alvorada, Marrecas, Centro, 
Nossa Sra Aparecida 24 

19/06 19:00 Pavilhão Sudenge 6 

20/06 19:00 Centro Social Bairro Sede São Miguel, Novo Mundo, 
Cristo Rei, São Francisco 12 

20/06 19:00 Prefeitura Municipal 

IAP, Emater, Sanepar, Prefeitura, Ibama, 
Senar, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Agricultura, J.A. Engenharia 
Ambiental, Casa Familiar Rural, Ministério 
da Agricultura, Sadia Engeapo, Sindicato 
Rural, Capripar 

13 

21/06 19:00 Centro Social Distrito Sede Piox 24 

21/06 8:30 Prefeitura Municipal 
Equipe Técnica Municipal, Finanças, 
Tributação, Urbanismo, Ação Social, 
Vigilância em Saúde, Contadores, Corpo 
de Bombeiros 

11 

22/06 9:00 Prefeitura Municipal Imobiliárias, Cartografia, Construtores 19 

22/06 19:00 Centro Social Distrito Sede Nova Concórdia 17 

23/06 19:00 Centro Social Distrito Sede Jacaré 23 

26/06 19:00 Centro Social Distrito Assentamento Missões 15 

28/07 18:15 Auditório da 
Marabá  

Profissionais de Arquitetura e Engenharia 13 
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Síntese das reivindicações dos diversos segmentos da comunidade de 
Francisco Beltrão 
 
Associação dos Moradores e Comerciantes do Centro (AMOCCEN)  

Trânsito 

 Desobstrução da Avenida Júlio Assis Cavalheiro (Através de implantação de 

canaletas no calçadão central, visando melhorar o tráfego de veículos na 

cidade, bem como um melhor aproveitamento deste espaço público); 

 Desvio do tráfego pesado da região central; 

 Implementação de rotatórias na Avenida Júlio Assis Cavalheiro; 

 Viabilização dos Contornos e prolongamento da Avenida Júlio Assis (em linha 

reta) até o Contorno Sul; 

 Vias rápidas (ou marginais) para escoar o trânsito; 

 Construção de mais duas pontes sobre o Rio Lonqueador; 

 Buscar local mais adequado para o Terminal, (sendo que esta própria 

estrutura poderia servir para os feirantes e artesões comercializarem seus 

produtos); 

 Criação do Setor Universitário na região Sul da cidade onde se localizam: a 

Unipar, Cesul, CEEBJA, Núcleo de Educação e cursinhos preparatórios; 

visando assim uma futura implantação da Universidade Tecnológica em local 

próximo a esta região. 

Segurança 

 Implantação de um Módulo Policial 24 Horas, no Centro; 

 Fiscalização e policiamento nos fins de semana; 

 Coibir abusos de som com decibelímetros, etc; 

 Câmeras de vídeo para acabar com a atuação de infratores, principalmente 

de vandalismo; 

 Mais policiais circulando no centro da Cidade no dia a dia. 

Meio ambiente 

 Melhorar as podas e plantios de árvores, e substituí-las por espécies 

adequadas; 

 Reflorestar os córregos e rios da cidade; 
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 Buscar local mais apropriado para a feira dos agricultores, sendo que o 

mesmo continue próximo ao centro; 

 Conclusão das reforma e melhorias da praça central bem como a iluminação; 

 Realizar campanhas educativas de todas as formas e principalmente com 

relação à educação e conscientização ambiental. 

 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP)  

 Incluir Artigo na Lei do Plano que defina a distância mínima a ser preservada 

às margens de rios e córregos do perímetro urbano e interior do município, 

nunca inferior ao estipulado pelas leis ambientais vigente; 

 Incluir Artigo na Lei do Plano que defina que qualquer propriedade de terras 

tenha de ter Licenciamento para poder explorar minas de basalto ou cascalho; 

 Incluir Artigo na Lei do Plano que defina as restrições para construções de 

benfeitorias, terraplenagens e açudes às margens de rios e sangas, de 

acordo com o Código Florestal nº 7.803/89; 

 Incluir Artigo na Lei do Plano que defina com clareza as áreas para indústria e 

quais as espécies de atividades industriais que ali podem ser instaladas, bem 

como as áreas próprias para comércio, com suas espécies bem definidas, 

além das áreas próprias apenas para residências; 

 Incluir Artigo na Lei do Plano que defina com clareza os empreendimentos 

como chiqueiros, estábulos e outros empreendimentos potencialmente 

poluidores que estão localizados há anos em áreas de preservação 

permanente; 

 Incluir Artigo na Lei do Plano que defina de vez as áreas de preservação 

permanente que estão localizadas ao redor da cidade, com declividade 

acentuada que, baseado na Lei em vigor, são áreas consideradas de 

preservação permanente; 

 Incluir Artigo na Lei do Plano que defina a competência responsável para 

autorizar o corte ou a poda de árvores do perímetro urbano, pois as podas 

têm sido realizadas normalmente de forma muito drástica e sem autorização 

legal; 

 Incluir no Novo Plano Diretor a Lei que versa sobre poluição sonora; 
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 Incluir Artigo na Lei do Plano que determine a proibição de lançamento de 

dejetos industriais e urbanos nos rios e córregos que atravessam a cidade, 

uma vez que a Sanepar dispõe de centro de tratamento de esgotos; 

 Haver mais rigor na conservação das áreas urbanas, para permitir melhor 

infiltração das águas pluviais, bem como limitar percentualmente as áreas de 

impermeabilização das áreas construídas ou ocupadas; 

 Permitir a perfuração de poços artesianos ou semi-artesianos somente em 

casos extremos, e somente após estudo hidrogeológico, regulamentando a 

destinação das águas usadas; 

 Criar mais parques verdes e logradouros públicos na área urbana. 

 

Câmara Municipal de Vereadores 

Vereador Anízio Cezar Pereira 

 Elaboração de uma proposta para que a metragem dos lotes do perímetro 

urbano de Francisco Beltrão passem a ter uma metragem mínima de 220 m², 

com testada mínima para rua de 11 metros lineares. 

 

Profissionais das Áreas de Arquitetura e Engenharia 

 Fiscalização mais efetiva quanto às edificações (como edifícios sem recuos); 

 Fiscalização de postos de combustíveis (se apropriam do espaço público); 

 Tráfego viário (projeto); 

 Estudar as entradas da cidade (trevos, etc); 

 Contornos perimetrais; 

 Abertura das 6 (seis) pontes já propostas; 

 Planejamento por áreas, quando da intervenção urbanística, que seja feita de 

maneira global e completa com todos os serviços (ex: mutirão); 

 Sinalização (ruas, nomes e números); 

 Arborização e substituição gradativa de espécies mais adequadas; 

 Continuar convênio rearborização com a Copel; 

 *Novos parques e pequenos locais de áreas verdes existentes e que podem 

ser explorados. 
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 Plano Diretor do Parque Canet, uso múltiplo dos espaços e não só durante a 

feira; 

 Um novo parque na Linha Eva; 

 Em determinados espaços, container para lixo que não é domiciliar (pequenos 

galhos, etc). 

 Galerias pluviais (estudo e implementação das redes, permeabilidade do 

solo); 

 Programação visual na cidade, removendo a poluição visual (placas, postes 

pintados, etc). 

 Atividades proibidas (tipo boate) inseridas na malha urbana, que o Plano 

Diretor não contempla, havendo um responsável, no caso a prefeitura, para 

gerenciar este problema. 

 Criar a Secretaria do Meio Ambiente; 

 Estruturar a atual Secretaria de Urbanismo (geoprocessamento, pessoal, etc). 

 Asfalto em ruas de prioridade, conservando o calçamento em bairros da 

periferia; 

 Normatização de calçadas no perímetro urbano; 

 Calçadas de 1,00 (um) metro de largura de asfalto, nos bairros de periferia; 

 Calçadas adequadas para deficiente visual; 

 Guias rebaixadas para cadeirantes; 

 Calçadão em toda a avenida; 

 Mão única no centro. 

 Destino das empresas após os cinco anos (incubadora), se existia um parque 

industrial para estas empresas. 

 

ACEFB 

 Organizar grupo de postos de combustíveis para discutir a regulamentação do 

setor; 

 Áreas industriais: rever a situação de muitos segmentos diferentes agrupados; 

 Proximidade das áreas industriais com áreas residenciais; 
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 Atenção especial aos contornos e as vias de acesso principais de veículos 

pesados, bem como os acessos às áreas mais centrais também com veículos 

de carga; 

 Manter reservadas algumas áreas para futuras instalações industriais, por 

exemplo, ocupando as áreas dos contornos; 

 Reservar área para Rodoviária futura (ex: Água Branca); 

 Aeroporto: discutir num Plano Diretor Regional; 

 Analisar a situação das estruturas empresariais, industriais e comerciais já 

existentes, e que podem por ventura ficar locada em áreas de zoneamento 

inadequado (ex: prazos a considerar, as contrapartidas, novas alternativas) 

 

Associação dos Transportes de Alunos do Município de Francisco Beltrão 
(ATAMBEL)  

 Melhoria nas estradas do interior, como instalação e troca de bueiros, 

cascalhamento e abertura (limpeza lateral), principalmente em pontos mais 

críticos; 

 Regularização das faixas de estacionamento escolar em todos os colégios, 

com a devida fiscalização; 

 Demarcação para distância mínima de estacionamento nas esquinas 

(permitida para veículos), principalmente nas quadras próximas aos colégios; 

 Calçadas adequadas nas ruas mais próximas dos colégios, onde tem maior 

circulação de alunos e familiares; 

 Fiscalização e orientação de trânsito aos alunos, que não respeitam os 

veículos e andam na rua lado a lado bloqueando o trânsito e correndo o risco 

de provocar acidentes; 

 Rever as linhas de passageiros do interior do município para sobrevivência 

das mesmas, pois tendem a ficarem inviáveis; 

 Rever as autorizações nos ônibus de alunos, de pessoas não estudantes. 

 

 

Sindicato dos Contadores e Técnicos de Francisco Beltrão e Região (Sincobel) 
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 Impalntação de um novo contorno na Av. Julio Assis Cavalheiro, do semáforo 

do Hospital São Francisco até o posto de Gasolina onde também encontra-se 

semáforo; 

 Na Rua Maranhão esquina com a Rua Guaporé (pelo lado de cima do Ângelo 

Camilotti), necessita de uma abertura de ângulo em 90º, para que os veículos 

possam contornar melhor (quem desce da Maranhão para a Guaporé), pois 

não há visão; 

 Na Rua Argentina esquina com Tenente Camargo, plantio de mandioca, não 

há visibilidade dos condutores e veículos da Rua Tenente Camargo para a 

Argentina; 

 A Rua Argentina do percurso da Rua Tenente Camargo até a Rua União da 

Vitória, necessita de uma nova camada de asfalto; 

 Na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, em frente a Igreja Matriz, necessário a 

previsão de um viaduto, assim descongestionaria o tráfego nas laterais das 

Ruas São Paulo e Av. Antônio e Paiva Cantelmo; 

 Colocação de um semáforo na Rua Porto Alegre esquina com São Paulo; 

 Há falta de central de gás nos prédios da cidade de Francisco Beltrão. 

 

TEXEL - Curso de Meio Ambiente 

 Análise e estudo do impacto e benefícios de reflorestamento com espécies 

exóticas; 

 Proibição do uso de defensivos agrícolas a base de 2.4D; 

 Desapropriação das margens da bacia do Marrecas; 

 Reflorestamento da Bacia do Lonqueador e estudo e análise quanto a 

capacidade destes córregos em receber efluentes; 

 Drenagem, limpeza e construção de pequenos diques nos córregos urbanos, 

como o Lonqueador; 

 Lei municipal para coleta seletiva de resíduos sólidos; 

 Arborização da Av. Julio Assis e outras preferenciais do perímetro urbano, 

com espécies como Canela doce ou Tipuana; 
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 Implantação e funcionamento do Espaço Ambiental para atividades de 

Educação Ambiental, como Parque Irmão Cirilo; 

 Trabalhos de conscientização quanto à preservação e conservação dos 

corpos hídricos. 

 

Técnicos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão 

 Rio Marrecas - proteção da nascente, recuperação e canalização na cidade. 

 Rio Lonqueador - parque linear com cobertura sobre o canal existente. 

 Avenida Julio Assis Cavalheiro - mudar estacionamento (priorizar o pedestre); 

 Eixo de acesso principal com o contorno leste e uma grande avenida com 

pórtico de entrada e tratamento paisagístico; 

 Deslocar atual terminal urbano para rodoviária e transformá-la em praça; 

 Atual rodoviária com planos de implantá-la perto do hospital regional 

 Área do hospital regional, estudar com Marmeleiro a sua ocupação; 

 Recuperar praças com identidade onde estão inseridas (bairro); 

 As entradas da cidade, trabalho de paisagismo; 

 Permitir o comércio de bairro com parâmetros de menor recuo e mais denso; 

 Rever coeficientes e taxas de ocupação (em todo o zoneamento); 

 Não existir ZR1, ZR2; assim a dimensão dos lotes impõe os parâmetros; 

 O proprietário do terreno deverá fazer as calçadas, independente de haver 

obras ou não; 

 Arborização obrigatória conforme lei de arborização urbana; 

 Nos novos loteamentos fazer chanfros nos quadrantes, para implantação de 

rótulas e ou visibilidade; 

 Definir parâmetro de permeabilidade do solo; 

 Definir e apontar reservas legais; 

 Ciclovias, abastecer as áreas industriais; 

 Cemitério; 

 Aeroporto; 

 Loteamentos com caixa de ruas mais largas, água, esgoto; 

 Pavimento e calçadas em locais já destinados à moradia, lazer, comércio, etc; 
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 Proteger para que haja uma ocupação racional no entorno da casa de 

custódia, pois há a instalação de muito comércio, e conseqüentemente um 

espaço de degradação; 

 Contorno leste, no seu eixo a criação de indústrias e serviços; 

 Dotar todos os bairros com estrutura de lazer para primeira, segunda e 

terceira idades, procurando parcerias de empresas privadas com algum 

incentivo; 

 Procurar solução para os miolos de quadra com os lotes de 44 metros; 

 Especificar no Código de Obras o pé direito mínimo comercial; 

 Agroindústrias com acompanhamento técnico; 

 Curso técnico profissionalizante; 

 Identidade cultural; 

 Estrutura de lazer; 

 Turismo rural; 

 Novos correios, telefones e estradas; 

 Estradas para escoamento da produção, 

 Mobilidade para estudantes de 3º grau. 

 

Corretores de Imóveis, Topógrafos, Construtores Autônomos e profissionais 
ligados a Construção Civil. 

Pela grande demanda de habitações por parte da população de Francisco 

Beltrão, torna-se viável e pertinente subdivisão e loteamentos com lotes de tamanho 

menor que o atual, com testada de 10m e 200,00 m² de área e inclusive para 

edificações de fundo de lotes ter subdivisão com servidão de passagem incorporada 

no lote subdividido, respeitando área mínima de 200,00 m², baseados nos seguintes 

argumentos: 

 A Lei Federal prevê medidas ainda menores; 

 A quantidade de edificações menores que 100 m² em Francisco Beltrão é 

muito grande, o que se enquadraria numa taxa de ocupação do solo 

apropriada para um bom aproveitamento dos imóveis; 
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 A exigência de um tamanho mínimo elevado vai ao caminho contrário da 

redistribuição de renda, pois quem tem menor poder aquisitivo é obrigado, 

pelas próprias condições, a ter uma taxa de desocupação do seu imóvel muito 

maior. Isso é facilmente confirmado pela taxa de ocupação do solo no centro 

da cidade e dos bairros da cidade, 

 Redefinição do zoneamento, com ampliação da Zona Comercial I e II, levando 

até o final da avenida ou na possível abertura de se estender a ZCI e ZCII até 

a perimetral, revisão das ZP ZPP e SPQ, quanto a existência ou não de 

vegetação e declividade que justifique a proteção conforme Lei Federal, pois 

é notório que as divisas das mesmas não estão em local adequados, também 

da possibilidade das vias de tráfego mais intenso serem classificadas com 

ECS, ou seja, as vias mais importantes de cada bairro; 

 Nas questões de meio ambiente no perímetro urbano que a prefeitura tenha 

autonomia e não precisa pedir licença e sim anuência para os órgãos 

estaduais e federais; 

 Georeferenciamento da área urbana; 

 Memorial descritivo de topografia com mais informações, como distâncias, 

azimute e coordenadas UTM; 

 Determinação de pontos de apoios em lugares estratégicos, para uso dos 

profissionais de topografia; 

 O novo contorno tornando-se zona industrial com o novo plano; 

 Acrescentar nos 40% do loteamento (em praças); 

 Padronização de árvores e passeio. 

 

6.2. diretrizes para o estabelecimento de uma política de desenvolvimento 
urbano e municipal 

A partir cruzamento dos levantamentos e diagnósticos técnicos, sobre a realidade 

municipal com as reivindicações da população, coletadas a partir da aplicação dos 

questionários de opinião pública, das dinâmicas de grupo realizadas durante as 

audiências prévias e das reuniões que foram feitas nos bairros e na área rural do 
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município foram estabelecidas as diretrizes para o estabelecimento de uma política 

de desenvolvimento urbano e municipal. Como elemento norteador dessas diretrizes 

utilizou-se a idéia do desenvolvimento sustentável, buscando conciliar a cidade ideal 

com a cidade real, chegando-se à cidade possível. 

Estão listadas a seguir as diretrizes referentes ao crescimento e à ocupação espaço 

municipal nos próximos dez anos, que se pautaram em quatro estratégias de 

sustentabilidade, quais sejam: 

I. Implantar a regulamentação do uso e da ocupação do solo urbano e promover o 

ordenamento do território, contribuindo para a melhoria das condições de vida da 

população promovendo a eqüidade, a eficiência e a qualidade ambiental. 

II. Promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade de 

planejamento e de gestão democrática da cidade, incorporando no processo a 

dimensão ambiental urbana e assegurando a efetiva participação da sociedade. 

III. Promover mudanças nos padrões de produção e consumo da cidade, reduzindo 

custos e desperdícios e fomentando o desenvolvimento de tecnologias urbanas 

sustentáveis. 

IV. Desenvolver a aplicação de instrumentos econômicos no gerenciamento dos 

recursos naturais visando a sustentabilidade urbana. 

 

Diretrizes: 

Garantir as condições de salubridade ao homem e reduzir os impactos ambientais das 
atividades humanas 

por meio: 

- da preservação das áreas de mananciais atuais e futuros; 

- da implementação de plano de drenagem das águas pluviais, dentro dos princípios 

da retenção no local a partir da manutenção de áreas permeáveis, evitando obras de 

canalização;  

- do aprimoramento da coleta e tratamento dos resíduos sólidos, com o controle 

ambiental dos aterros sanitários e o incentivo à separação do lixo reciclável;  
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- da ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgotos; 

- da preservação da mata ciliar dos rios, córregos e lagos municipais; 

- da exploração racional dos aqüíferos subterrâneos; 

- da adequada arborização urbana. 

 

Implementar uma política habitacional mediante os instrumentos de gestão urbana 
disponibilizados pelo Estatuto da Cidade e introduzidos na legislação do uso e ocupação do 
solo,  

de forma a: 

- prover habitações para a população de baixa renda; 

- fomentar investimentos privados para a área habitacional; 

- criar condições de mercado que estimulem construções para essa faixa de renda; 

- introduzir na legislação do uso do solo os instrumentos facilitadores da implantação 

de programas de habitação de caráter social. 

 

Estabelecer condições para a mobilidade urbana, de forma a priorizar a mobilidade das 
pessoas sobre o dos veículos,  

de forma a: 

- diminuir o número de viagens motorizadas; 

- repensar a circulação de veículos; 

- reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres; 

- proporcionar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 

- priorizar o transporte coletivo; 

- estruturar a gestão local dos transportes coletivos. 

 

Incorporar à legislação atual a obrigatoriedade do Estudo de Impacto de Vizinhança  

de forma a controlar: 

- as atividades causadoras de poluição visual, sonora, do solo e do ar; 
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- os empreendimentos públicos ou privados que gerem perturbações no tráfego e na 

vida da comunidade local. 

 

Estabelecer normas urbanísticas de forma a consolidar as estratégias de ocupação do solo 
urbano  

de forma a: 

- contribuir para uma nova visão do espaço urbano, que deixa de estar a serviço do 

automóvel e fica mais amigável ao cidadão.  

- construir a paisagem urbana considerando as necessidades da população, com 

oferta de espaços adequados para a convivência e para o lazer.  

- reduzir a impermeabilização do solo e as alterações radicais nas características 

geomorfológicas das áreas. 

 

6.3. diretrizes para a implantação de uma sistemática de planejamento  
 

A implantação de uma sistemática de planejamento implica em decisões políticas e 

administrativas que vão desde a contratação da elaboração do plano diretor, a 

sistematização da coleta e tratamento das informações até o treinamento da equipe 

técnica local. Nesse sentido, a prefeitura deve encontrar-se habilitada a partir de seu 

corpo técnico e dos instrumentos necessários (equipamentos de informática, 

softwares, entre outros) para gerir o sistema de planejamento. 

O domínio sobre as informações locais permite uma gerência mais eficiente já que o 

monitoramento da gestão pode ser feito em tempo real. Dimensionar os 

instrumentos de gestão em função da capacitação da equipe técnica é outro fator 

importante, uma vez que a equipe deve ser capaz de absorver novos instrumentos e 

novas tecnologias de gestão, de forma progressiva e simultaneamente aos 

treinamentos para sua capacitação, não ocorrendo dessa forma, o desperdício nem 

de equipamentos nem de pessoas qualificadas.  
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Foram definidas duas diretrizes para a implantação da sistemática de planejamento, 

que para sua implementação exigem uma abordagem abrangente: 

 

Estruturar a equipe municipal para a implementação e o gerenciamento do 
PDM-FB 

A implementação do PDM - FB exige a capacitação e a mobilização da equipe 

municipal para a utilização dos instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto 

da Cidade. Nesse sentido, é necessário que os membros da equipe técnica 

municipal que forem designados para essa incumbência, estejam capacitados para 

tanto, cumpram na medida do possível, os cronogramas previstos para a sua 

realização e se encarreguem da aplicação dos indicadores de avaliação de 

resultados. Para o desempenho dessas tarefas, deverá ser instituído o Conselho 

Municipal de Política Urbana, com a atribuição de monitorar a gestão municipal no 

processo de implementação do PDM-FB. 

 

Implementar o Sistema de Informações da Prefeitura 

A atualização constante das informações para a avaliação dos resultados parciais é 

um subsídio importante do processo de planejamento.  

Nesse sentido, a implantação de um sistema de informações georreferenciado 

possibilita o controle adequado da ocupação do território assim como uma gestão 

integrada, cruzando as informações financeiras e técnicas, e tendo como 

decorrência, inclusive uma melhor arrecadação. 

 

6.4.  diretrizes para a dinamização e ampliação das atividades econômicas do 

município  
 

Fomentar a integração regional da mesorregião do Sudoeste e fortalecer sua 

posição de pólo regional 
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De forma a possibilitar um desenvolvimento mais equilibrado na região e introduzir a 

criação de consórcios intermunicipais como forma de cooperação regional. 

 

Auxiliar os produtores rurais a se organizarem em cooperativas, facilitando a 
comercialização da produção. 

De forma a: 

- fornecer orientação técnica qualificada e insumos, para que a atividade agrícola ou 

pecuária alcance maior produtividade e melhores resultados.  

- exercer uma ação educacional formativa, desenvolvendo e preparando os 

cooperados como cidadãos conscientes e participativos para o aprimoramento 

contínuo de sua atividade, da comunidade e da cooperativa 

 

Investir no turismo como atividade econômica geradora de empregos. 

De forma a: 

- possibilitar a criação de alternativa de renda para pequenos produtores rurais; 

- estimular as atividades comerciais na área urbana; 

- promover o município no cenário regional, criando possibilidades de investimentos 

econômicos. 

 

Fomentar atividades industriais no município. 

De forma a: 

- promover a geração de empregos; 

- proporcionar uma economia diversificada no município, diminuindo os riscos da 

dependência de um único setor econômico; 

- desenvolver as atividades econômicas urbanas. 
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6.5. síntese das propostas 

As propostas do plano foram elaboradas com base no levantamento das 

potencialidades e deficiências, nas reivindicações da comunidade. Foram divididas 

em temas de acordo com os resultados da metodologia CPD, conforme mostra o 

Quadro abaixo. As fichas de propostas apresentam a justificativa para sua inclusão, 

os atores envolvidos, as possibilidades de integração com outros projetos, os 

possíveis parceiros e um custo estimado. Não foram feitas fichas para todas as 

propostas, uma vez que alguns dos temas requerem estudos mais detalhados, 

ficando nessa fase a recomendação para seu desenvolvimento. 

 



plano diretor municipal de francisco beltrão 
definição de diretrizes e proposições  

 
231

síntese das propostas 
 Propostas Prazo de 

Execução Local 
R

eg
io

na
l 

1. Propor junto a AMSOP a criação de Consórcio Intermunicipal de 
Turismo do Sudoeste paranaense, estabelecendo um cronograma 
de turismo e eventos. 

Longo Município 
e região 

2. Propor junto a AMSOP a criação de Consórcio Intermunicipal de 
Cultura, com a promoção de um censo cultural para identificação 
da vocação das cidades. 

Longo Município 
e região 

3. Fortalecimento do Arranjo Produtivo Local APL de madeira e 
móveis (Francisco Beltrão, Verê e Ampère). 

Médio Município 
e região 

4. Fortalecimento do Pólo Regional na área da saúde, com a 
criação e funcionamento do Hospital Regional no Bairro Água 
Branca, e transferência do CEONC (Centro de Oncologia) e do 
CRE (Centro Regional de Especialidades) para o mesmo local. 

Médio  Município 

5. Propor junto a AMSOP a criação do Instituto Regional de 
Pesquisa e Planejamento, que deverá entre outros realizar estudos 
sobre a conurbação urbana com Marmeleiro. 

Médio Regional 

6. Propor fóruns de discussão junto aos municípios da região 
sobre a implantação de um aeroporto regional eqüidistante dos 
três maiores centros da região – Francisco Beltrão, Pato Branco e 
Dois Vizinhos. 

Longo Regional 

7. Propor fóruns de discussão junto aos municípios da região 
sobre a implantação de um ramal ferroviário que atendesse a 
região. 

Longo  Regional 

8. Apoio ao Plano de Desenvolvimento Regional do Estado que 
prevê obras para a interligação entre o Oeste e a Capital. 

Longo Regional 

A
m

bi
en

ta
l 

9. Programa de Turismo Rural e Ecoturismo, permitindo a geração 
de emprego e renda. 

Médio Município 
e região 

10. Programa de Educação Ambiental e Cidadania e Criação da 
Escola Ambiental. 

Curto Município 

11. Controle do Impacto Ambiental relativo à perfuração de poços 
artesianos. 

Médio  Município 

12. Programa de Incentivo ao Cooperativismo para pequenos 
empreendimentos rurais. 

Longo Município 

13. Implantação do Parque Linear do Rio Marrecas, que corta a 
cidade sudoeste a nordeste, criando uma grande área de proteção 
ambiental e de lazer. Deverão ser feitos estudos para avaliar a 
necessidade de desapropriação de áreas ocupadas 
desordenadamente ao longo de suas margens e sobre a 
possibilidade de inclusão dos rios Santa Rosa, Lonqueador e 
Urutago. 

Médio Sede do 
Município 

14. Criação de novas Unidades de Conservação (ex: Área do 
Quartel, Zanatta, Carvalho, entre outras) e do Parque da área do 
entorno do aeroporto. 

 

 

Médio Município 
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 Propostas (continuação) Prazo de 
Execução Local 

U
rb

an
is

m
o 

e 
in

fr
a-

es
tr

ut
ur

a 
15. Criação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) no 
Zoneamento Municipal, para recuperação urbanística e melhoria 
das condições de vida da população residente, assim como para 
implantação de programas de habitação popular em áreas infra-
estruturadas com zoneamento adequado a uma alta densidade 
construtiva horizontal e em locais que o valor da terra viabilize 
lotes populares. 

Curto Sede do 
Município 

16. Programa de Implementação de Centros de Bairros, com usos 
voltados à convivência e ao lazer; permitindo a regionalização e 
descentralização de ações culturais. 

Médio Sede do 
Município 

17. Transformação da área do IBAMA, localizada no Bairro 
Cantelmo, em área de esporte e recreação para a população da 
região norte da cidade. 

Médio Sede do 
Município 

18. Plano de Requalificação da área central com o envolvimento 
da sociedade, respeitando suas aspirações, promovendo o reforço 
da acessibilidade por transporte coletivo, organização das 
atividades econômicas e tratamento estético e funcional do 
mobiliário urbano e elementos publicitários. Desenvolvimento do 
Projeto de requalificação da rua Júlio de Assis Cavalhero na área 
central, buscando a sua integração com o calçadão central. 

Médio Sede do 
Município 

19. Estabelecer critérios de implantação de conjuntos horizontais, 
adequando a legislação urbanística a essa nova prática de 
parcelamento. 

Curto Município 

M
ob

ili
da

de
 

20. Reestruturação funcional da malha viária, adequando as vias 
segundo uma hierarquia funcional, composta de Anel Central, Vias 
Centrais, Arteriais, Coletoras, Local, Ciclovia, de Pedestres e 
Contorno. 

Médio Sede do 
Município 

21. Implantação do Contorno Rodoviário Leste (ligação entre as 
rodovias PR-180 e PR-566) e efetivação do Contorno Rodoviário 
Oeste (ligando o Bairro Sadia à saída para Cascavel). 

Médio Sede do 
Município 

22. Programa de intervenção em vias públicas como instrumentos 
de promoção da cidadania, considerando com igual importância os 
modos de transporte (a pé, bicicleta, ônibus e outros). A prioridade 
ao pedestre materializa-se em segurança, fluidez com 
intervenções de baixo custo. Como decorrência desse programa, 
propõe-se: 
- reestruturação das calçadas, com pavimentação adequada, 
implantação de rampas dimensionadas para a circulação de 
cadeirantes e eliminação das barreiras arquitetônicas; 
- elaboração de um programa de ciclovias para a cidade; 

- elaboração de um plano de identificação dos logradouros 
públicos, incluindo a programação visual das placas, com nomes 
das vias, dos bairros e indicativas das localidades do interior do 
município. 

Longo Sede do 
Município 

23. Fortalecimento do DEBETRAN, para o mesmo possam 
promover uma gestão adequada da circulação viária, atendendo 
às questões de planejamento, operação e fiscalização do sistema, 
contribuindo para a educação de trânsito, incentivando a 
população a adotar comportamento adequado no trânsito, seja 
como pedestre ou condutor de veículos. 

Médio Sede do 
Município 



plano diretor municipal de francisco beltrão 
definição de diretrizes e proposições  

 
233

 Propostas (continuação) Prazo de 
Execução Local 

M
ob

ili
da

de
 

24. Elaboração de um plano de transporte urbano, equacionando a 
estrutura do sistema de transporte coletivo de passageiros 
integrado, transformando as linhas diametrais em radiais, 
proporcionado uma redução do tempo de viagem, 
redimensionando a operação das linhas, os itinerários, a frota, 
padronizando os pontos de parada, o terminal, estruturando a 
gestão e revendo a legislação, adequando-a a uma nova estrutura 

Médio Sede do 
Município 

25. Transferência do Terminal de Transportes Urbanos para o 
atual Terminal Rodoviário recuperando a Praça da Liberdade para 
o uso de lazer da população. 

Médio Sede do 
Município 

26. Implantação de um novo Terminal Rodoviário, próximo ao 
Contorno Leste. 

Médio Sede do 
Município 

So
ci

al
 

27. Plano de ação Integrada nas áreas carentes do município, com 
atuação nas áreas de habitação, do desenvolvimento humano e de 
parcerias do poder público com instituições privadas para 
programas de inclusão social. 

Médio Município 

28. Implantação de uma brinquedoteca juntamente dom parques 
infantis nos Centros de Bairros, com o objetivo de estimular a 
criança a brincar através de empréstimo de brinquedos para 
brincar em casa e de instalações onde as crianças possam brincar. 
Uma delas poderia estar localizada na área central, integrando o 
projeto de revitalização. 

Médio Sede do 
Município 

29. Serviço móvel de atendimento ao cidadão: posto móvel do 
governo municipal que vai até os moradores da área rural, para 
atendimento de serviços públicos e também para estimular 
atividades culturais como música, dança e outros. 

Curto Município 

C
ul

tu
ra

 30. Criação da Fundação Cultural de Francisco Beltrão como 
alternativa para implantação de políticas culturais. A fundação 
desenvolverá atividades ligadas à memória, formação artística, 
artes e acervo bibliográfico e terá como propósito valorizar os 
grupos e festas étnicas no interior do Município e de cultura 
regional e corais na cidade. 

Médio Município 

Ec
on

ôm
ic

o 

31. Implantação de um pólo de desenvolvimento de tecnologia 
aplicada às atividades econômicas existentes no município, 
estreitando a colaboração entre as universidades, o poder público 
municipal e a iniciativa privada, assim como o incentivo e 
implementação de incubadoras de empresas no município, de 
forma a gerar empregos e melhorar a arrecadação municipal. 

Longo Município 

32. Parceria com a Emater no desenvolvimento de tecnologias 
para o aumento de produtividade da cadeia produtiva da 
avicultura. 

Médio Município 

33. Parceria com a Emater no desenvolvimento de tecnologias 
para o aumento de produtividade da cadeia produtiva de leite, que 
hoje se encontra em segundo lugar no Estado. 

 

 

 

Médio Município 
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 Propostas (continuação) Prazo de 
Execução Local 

D
em

oc
ra

tiz
aç

ão
 

da
 in

fo
rm

aç
ão

 34. Programa de acesso à Internet como meio de capacitação dos 
jovens para geração de renda e como disseminação da tecnologia 
junto à população jovem mais carente. O programa já foi criado 
pela prefeitura, estando na fase de implementação. 

Curto Sede do 
Município 

In
st

itu
ci

on
al

 35. Atualização da legislação do sistema tributário municipal 
permite à prefeitura melhorar sua receita e corrigir disfunções na 
cobrança dos impostos. 

Médio Município 

36. Implantação de Sistema de Informações para o Município que 
permitirá a implantação do cadastro técnico multi-finalitário, cujo 
objetivo entre outros é melhorar a arrecadação municipal, com a 
atualização da situação da propriedade fundiária do Município. 

Longo Município 
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Regional 

Ficha nº01 Consórcio Intermunicipal de Turismo no Sudoeste paranaense 

Proposta Propor junto a AMSOP a criação de um Consórcio Intermunicipal voltado ao 
desenvolvimento do turismo na região. Esse consórcio teria o objetivo de 
implementar roteiros intermunicipais de turismo, valorizando as potencialidades 
locais, estabelecendo a cooperação intra-regional e aumentando o fluxo turístico, 
a taxa de permanência na região sudoeste paranaense.  

Justificativa Os esforços isolados de um município muitas vezes não são suficientes para 
atrair investimentos para o turismo, mesmo apresentando potencial para tal. A 
integração de esforços facilita a divulgação e a exploração de potenciais 
turísticos, com relação à hospedagem, à gastronomia e as manifestações 
populares e folclóricas.  

Um Consórcio Intermunicipal poderá oferecer uma grande vantagem competitiva 
no que diz respeito à velocidade de implementação de projetos, viabilidade de 
parcerias, bem como geração de emprego, renda e qualidade de vida. O 
Consórcio atuará na integração de esforços entre o setor público, a iniciativa 
privada e a comunidade, de forma a garantir sustentabilidade de desenvolvimento 
turístico, e dotar o sudoeste paranaense de infra-estrutura e dos serviços públicos 
necessários. 

Um exemplo de ação regional é a criação de roteiros turísticos intermunicipais, 
que compartilhem a infra-estrutura viária regional. Para Francisco Beltrão e 
região, há um potencial para o desenvolvimento de ecoturismo, devido à sua 
hidrografia abundante. Além dos cursos de rios, que podem ser utilizados para 
esportes aquáticos, existem as cachoeiras, que podem ser visitadas, a partir de 
roteiros ecológicos. 

O Conselho Intermunicipal também pode instaurar um calendário de eventos e 
festivais regionais, para que suas datas não coincidam, ou propositalmente 
coincidam. Assim, o visitante pode ser convidado a fazer roteiros gastronômicos, 
ou culturais, visitando diferentes localidades e festividades em um mesmo 
passeio. 

Exemplos de sucesso que podem fundamentam a proposta são: 

- ATRATUR- Associação dos Proprietários de Atrativos Turísticos de Bonito e 
Região do Estado do Mato Grosso do Sul. A Associação fundada em 1996 
fortaleceu a região formada pelos municípios de Bonito, Jardim, Bodoquena e 
Miranda, no Estado de Mato Grosso do Sul. A forte atração turística ancorou 
investimentos do PRODETUR, o que proporcionou mais infra-estrutura para o 
desenvolvimento do potencial regional. A região apresenta ainda outros órgãos 
de representatividade, como o COREDES  (Conselho Regional de 
Desenvolvimento Sustentável  da Região Sudoeste). 

- A região da Serra Gaúcha criou um Conselho Regional de Turismo (Coretur) 
recentemente, para receber os investimentos do PRODETUR. A região apresenta 
grande potencial turístico no Estado do Rio Grande do Sul. As cidades da serra 
normalmente se utilizam de um artifício regional para atrair mais visitantes: para 
um mesmo período, com a realização de uma festa em cada cidade. Assim, o 
turista visita os vários eventos em um mesmo final de semana. 

Prazo de 
execução 

Longo 
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Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi-
mento 

Para a criação de um Consórcio Regional de Turismo, o envolvimento dos 
municípios e da iniciativa privada é fundamental. A elaboração da proposta de 
trabalho deve ser realizada de forma coletiva, que apresente objetivos, ações 
para a realização destes e o prazo de execução de cada ação. Também deve ser 
realizado um cadastro de pontos turísticos e de infra-estrutura, para a possível 
organização de roteiros turísticos. Além desses passos, e da idealização de 
roteiros turísticos, deve-se pensar em programas de publicidade para atingir os 
possíveis visitantes e turistas da região. 

Como a sensibilização é um fator primordial para o sucesso de qualquer 
empreendimento turístico, é interessante que se invista em seminários e 
palestras, com o objetivo de despertar a população e os proprietários rurais dos 
benefícios que o desenvolvimento do turismo pode gerar para a economia local. 
Propõe-se, ainda, que seja viabilizado o planejamento turístico participativo, ou 
seja, a comunidade participando ativamente das propostas para o 
desenvolvimento turístico da municipalidade. 

Integração 
com outros 
projetos 

Consórcio Intermunicipal de Cultura. 

Desenvolvimento de programas de turismo rural e ecoturismo. 

Organismo 
responsável 

Secretaria Municipal de Turismo ou Conselho Municipal de Turismo 

Parcerias 
possíveis 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

O PRODETUR SUL, um programa do governo federal para incentivo ao turismo 
regional, para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 
Grosso do Sul. O PRODETUR visa o aumento da participação da receita turística 
regional na receita nacional, mediante ações que aumentem a diversidade e a 
qualidade dos produtos e serviços turísticos ofertados. Para tanto, objetiva 
consolidar, ampliar e melhorar a qualidade da infra-estrutura turística da área 
selecionada. É um programa de gestão compartilhada para viabilizar recursos 
financeiros, por meio do Banco do Brasil, junto ao BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) com a Coordenação Nacional do Ministério do Turismo MTur. 

Entretanto, o programa exige a comprovação do potencial turístico da área onde 
se pretende alocar investimentos O primeiro documento é o Marco Lógico, 
elaborado de forma participativa entre governo, iniciativa privada e sociedade 
civil, em que são levantados os problemas, propostas e possíveis soluções para o 
desenvolvimento do turismo na região. O segundo documento é o PAT (Perfil da 
área turística), em que as justificativas do projeto e diagnóstico da área são 
levantados, além de informações sobre infra-estrutura, economia, sociedade, 
meio ambiente e saúde são descritos. Com base nestes últimos dados, é 
realizado o PDITS (Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável), que discorre sobre as estratégias a serem executadas, quando da 
oficialização do investimento. O programa também exige que os municípios 
beneficiados possuam Plano Diretor, a fim de organizar os investimentos a partir 
das diretrizes estabelecidas pelo plano. 

O Banco do Brasil é o agente financeiro oficial do Programa, a quem cabe 
contratar os subempréstimos com os Estados; analisar e aprovar a 
documentação técnica (projetos, especificações, orçamentos, etc.); monitorar as 
ações e a execução física e financeira, dentre outras. 

Com o financiamento realizado, cinco pontos devem ser contemplados: - 
fortalecimento da capacidade de planejamento, gestão e aproveitamento dos 
benefícios proporcionados pelo turismo;- melhoria dos atrativos e de sua gestão;- 
infra-estrutura para permitir acesso, prover serviços públicos e controle de 
impactos ambientais;- promoção e fornecimento de informação;- apoio ao setor 
privado. 

Para os investimentos iniciais do Programa, a área prioritária aprovada pelo  
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Parcerias 
possíveis 

Ministério do Turismo e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID é a 
de Foz do Iguaçu e região. Porém, as outras áreas de investimento no Estado 
não foram ainda identificadas. É de competência da Secretaria de Estado do 
Turismo, a identificação das demais áreas turísticas a serem beneficiadas pelo 
Programa, bem como a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do 
Turismo Sustentável – PDITS de cada área, em articulação com as demais 
Secretarias de Estado. Para a execução do investimento, serão contituídos 
Conselhos Regionais de Turismo como mecanismos de participação conjunta dos 
representantes governamentais, da sociedade civil organizada e da iniciativa 
privada interessada no setor de turismo. Os Conselhos Regionais de Turismo 
serão instituídos por ato do Chefe do Poder Executivo, por meio de solicitação 
circunstanciada do Secretário de Estado do Turismo. 

Como exemplo, no caso da região nordeste do Brasil, onde o PRODETUR/NE já 
foi implantado em sua primeira etapa, os investimentos foram de US$ 800 
milhões em aportes para infra-estrutura. 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) 

Custo 
estimado 

Contratação de Assessoria Jurídica para formatação do Consórcio e Despesas 
para instalação e operação de uma sede operacional. – 12 meses => Os custos 
operacionais deverão ser divididos pelos municípios integrantes da AMSOP. 
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Regional 

Ficha nº02 Criação de um Consórcio Intermunicipal de Cultura. 

Proposta Propor junto a AMSOP a criação de um Consórcio Intermunicipal de Cultura, que 
desempenhe a função de preservar a identidade cultural da região, assim como 
promover manifestações culturais das diversas etnias que compõem a população. 

Justificativa Os consórcios intermunicipais são estruturas de caráter permanente, com poder 
de deliberação e intervenção, que promovem e acompanham o desenvolvimento 
cultural, possibilitando o planejamento integrado e orientado pela identidade 
cultural, abrindo espaço para a organização entre cidades. Aumentam a 
capacidade de um grupo de municípios para solucionar problemas comuns sem 
diminuir sua autonomia. São ainda mecanismos de planejamento e fomento 
cultural. Com um planejamento adequado, a cultura pode ser uma fonte de 
investimento social, com retorno econômico, gerando emprego e renda, 
promovendo o desenvolvimento do município. 

Da mesma maneira que o Consórcio Intermunicipal de Turismo, o Consórcio 
Intermunicipal de Cultura deve basear-se na cooperação entre municípios do 
Sudoeste Paranaense, a fim de preservar a identidade cultural na região. 

Prazo de 
execução 

Longo 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvime
nto 

Como primeiro passo para esse planejamento é importante realizar uma pesquisa 
das potencialidades de cada município: o censo cultural. A partir dele é possível 
medir o interesse da população nas várias áreas culturais, assim como o 
levantamento das possíveis potencialidades culturais e da logística existente em 
cada localidade, para a organização de festivais e de outras atividades culturais. 

As prefeituras poderão destinar verbas para o financiamento do consórcio, 
criando assim um vínculo de responsabilidade por parte de cada município. A 
contribuição financeira de cada município pode variar de acordo com a receita 
municipal, população da cidade, uso dos serviços e bens do consórcio ou por 
outro critério julgado conveniente. 

De acordo com os resultados do censo cultural, é possível investir em feiras (de 
artesanato, produtos agrícolas - festa da uva, etc.), em eventos musicais, de artes 
plásticas, de teatro, cinema, entre outros. O Consórcio Intermunicipal de Cultura 
deve estar interligado com o Consórcio Intermunicipal de Turismo, já que eventos 
culturais, atrações, shows, entre outros, são potenciais atrações turísticas. 

Outra possibilidade é estabelecer parceria na oferta de serviços culturais 
públicos, diminuindo os custos fixos e os investimentos sobre uma base maior de 
usuários, reduzindo o custo unitário da produção e distribuição dos serviços. 
Equipamentos móveis podem ser consorciados, como por exemplo, uma 
biblioteca volante, um teatro móvel, instalado em veículos, permitindo que a 
população da área rural tenha acesso a eventos culturais. 

Integração 
com outros 
projetos 

Consórcio Intermunicipal de Turismo no Sudoeste Paranaense. 

Org.resp AMSOP 

Parcerias 
possíveis 

Demais municípios da região, Secretaria de Estado do Turismo, Secretaria de 
Estado da Cultura. 

Custo 
estimado 

Sem custos no primeiro momento de formação do Consórcio; Os custos 
operacionais deverão ser divididos pelos municípios integrantes da AMSOP para 
a realização do censo cultural. 
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Regional 

Ficha nº03 Fortalecimento do Arranjo Produtivo Local - APL de madeira e 
móveis (Francisco Beltrão, Verê e Ampère). 

Proposta A organização das empresas em arranjos constitui-se em importante fonte 
geradora de vantagens competitivas duradouras.  

Os três municípios apresentam uma potencialidade de exploração de madeira e 
de sua transformação em móveis, pouco explorada atualmente, que pode ser 
intensificada. Também o novo Plano Regional de Desenvolvimento Estratégico, o 
PRDE, aponta os três municípios com grandes potencialidades econômicas no 
campo da extração e beneficiamento de madeira, inclusive na indústria moveleira. 

Nessa última chamada pública de aprovados para novas APLs,  Francisco Beltrão 
aparece como cidade pólo desse arranjo de móveis, e também de outro de têxtil e 
confecções. 

Justificativa Arranjos produtivos locais são aglomerações de empresas localizadas em um 
mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum 
vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com 
outros atores locais tais como governo, associações empresariais, instituições de 
crédito, ensino e pesquisa.  

Um APL deve manter ou ter a capacidade de promover uma convergência em 
termos de expectativas de desenvolvimento, estabelecer parcerias e 
compromissos para manter e especializar os investimentos de cada um dos 
atores no próprio território, e promover ou ser passível de uma integração 
econômica e social no âmbito local.O governo estadual e o Sistema Fiep estão 
apoiando os Arranjos Produtivos Locais. Atuando de forma cooperada, as 
empresas dos APLs podem conseguir ganho de escala, reduzindo custos de 
produção e melhorando a competitividade. Ao estimular processos locais de 
desenvolvimento, é preciso ter em mente que qualquer ação nesse sentido deve 
permitir a conexão do arranjo com os mercados, a sustentabilidade por meio de 
um padrão de organização que se mantenha ao longo do tempo, a promoção de 
um ambiente de inclusão de micro e pequenos negócios em um mercado com 
distribuição de riquezas, e a elevação do capital social por meio da promoção e a 
cooperação entre os atores do território. 

O APL permite avanços que dificilmente as empresas atuando de forma isolada 
conseguiriam. Quando as empresas organizam-se em APLs podem fazer 
compras conjuntas de matéria-prima, estabelecer consórcio para exportação, 
compartilhar processos tecnológicos e de capacitação de mão de obra. Desta 
forma, as indústrias ganham em escala, reduzem custos e conseguem ser mais 
competitivas. 

Ao se organizarem como unidades isoladas, os pequenos negócios terminam por 
reproduzir a forma de funcionamento de grandes empresas, porém sem suas 
principais vantagens: a capacidade de gerar economias de escala, de investir em 
inovação produtiva e gerencial e contar com profissionais qualificados. Torna-se 
então necessário o estabelecimento de novas formas de organização e de ação 
junto aos pequenos negócios, de forma a superar as deficiências oriundas do 
porte e do isolamento. 

Assim, existem vários estímulos disponíveis a APL, que podem ser utilizados em 
benefício dos municípios participantes. 

Prazo de 
execução 

Médio 
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Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Elaboração de coleta de dados e informações para compor os Diagnósticos de 
Competitividade do Arranjo Produtivo Local. 

Nesse momento, surge uma ação mobilizadora inicial, que estabelece um 
conjunto de ações de curto prazo que objetiva a consolidação das parcerias com 
as empresas e também com os demais atores locais. A ação mobilizadora inicial 
deverá contemplar, além dos mecanismos de treinamentos e consultorias, a 
realização de ações e eventos que gerem impacto imediato como: estabelecer 
indicadores de satisfação dos clientes, medir a produtividade das empresas, 
promover rodadas de negócios com compradores potenciais domésticos e 
estrangeiros, promover visitas técnicas e organizar missões para prospecção de 
mercado e tecnologia. 

Assim, a APL de móveis pode realizar várias ações, como por exemplo: 

- Criação de uma central de compras de matérias primas; 

- Trabalho de reivindicação junto a COPEL (Companhia Paranaense de Energia 
Elétrica) para programas de compra de energia; 

- Criação da Agência de Vendas e Compras; 

- Proposta para viabilização de área específica para depósito. 

- Programas de qualificação da mão-de-obra e de pesquisa de qualidade do 
produto, com parcerias de escolas técnicas e faculdades.  

Elaboração do plano de desenvolvimento, cujo objetivo é definir os principais 
elementos estratégicos e ações decorrentes para interação entre os atores do 
APL, visando o aumento sustentável da competitividade das empresas do arranjo. 

Por último, proposta de uma Gestão de Desenvolvimento e Avaliação, que se 
refere à execução das ações previstas no plano de desenvolvimento, bem como a 
avaliação dos resultados alcançados. 

Integração 
com outros 
projetos 

Fortalecimento do distrito industrial. 

Organismo 
responsável 

Secretaria de Indústria , Comércio e Turismo 

Parcerias 
possíveis 

O SEBRAE hoje atua nos organismos de APLs. O objetivo do Sebrae ao atuar em 
Arranjos Produtivos Locais é o de promover a competitividade e a 
sustentabilidade dos micro e pequenos negócios, estimulando processos locais 
de desenvolvimento. Para fortalecer os Arranjos Produtivos, o Sebrae incentiva a 
participação de ONGs, sindicatos, cooperativas e associações empresariais no 
processo de articulação entre as empresas de uma mesma região. Entretanto, o 
órgão somente intervém em arranjos com certas características pré-existentes: 

- Apresentarem no mínimo vinte estabelecimentos vinculados a uma mesma 
especialização produtiva. 

Ocuparem, no mínimo, cem pessoas nesses estabelecimentos. 

- Que o produto final produzido pelo APL apresente características mínimas de 
homogeneidade. 

Será também considerada a capacidade do arranjo em contribuir efetivamente 
para o aumento das exportações, ou substituição competitiva das importações e, 
ainda, a potencialidade de mercado e a capacidade de geração de trabalho e 
renda. 
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Parcerias 
possíveis 

- Hoje o SEBRAE atua no APL de confecções (bonés) de Apucarana, 
considerada um grande sucesso da indústria têxtil paranaense. A organização 
dos produtores chegou a organizar a Expoboné 2005, com representantes de 
máquinas e equipamentos para a confecção de bonés, que projetou a imagem do 
pólo têxtil no Mercosul. A APL local organiza um jornal trimestral, com as 
inovações no setor e informações necessárias para a comunicação entre 
produtores. Ainda realiza treinamento de profissionais, para a otimização da 
produção. 

Custo 
estimado 

A estimativa de custos depende do detalhamento do projeto 
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 Ambiental 

Ficha nº09 Programa de Turismo Rural e Ecoturismo 

Proposta Desenvolver programas junto à iniciativa privada de turismo rural e ecoturismo, de 
forma a possibilitar a geração de renda pelos pequenos agricultores e 
proprietários rurais do município 

Justificativa Francisco Beltrão possui grande potencialidade para o desenvolvimento de 
ecoturismo, devido às suas características naturais. Exemplo disso são as 
cachoeiras que existem no município, as potencialidades do aqüífero Guarani, 
permitindo a implantação de águas termais, entre outros roteiros ecológicos 
possíveis. 

O município apresenta também o parque das Laranjeiras e a Pedreira Municipal 
Mãe Natureza, que podem ser explorados através da instalação de pousadas e 
hotéis-fazenda. Muitas de suas propriedades rurais e da região podem se tornar 
atrações turísticas e gerar benefícios tanto aos produtores, quanto aos habitantes 
locais. Em algumas, a infra-estrutura de apoio turístico ainda é incipiente ou 
inexistente, enquanto que em outras já está bem instalada. 

 

Prazo de 
execução 

Médio a longo. 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Para a implementação de um programa de ecoturismo é necessária a motivação 
da população local e dos possíveis fornecedores de infra-estrutura direta ao 
turista. A contratação de especialistas na área de turismo para a elaboração de 
um plano estratégico é fundamental para o atingimento dos objetivos, além de um 
projeto de publicidade para atingir os possíveis visitantes e turistas da região. 

Integração 
com outros 
projetos 

Consórcio Intermunicipal de Turismo no Sudoeste Paranaense. 

Desenvolvimento de programas voltados à educação ambiental e cidadania. 

Organismo 
responsável 

Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo 

Parcerias 
possíveis 

Emater, Secretaria de Estado do Turismo, Ministério do Meio Ambiente 

Custo 
estimado 

R$ 50.000,00 para elaboração do Plano Estratégico de Turismo 
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Ambiental 

Ficha nº10 Programa de Educação Ambiental e Cidadania e Criação da Escola 
Ambiental. 

Proposta Criação de uma Escola Ambiental encarregada de promover cursos vinculados à 
questão ambiental, assim como fazer a divulgação junto à sociedade, 
prioritariamente à crianças e adolescentes. 

Justificativa A educação ambiental é formada por processos, por meio dos quais o indivíduo e 
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

É ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável, embasada na 
busca de um equilíbrio entre o homem e o ambiente, com vista à construção de 
um futuro pensado e vivido numa lógica de desenvolvimento e progresso. 

Cabe ao poder público definir políticas públicas que incorporem a dimensão 
ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 
engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente.  

A questão ambiental define, justamente, o conjunto de contradições resultantes 
das interações internas ao sistema social e deste com o meio envolvente. São 
situações marcadas pela tendência ao esgotamento de recursos naturais e 
energéticos não-renováveis; no crescimento acentuado das desigualdades sócio-
econômicas; no avanço do desemprego; na perda da biodiversidade e na 
contaminação crescente dos ecossistemas terrestres, entre outros. São todas 
realidades que comprometem a qualidade da vida humana., em particular, e 
ameaçam a continuidade da vida global do planeta. 

 

Prazo de 
execução 

Longo 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Desenvolvimento de programas de educação ambiental e cidadania, baseados na 
realidade do município, e nos programas já existentes. 

Interação com a Secretaria Municipal de Educação, para estímulo de realização 
de atividades nos contraturnos que contemplem a educação ambiental. 

Desenvolvimento de campanhas de conscientização, como por exemplo da 
reciclagem do lixo, da proteção dos recursos hídricos, entre outras. 

Um programa de educação ambiental para ser efetivo deve promover 
simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de 
habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental. Utiliza-
se como laboratório, o metabolismo urbano e seus recursos naturais e físicos, 
iniciando pela escola, expandindo-se pela vizinhança. 

- Orientação para produtores agropecuários: Tem como finalidade principal a 
orientação aos pequenos produtores (silvicultores ou agricultores), quanto ao uso 
correto de agrotóxicos, suas aplicações, noções sobre atividades modificadoras 
do meio ambiente, técnicas agroflorestais e a legislação pertinente. Interage 
como uma contribuição para a formação da consciência social e agroecológica da 
população destas comunidades.  

Integração 
com outros 
projetos 

Programas de turismo rural e ecoturismo. 

Implantação do parque linear do rio Marrecas 

Programa de coleta seletiva e reciclagem do lixo. 
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Organismo 
responsável 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação. 

Parcerias 
possíveis 

ANAMA – Associação Nacional dos Municípios Ambientais 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

IAP – Instituto Ambiental do Paraná 

Empresas privadas interessadas em programas de responsabilidade social. 

Rede Brasileira de Educação Ambiental 

Custo 
estimado 

R$ 150.000,00 para a elaboração do projeto e instalações físicas da Escola 
Ambiental 
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Ambiental 

Ficha n°12 Incentivo ao Cooperativismo para pequenos empreendimentos 
rurais. 

Proposta Programa integrado entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente 
e a Emater para o fortalecimento das cooperativas já existentes e criação de 
outras.. 

Justificativa Uma cooperativa é uma sociedade de pessoas com forma e natureza jurídica 
próprias, de natureza civil, não sujeita a falência, constituída para prestar serviços 
a seus associados (número mínimo de 20 pessoas físicas). É uma empresa com 
dupla natureza, que contempla o lado econômico e o social de seus associados. 
O cooperado é ao mesmo tempo dono e usuário da cooperativa: enquanto dono 
ele vai administrar a empresa e enquanto usuário ele vai utilizar os serviços. 

Francisco Beltrão apresenta uma quantidade significativa de pequenos 
produtores rurais, que devem ser estimulados a permanecerem no campo e a 
desenvolverem sua atividade. A solução em cooperativa proporciona inúmeras 
vantagens e facilidades ao associado, que pode crescer coletivamente e expandir 
sua produção. As cooperativas adquirem força no país, com a união dos 
cooperados para: a venda organizada de seus produtos; serviços conjuntos de 
armazenagem; requerer direitos; comprar insumos em quantidade; suporte social; 
além de outras ações que facilitam a vida do pequeno empreendedor rural. 

As cooperativas também possuem o papel de fornecer orientação técnica 
qualificada e insumos de reconhecida qualidade, para que a atividade agrícola ou 
pecuária alcance maior produtividade e melhores resultados. Ao exercer uma 
ação educacional formativa, a cooperativa desenvolve e prepara os cooperados 
como cidadãos conscientes e participativos para o aprimoramento contínuo de 
sua atividade, da comunidade e da cooperativa. 

Prazo de 
execução 

Longo 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Identificação das áreas produtivas mais afeitas ao cooperativismo; 

Desenvolvimento de programa de capacitação dos produtores para a formação 
de cooperativas de pequenos produtores rurais. 

Desenvolvimento de programas de capacitação das cooperativas nas áreas de 
produção. 

 

Integração 
com outros 
projetos 

Programa de Turismo Rural e Ecoturismo 

Organismo 
responsável 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Parcerias 
possíveis 

O SEBRAE apresenta um programa de financiamento para novas cooperativas, 
além de treinamento e assessorias para os interessados  

Custo 
estimado 

O custo dependerá do desenvolvimento do projeto 
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Ambiental 

Ficha n°13 Implantação do Parque Linear do Rio Marrecas. 

Proposta Criação de um parque linear que corta a cidade sudoeste a nordeste, criando 
uma grande área de proteção ambiental e de lazer, para a preservação do rio 
Marrecas. 

Justificativa O rio Marrecas deu o primeiro nome do povoado de Francisco Beltrão, e sua 
importância ultrapassa o fato de abastecer a cidade, e sua presença marca a 
imagem da cidade.  

A criação de um parque às margens do rio Marrecas visa, além da sua 
preservação ambiental criar uma área de lazer para a população desfrutar 

Portanto, os objetivos gerais do parque linear do Marrecas são: 
 - a preservação e recomposição das áreas de preservação permanente, a mata 
ciliar. 

- valorização da paisagem urbana e oferta de espaços e equipamentos de lazer à 
comunidade de Francisco Beltrão,  

- a infra-estrutura criada para o parque pode tornar-se um apoio ao turismo. 

- a limpeza do rio Marrecas, principal manancial de abastecimento da cidade, e 
recuperação de áreas degradadas ao longo do rio e afluentes. 

- evitar invasões em áreas de preservação permanente. 

Várias atividades podem ser desenvolvidas no parque linear, como caminhadas, 
esportes, contemplação, entre outras. Assim, o parque integra-se à cidade já 
existente de um modo agradável, já que proporcionará vínculos de lazer com a 
comunidade. A criação do parque Marrecas deve também reforçar a identidade 
histórica do rio, causa e conseqüência da fundação da cidade, além de reforçar a 
vocação de símbolo para a educação ambiental no município. Como o rio está 
presente no centro da cidade, sua imagem é forte no cotidiano da população. Sua 
presença deve ser enfatizada a ponto de o parque virar símbolo de educação 
ambiental de Francisco Beltrão. Muitas campanhas ecológicas podem iniciar-se 
com o tema do parque Marrecas, reforçando a necessidade de preservação do 
potencial hídrico e de lazer, tão comum e cotidiano da cidade. O parque será, 
portanto, considerado como novo canalizador e divulgador de valores ambientais. 

Como exemplo de parque linear já criado há o Parque Linear Cajuru, em Curitiba, 
com 2.100 metros de extensão e uma área de 104 mil metros quadrados, que 
veio resgatar a função ambiental do Rio Atuba, cujas margens foram recuperadas 
em 2002/2003 pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente com a participação de 
outras entidades municipais. A execução do parque também possibilitou a 
regularização de aproximadamente 400 famílias que ali viviam em situação de 
risco e que foram transferidas para locais com melhores condições. Com o 
parque, a Prefeitura  de Curitiba preserva a faixa de drenagem do rio, soluciona 
graves problemas sociais e ambientais, evita novas ocupações e oferece à 
população local uma alternativa de lazer e recreação integrados com a natureza. 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Levantamento das áreas situadas nas margens do Marrecas e seu nível de 
ocupação e comprometimento.  

Elaboração de programa específico do parque linear do Marrecas, não detalhado 
para esta etapa, contemplando: 

- arranjo paisagístico. 
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Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

- arquitetura dos espaços de lazer ativo e contemplativo, tais como passeios e 
percursos induzidos. 

- equipamentos esportivos como quadras, pistas e serviços. 

- espaços para eventos com equipamentos e serviços específicos. 

- equipamentos de manutenção, controle e fiscalização. 

- programa de conscientização ambiental e de identidade do parque, com o 
objetivo final de a população zelar pelo parque. 

Integração 
com outros 
projetos 

Programa de educação ambiental e cidadania. 

Organismo 
responsável 

Secretaria de Urbanismo 

Parcerias 
possíveis 

Parceria público-privada,  

SEMA 

MMA. 

Custo 
estimado 

Levantamento da situação e Projeto urbanístico do parque R$ 120.000,00 
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Parque Linear do rio Marrecas 
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 Ambiental 

Ficha nº14 Criação de novas unidades de conservação – Parque Municipal do 
Aeroporto. 

Proposta Criação de uma área de lazer no entorno da área do aeroporto municipal 

Justificativa O aeroporto de Francisco Beltrão encontra-se localizado em área com grande 
potencial paisagístico. A manutenção ou não do aeroporto na área que se 
encontra atualmente merece um longo debate da sociedade local, avaliando as 
vantagens e desvantagens. De qualquer forma, na alternativa de sua 
permanência, caberão políticas de controle da ocupação do seu entorno, em 
função da segurança do aeroporto. 

Tendo em vista as declividades das áreas circunvizinhas, aliadas ao potencial 
paisagístico, a criação do parque, além de dotar a cidade de mais um espaço de 
lazer e recreação evitará a ocupação de áreas impróprias a urbanização. 

Prazo de 
execução 

Longo 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvime
nto 

Delimitação da área a ser destinada ao parque. Elaboração de projeto de 
desapropriação e de projeto urbanístico para a área. 

Integração 
com outros 
projetos 

Parque Linear do Rio Marrecas 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

SEDU Paranacidade 

Infraero 

Custo 
estimado 

R$150.000,00 para elaboração de projetos 
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Parque Municipal do Aeroporto 
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Urbanismo e Infra-estrutura 

Ficha nº15 Criação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

Proposta Propõe-se instituir as zonas especiais de interesse social (ZEIS) (previsto no Art. 
4º da Lei 10.257/01, ou Estatuto da Cidade), no Plano Diretor, que possibilitam a 
elaboração de planos urbanísticos capazes de recuperar áreas urbanas 
degradadas, além de estabelecer outras áreas passíveis de receber programas 
de habitação para população de baixa renda. 

Justificativa Na maioria das cidades os próprios padrões mínimos de ocupação levam a terra 
urbana dotada de infra-estrutura a atingir preços altos demais para o poder de 
compra de grande parte da população. As camadas mais pobres se vêem 
obrigadas a ocupar terras à margem da legislação, originando loteamentos 
clandestinos, ocupações e favelas. Esses assentamentos localizam-se, muitas 
vezes, em regiões ambientalmente frágeis e de difícil urbanização: encostas de 
morros, várzeas inundáveis ou mangues. 

O Estatuto da Cidade prevê vários instrumentos de ordenação urbanística e de 
inclusão da camada menos favorecida da população, entre eles as ZEIS- Zonas 
Especiais de Interesse Social. A criação da ZEIS permite a:  

- introdução de serviços e infra-estrutura urbana básica, serviços e equipamentos 
comunitários e habitação de acordo com as necessidades sócio-econômico-
culturais dos moradores das ZEIS, melhorando as condições de vida da 
população. 

- o incentivo a participação comunitária no processo de urbanização e 
regularização fundiária das ZEIS.  

- o respeito à tipicidade e características locais, quando das intervenções 
urbanísticas; 

- a preservação do meio ambiente natural e construído. 

- adequação da propriedade a sua função social, com a priorização do direito de 
moradia sobre o direito de propriedade. 

- regularização do conjunto do mercado de terras urbanas, com a inibição da 
especulação imobiliária em relação as áreas urbanas situadas nas ZEIS, de 
forma a evitar o processo de expulsão dos moradores 

 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvime
nto 

Levantar dados de áreas carentes no município para traçar um perfil da 
população que será atingida. 

Definição das áreas para ZEIS no Plano Diretor, com parâmetros adequados à 
população carente já existente. Posteriormente, programas de habitação social e 
de implantação de infra-estrutura complementam o processo de inclusão. 

Como exemplo de implantação de zonas especiais de interesse social, há a 
experiência pioneira de Recife – PE. Na década de 80, movimentos populares 
associados à Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, 
liderada por Dom Helder Câmara, desenvolveram um novo instrumento de 
planejamento, as ZEIS. O objetivo inicial desse instrumento era promover a 
regularização fundiária de assentamentos habitacionais irregulares com 
concentração de população de baixa renda, assim como de melhoria da 
infraestrutura urbana e serviços públicos essenciais. 
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Integração 
com outros 
projetos 

Ação integrada das áreas carentes do município. 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

Cohapar, que possui um escritório regional em Francisco Beltrão. A Cohapar 
desenvolve vários programas de financiamento de casas de baixo padrão, como: 

- ”Casa da Família PSH”, que opera com subsídios do Orçamento Geral da União 
(OGU) referentes ao Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social do 
Ministério das Cidades. Por esta modalidade, o subsídio é de R$ 6.500. O 
programa é destinado às famílias com renda de até R$ 300. Nele, as moradias 
podem ter 32 ou 40 metros quadrados (m²). A prefeitura fica encarregada de doar 
a área dotada de infra-estrutura para a construção das casas. 

- “Casa da Família FGTS (Hipoteca)” é operacionalizado com recursos do FGTS, 
com base na resolução 460 do Conselho Curador do Fundo. O programa é 
destinado às famílias com renda de dois a cinco salários mínimos. O 
financiamento é de até 240 meses, sendo subsidiado conforme a renda do 
beneficiário. Pelo programa, a Cohapar constrói moradias de 40, 52 e 63 metros 
quadrados (m²), realizando o acompanhamento e execução das obras. A 
prefeitura fica encarregada de doar área dotada de infra-estrutura.para as casas. 

- “Casa da Família FGTS (Caução)” é viabilizado com recursos subsidiados do 
FGTS, com base na resolução 460 do Conselho Curador do Fundo e com 
contrapartida financeira da Cohapar para garantir a conclusão das unidades. O 
subsídio é de até R$ 10.400 para cidades como Francisco Beltrão. Pelo 
programa, as casas têm 32 ou 40 metros quadrados (m²). Os beneficiários 
deverão ter renda de R$ 200 a R$ 900. A prefeitura deve fazer a doação da área 
destinada ao empreendimento, dotada de infra-estrutura. 

- “Casa da Família PAR (Programa de Arrendamento Residencial)” opera com 
recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), pelo qual a moradia é 
arrendada com opção de compra no final do período do contrato (15 anos). O 
programa é destinado às famílias com renda de dois a quatro salários mínimos. 
No Casa da Família PAR, a prestação é equivalente a 0,5% do financiamento e 
as moradias podem ter 40, 52 ou 63 metros quadrados (m²). 

- “Casa da Família Crédito Solidário”. As moradias são edificadas com recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) do Ministério das Cidades, com 
contrapartida da Cohapar para conclusão das unidades. As casas têm 40 metros 
quadrados (m²) e a prefeitura deve fazer a doação de área com infra-estrutura. 

Custo 
estimado 

Depende dos levantamentos iniciais 
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Urbanismo e Infra-estrutura 

Ficha nº 16 Programa de implementação de Centros de Bairros com usos 
voltados à convivência e ao lazer. 

Proposta Criação de Centros de Bairros, que gerem centros urbanos diversos, para 
descentralizar a densidade e problemas do centro atual de Francisco Beltrão. Os 
Centros de Bairros são voltados à convivência e ao lazer, regionalização e 
descentralização de ações culturais.  

Os Centros de Bairros também podem ser utilizados para criar ambiências 
urbanas de vizinhança nas regiões carentes da cidade, quer seja de 
equipamentos de cultura, lazer e esporte, quer seja como referência paisagística 
e ambiental, principalmente para a comunidade moradora dessas áreas. Além 
disso, os centros de bairro assumem um papel importante na constituição da 
identidade das comunidades locais, funcionando como um ponto de referência e 
de encontro de seus moradores. 

Justificativa O policentrismo urbano é uma estratégia de desenvolvimento urbano, que visa 
evitar a marginalização das periferias e integrar as comunidades sem grandes 
deslocamentos. A população, assim, não necessita deslocar-se até o centro do 
município para participar de eventos culturais e encontros, realizar atividades 
físicas e de lazer, ou mesmo para utilizar serviços públicos. Essa ação produz 
economia de deslocamentos, o que contribui para uma cidade ecologicamente 
sustentável. 

Francisco Beltrão apresenta um potencial hídrico presente no cotidiano da cidade, 
já que o rio Marrecas é presença constante na imagem da população. A cidade 
pode desenvolver um conceito de desenvolvimento sustentável, baseado em 
suas características físicas, mas também em seu planejamento urbano. A 
estratégia de múltiplos centros urbanos é uma ação ecologicamente correta, que 
visa reduzir deslocamentos dentro da cidade, e portanto, gerar economia de 
energia.  

As prováveis áreas públicas de centralidade são predominantemente áreas com 
concentração de moradias e equipamentos públicos como escolas, postos de 
saúde, terminais de ônibus, mercados municipais, etc. São espaços urbanos 
subutilizados ou mesmo degradados, que se tornarão em espaços de múltiplos 
usos. 

Podem-se implantar equipamentos integrados, de forma que o cidadão encontre 
informações e atendimento em diversas áreas de atuação da prefeitura. Com 
investimentos relativamente pequenos, é possível instalar um posto de 
atendimento integrado a outros equipamentos e serviços (terminal de ônibus, 
posto de saúde, posto de policiamento ou a um centro comunitário). Este posto 
de atendimento pode oferecer, também, serviços de órgãos públicos não 
municipais, mediante convênio para sua implantação e manutenção. 

O centro de bairro pode apresentar, também, uso voltado à convivência e ao 
lazer, oferecidos pelo setor privado ou pelos serviços públicos. A promoção de 
eventos e atividades culturais nos centros de bairro, além de contribuir para a 
regionalização e descentralização da ação cultural, pode contribuir para 
consolidar o uso para lazer. O alargamento de vias, priorizando o espaço do 
pedestre e da bicicleta, ou projetos de reforma e redefinição de espaços como 
praças e canteiros centrais de avenidas também podem tornar mais atraente o 
centro de bairro como espaço de convivência. Em algumas situações, pode-se 
implantar um centro cultural em áreas ou edifícios sub-utilizados ou degradados, 
recuperando-os em parceria com a iniciativa privada. 

Prazo de 
execução 

Médio 
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Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

A intervenção em centros de bairro requer ações planejadas e estruturadas, 
envolvendo diversas áreas da prefeitura. Isso implica a necessidade de uma 
coordenação firme do processo.  

As intervenções nos centros de bairro atingem diretamente a vida dos cidadãos. 
É indispensável, portanto, que sejam precedidas por um processo de discussão 
com todos os setores envolvidos. A prefeitura deve ouvir múltiplas opiniões nos 
seus diversos departamentos e em órgãos públicos de outras esferas de governo 
e na sociedade. É imprescindível a discussão de projetos específicos para cada 
centro. 

Avança-se ainda mais na participação popular, se for elaborado um programa que 
preveja intervenções conjuntas entre a prefeitura e a população. Como exemplo 
disto, pode-se realizar atividades em mutirão ou transferir parte das ações para 
as empresas e moradores. 

Os empresários locais devem ser convidados a aderir ao projeto. Isto não exclui 
as empresas beneficiadas de participar do financiamento de sua implantação, 
para que os benefícios gerados pelos investimentos públicos não fiquem sem 
contrapartida. O instrumento jurídico da contribuição de melhoria pode ser 
utilizado para recuperar os investimentos da prefeitura. 

As intervenções devem facilitar o acesso da população ao comércio e às 
empresas prestadoras de serviços, através da regulamentação de 
estacionamento, adequação de itinerários e de pontos de ônibus e criação de 
áreas de circulação de pedestres e ciclistas, entre outros. 

Como exemplo de criação de centros de bairros, há o projeto desenvolvido pela 
Prefeitura de Porto Alegre-RS. O Projeto Centros de Bairro possui o objetivo de 
reforçar os já existentes e criar novos centros de bairro na cidade. A partir de um 
grupo de trabalho da Secretaria do Planejamento, foi montada uma equipe maior, 
com técnicos de vários órgãos municipais e estaduais, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul e representantes de entidades comunitárias. Durante dois 
meses, esta equipe realizou atividades de levantamento e caracterização 
ambiental nas áreas escolhidas e tomou conhecimento das demandas locais. 

A etapa seguinte foi a realização de "Oficinas de Projetos" nos bairros, para a 
elaboração de diretrizes para os bairros. Após um trabalho de discussão no grupo 
técnico responsável pelo projeto, os resultados das "oficinas" foram submetidos à 
apreciação dos envolvidos, em reuniões nos bairros. O resultado final desta etapa 
foi uma espécie de "catálogo de idéias", apresentando o potencial de 
desenvolvimento dos centros de bairro.  

Reconhecendo a impossibilidade de implementação de todos os projetos com 
recursos unicamente municipais, a prefeitura desencadeou um processo de 
consolidação dos centros de bairro que necessitará da participação de vários 
segmentos sociais para sua implantação. Nessa linha de atuação, os 
investimentos públicos deverão ter o caráter de indutores do investimento 
privado. Ou seja, as ações da prefeitura, previamente discutidas com a 
população, deverão viabilizar investimentos privados orientados para a 
valorização da área como espaço integrador de uma identidade local e do 
desenvolvimento do bairro. 

Integração 
com outros 
projetos 

Programa de acesso à Internet como meio de capacitação dos jovens. 

 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

 

Parcerias Universidades instaladas em Francisco Beltrão  
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possíveis Parceria público-privada, 

SEDU/ Paranacidade  

Custo 
estimado 

Para o projeto, com os levantamentos de campo R$ 70.000,00 
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Urbanismo e Infra-estrutura 

Ficha nº18 Plano de Requalificação da área central. 

Proposta Criação de um Plano de Requalificação da área central de Francisco Beltrão, com 
o envolvimento da sociedade, respeitando suas aspirações. Um plano de 
revitalização é composto por uma série de projetos que visam a reestruturação e 
revitalização do centro dentro da idéia de valorização dos espaços públicos. Ele 
pretende promover o reforço da acessibilidade por transporte individual e coletivo, 
a organização das atividades econômicas e o tratamento estético e funcional do 
mobiliário urbano e de elementos publicitários. O objetivo final é uma melhoria na 
qualidade da relação homem/cidade através da humanização do espaço 
construído. 

Justificativa A degradação de áreas urbanas centrais é um fenômeno bastante comum em 
cidades que adquirem um porte grande ou mesmo médio. Poluição visual e 
sonora, além de mobiliário urbano e passeios não adequados à função do centro 
da cidade são exemplo disso. 

No caso de Francisco Beltrão esse trabalho terá um cunho preventivo, uma vez 
que seu centro apresenta uma dinâmica econômica e social positiva. Mas para 
incentivar as atividades culturais nos espaços públicos é importante dotá-los de 
condições para tal. Nesse sentido as ações de requalificação passariam por vária 
etapas, sempre apoiadas em discussões com a população. 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Realizar levantamento detalhado dos problemas existentes no centro do 
município, e também dos problemas apontados pela população. Partindo da idéia 
de respeito às aspirações e necessidades dos cidadãos que se utilizam da área 
central da cidade para morar, trabalhar ou se divertir, é preciso encontrar 
mecanismos para garantir sua participação na formulação das políticas de 
revitalização urbana, na elaboração de projetos e na sua implantação. Por isso, é 
recomendável que a primeira iniciativa seja a articulação com a sociedade civil e 
o contato com os setores envolvidos. A partir dos primeiros contatos, a prefeitura 
pode sistematizar as idéias e elaborar anteprojetos para serem discutidos com a 
comunidade e, eventualmente, oferecidos a empreendedores privados. 

A presença de técnicos é indispensável, e deve envolver diversas áreas da 
prefeitura como: Cultura, Turismo e Lazer, Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico, Obras, Transportes, Manutenção Urbana e Finanças. É importante 
que haja uma equipe central de coordenação do projeto, que pode se valer, 
inclusive, de consultores externos. 

As ações prioritárias referem-se à: - adequação, padronização e reorganização 
do mobiliário urbano. 

- redimensionamento das áreas de circulação e desenho dos pisos, através da lei 
de Acessibilidade Universal.  

- projeto de integração do calçadão da av. Júlio de Assis Cavalhero; 

- projeto de requalificação da av Júlio de Assis Cavalhero 

- adequação de espaços para manifestações artísticas e culturais, como a 
utilização da praça Central para eventos e shows e incremento dos usos de lazer.  

- valorização do patrimônio histórico arquitetônico e urbanístico, e de pontos de 
referência para a população, para fortalecer a identidade cultural local. A criação 
de novos espaços de lazer e convivência reforça esse processo, além da 
valorização de marcos e símbolos históricos da cidade. Com a retirada do  
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Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Terminal de Transporte Coletivo da situação local para a Rodoviária, a praça 
poderá novamente ter seu valor histórico relembrado. 

- integração do centro da cidade com o futuro parque do Marrecas, em uma 
preocupação com a consciência ecológica da cidade. 

Integração 
com outros 
projetos 

Programa de Acessibilidade Universal. 

Implantação de uma brinquedoteca. 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

Parcerias público-privada  

Programa da Caixa de REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS, que 
objetiva promover o uso e a ocupação democrática das áreas urbanas centrais, 
propiciando a permanência de população residente e a atração de população não 
residente por meio de ações integradas que promovam e sustentem a diversidade 
funcional e social, a identidade cultural e a vitalidade econômica dessas áreas. 

Dentro do programa, existem dois subprogramas, que contemplam tanto o projeto 
de planos de reabilitação de áreas urbanas centrais e de infra-estrutura e 
requalificação de espaços de uso público em áreas centrais, como a execução de 
projetos de infra-estrutura e requalificação de espaços de uso público em áreas 
centrais. 

Custo 
estimado 

Projeto . valor R$ 120.000,00 
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Projeto de Requalificação Urbana da Avenida Júlio de Assis Cavalhero 
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Integração do calçadão  
 

 
Implementação de programas culturais na Praça 
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Mobilidade 

Ficha nº21 Implantação do Contorno Rodoviário 

Proposta A implantação do Contorno Rodoviário Leste está quase finalizada, após a 
liberação de fundos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Porém, 
propõe-se também a implantação do Contorno Rodoviário Oeste, para liberar o 
tráfego pesado de caminhões do centro da cidade. 

Justificativa Passam pelo perímetro urbano de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, 
cerca de 9 mil veículos leves por dia e, pelo menos, 400 caminhões. 

O Contorno Leste é uma obra de 7.063 km, que ligará o bairro Água Branca, 
próximo à Polícia Rodoviária, com o bairro Miniguaçu, passando pelo Jardim 
Seminário, indo até o trevo de acesso ao município de Itapejara do Oeste. Esse 
contorno que deverá desviar o grande fluxo de veículos pesados que, atualmente, 
têm que passar pelos bairros São Cristóvão e Industrial, transitando na Avenida 
União da Vitória nos bairros Vila Nova e Miniguaçu, em direção à Cidade Norte. 

A implantação do Contorno Leste vai criar uma via de ligação entre a PR-566, 
Francisco Beltrão- Itapejara do Oeste, com a PR-483, na direção de Ampére e da 
região Oeste. 

O novo contorno criaria uma via de ligação entre a PR-483, que interliga 
Francisco Beltrão com o Oeste do Estado, com a PR-180, na direção de Dois 
Vizinhos, e com a PR-475, na direção de Verê. Assim, o trânsito de veículos 
pesados seria desviado também nessas rotas. 

Prazo de 
execução 

Longo 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvime
nto 

Para a execução do Contorno Oeste, é necessária a elaboração do projeto 
geométrico da via e, estudar o impacto ambiental da realização da obra. 

Integração 
com outros 
projetos 

Esse projeto se integra com outros referentes à estruturação viária do município. 

Organismo 
responsável 

Secretaria Municipal do Interior 

Parcerias 
possíveis 

DER, SEDU/Paranacidade 

Custo 
estimado 

R$ 150.000,00 (projeto) 
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Mobilidade 

Ficha nº22 Programa de Acessibilidade Universal. 

Proposta Adequação da legislação urbanística para a inclusão de Programa de 
Acessibilidade Universal, especialmente no que diz respeito às suas condições de 
acessibilidade às vias e edifícios em três aspectos: intervenções diretas no 
espaço construído, oferecimento de serviços de transporte e modificações na 
legislação. 

Justificativa Francisco Beltrão não possui uma regularidade de passeios, o que dificulta a 
acessibilidade de deficientes físicos e de pessoas com dificuldades de 
locomoção. Essa parcela da população encontra-se impedida de exercer 
plenamente sua cidadania, na medida em que encontra sérias dificuldades para 
se locomover no ambiente construído, tanto dos edifícios como do espaço 
urbano. 

Fornecer condições de mobilidade, com autonomia e segurança, eliminando as 
barreiras arquitetônicas e urbanísticas nas cidades, nos edifícios, nos meios de 
transporte e de comunicação, constitui um direito universal resultante de 
conquistas sociais importantes, que reforçam o conceito de cidadania. A 
legislação brasileira, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), prevê a necessidade de permitir acessibilidade universal em todas as 
instâncias da cidade. Assim, a NBR 9050 (leis 10.098/10.048) estabelece critérios 
e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, 
instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos às condições de acessibilidade. 

Essa norma visa proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, 
independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, 
a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, 
equipamentos urbanos e elementos. 

Todos os espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos que vierem a 
ser projetados, construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e 
ampliações de edificações e equipamentos urbanos, devem atender ao disposto 
na norma NBR 9050 para serem considerados acessíveis. 

Prazo de 
execução 

Longo 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Criar o Programa de Acessibilidade Universal, que deve integrar a legislação 
urbanística do Município.  

O centro da cidade será alvo de um plano de revitalização, que contará inclusive 
com a adequação dos passeios e de mobiliários urbanos com o Programa de 
Acessibilidade Universal. 

O Programa pode contemplar a adequação de edifícios públicos para a 
acessibilidade universal, primeiramente, para depois intervir nos passeios. Esse 
passo é importante para criar discussão sobre o assunto, e conscientizar a 
população sobre as mudanças que ocorrerão na cidade. Com a visualização de 
uma nova imagem da cidade, provavelmente do centro da cidade, os moradores 
podem se mobilizar na melhoria dos passeios localizados em sua comunidade, ou 
mesmo na conservação dos mesmos. 

Como exemplo de revitalização da área central, com o emprego de Programa de 
Acessibilidade Universal é possível citar a revitalização do calçadão central de 
Curitiba, na Rua XV de Novembro. Vários elementos foram inseridos nos 
passeios, como guias rebaixadas, sinalizações táteis para deficientes visuais, 
semáforos de pedestres sonorizados, entre outros. A Rua Comendador Araújo e  
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Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

a Iguaçu também receberam intervenções para sua adequação à Acessibilidade 
Universal. 

Integração 
com outros 
projetos 

Plano de Revitalização da área Central. 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

Programa de MOBILIDADE URBANA, da CEF, que atua na articulação das 
políticas de transporte, trânsito e acessibilidade a fim de proporcionar o acesso 
amplo e democrático ao espaço de forma segura, socialmente inclusiva e 
sustentável. Prioriza a implementação de sistemas de transportes coletivos, dos 
meios não motorizados (pedestres e ciclistas), da integração entre diversas 
modalidades de transportes, bem como a implementação do conceito 
acessibilidade universal para garantir a mobilidade de idosos, pessoas com 
deficiências ou restrição de mobilidade. Dentre os vários subprogramas, há o 
APOIO A PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM 
RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA. O programa apóia intervenções 
que promovam a acessibilidade às pessoas com restrição de mobilidade e 
pessoas com deficiência física ou sensorial, através da implantação de infra-
estrutura que garanta sua circulação pela cidade através da integração entre os 
sistemas coletivos e não-motorizados com conforto e segurança. 

Custo 
estimado 

R$ 20.000,00 (projeto) 
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Mobilidade 

Ficha nº22 Transferência do Terminal Rodoviário. 

Proposta Mudar a localização do Terminal Rodoviário, liberando a sua área para a 
implantação do terminal de transportes públicos 

Justificativa A localização do Terminal de Transportes Urbanos encontra-se inadeqda paar 
seu uso, numa área muito pequena. A ampliação do Terminal de transportes 
urbanos permitirá criar condições de conforto mais adequadas à população 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvime
nto 

Localização de uma área adequada para a transferência do terminal. 

Elaboração do projeto arquitetônico do terminal 

Execução das obras 

Integração 
com outros 
projetos 

Transferência do Terminal de Transportes Urbanos e Requalificação da Área 
Central 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

SEDU/Paranacidade 

Custo 
estimado 

R$ 900.000,00 
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Mobilidade 

Ficha nº25 Transferência do Terminal de Transportes Urbanos 

Proposta Transferência do Terminal Urbano de Transportes  

Justificativa Dotar de condições mais adequadas o transporte urbano de Francisco Beltrão 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Elaboração do projeto de adaptação do terminal rodoviário ao novo uso. 

Execução das obras 

Integração 
com outros 
projetos 

.Transferência do terminal rodoviário 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

SEDU Paranacidade 

Custo 
estimado 

R$ 500.000,00 
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Recuperação da Praça Liberdade 
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Transformação da Rodoviária em Terminal Urbano e de 
Passageiros

 

 
Vista do Terminal Urbano 
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Vista do Terminal Urbano 
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Social 

Ficha nº27 Ação Integrada nas áreas carentes do município. 

Proposta Desenvolvimento de ações integradas nas áreas carentes do município, com 
atuação nas áreas de habitação, do desenvolvimento humano e de parcerias do 
poder público com instituições privadas para programas de inclusão social. 

Justificativa A Ação Integrada busca reduzir o grau de pobreza do município desenvolvendo 
projetos habitacionais em quantidade e qualidade junto às populações mais 
carentes, promovendo o desenvolvimento humano das comunidades através da 
implementação de projetos sociais integrados. A ação integrada visa reduzir a 
baixa qualidade de vida das populações mais carentes, com a ação conjunta em 
várias áreas. 

A ação prevê também a implementação de um Projeto Social que reduza de 
forma sistemática as principais carências da população alvo, educando para a 
adoção de novos hábitos, para a preservação da saúde, do meio ambiente, do 
saneamento e do patrimônio adquirido, e apoiando iniciativas de geração de 
emprego e renda, e, envolvem as secretarias municipais de Saúde, de Ação 
Social, de Educação e Serviços Urbanos. 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Levantamento do perfil da demanda para detectar as principais carências de 
saúde, educação e nível de profissionalização. Com base neste diagnóstico, 
elabora-se um Projeto Social cujas principais metas são diminuir as carências de 
educação; incrementar ações de atenção à saúde da mulher, do idoso e do 
trabalhador; formar uma Associação de Moradores e uma creche comunitária e, 
ainda, desenvolver atividades profissionalizantes para melhorar a qualidade do 
trabalhador excluído pelo mercado. 

Plano de habitação social, que conta com a participação da população alvo, para 
que os projetos arquitetônicos sejam adequados à demanda e ao perfil sócio-
econômico dos futuros usuários. 

Projeto de Pós-ocupação, que prevê a implantação de uma série de atividades 
como o funcionamento de creche comunitária, a emissão de escrituras dos 
terrenos e o controle de uso e ocupação dos conjuntos habitacionais. 

Um exemplo de Ação Integrada é o Programa Ação Integrada nos Bolsões de 
Pobreza Urbanos, de Ipatinga-MG, que busca reduzir o grau de pobreza do 
município desenvolvendo projetos habitacionais em quantidade e qualidade junto 
às populações mais carentes. O desenvolvimento humano das comunidades é 
desenvolvido através da implementação de projetos sociais integrados. A 
prefeitura estabelece parceria com a sociedade civil organizada, que se 
responsabiliza pela gestão dos recursos e constrói as casas em sistema de 
mutirão. O saldo entre 1996 e 1997 foram 300 novas unidades habitacionais 
construídas. Os resultados finais apontaram para vantagens perceptíveis, de 
economia na construção pelo sistema mutirão, da capacitação de mão-de-obra,  
de integração social e conseqüente baixo índice de evasão dos projetos 
habitacionais.  

Integração 
com outros 
projetos 

Criação de ZEIS. 

Desenvolver Programas de implementação de Centros de Bairros. 

Implantação de brinquedoteca. 

Serviço móvel de atendimento ao cidadão. 

Programa de acesso à Internet como meio de capacitação dos jovens. 



plano diretor municipal de francisco beltrão 
definição de diretrizes e proposições  

 
269

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

A Cohapar pode entrar no processo de financiamento e construção de casa 
popular,  

Programas da Caixa Econômica Federal, como o de Habitação de Interesse 
Social. por meio da Ação Apoio do Poder Público para Construção Habitacional 
para Famílias de Baixa Renda, o programa objetiva viabilizar o acesso à moradia 
adequada aos segmentos populacionais de renda familiar mensal de até 3 
salários mínimos em localidades urbanas e rurais. Dentro do programa, há duas 
modalidades que se aplica à Ação Integrada nas áreas carentes do município: 

- PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, que viabiliza 
intervenções necessárias à construção ou aquisição de unidades habitacionais 
em parcelas legalmente definidas de uma área, que venham a dispor, no mínimo, 
de acesso por via pública e de soluções adequadas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e energia elétrica. 

- REQUALIFICAÇÃO URBANA, que oferece solução de moradia adequada a 
partir de intervenções voltadas ao melhor aproveitamento do espaço urbano, 
possibilitando: a aquisição de imóveis para fins habitacionais; e/ou a realização 
de obras e serviços voltados à modificação de uso e ocupação de imóveis, 
observada a legislação municipal, que resultem em lotes urbanizados ou 
unidades habitacionais. 

Custo 
estimado 

A ser definido na elaboração do projeto 
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Social 

Ficha nº28 Implantação de uma brinquedoteca. 

Proposta A proposta é implantar uma brinquedoteca, cujo objetivo é estimular a criança a 
brincar através do empréstimo de brinquedos para brincar em casa e de 
instalações onde as crianças vão brincar. Esse projeto pode integrar o projeto de 
revitalização da área central e a criação de centros de vizinhança nos bairros.. 

Justificativa Nos últimos anos, têm-se assistido a mudanças nos padrões do que é oferecido 
às crianças em relação ao ato de brincar. Na vida escolar e no cotidiano das 
crianças há cada vez menos tempo para a brincadeira. Os brinquedos 
industrializados e a televisão ficaram mais importantes que as brincadeiras 
baseadas na criatividade e nas interações sociais. O empobrecimento das 
famílias leva muitas crianças a trabalhar mais cedo ou impede a aquisição de 
brinquedos. As mudanças no uso e na ocupação do solo urbano, a expansão da 
violência e as alterações nas relações sociais reduziram o espaço físico 
disponível para as crianças, especialmente nas cidades de maior porte.  

A brinquedoteca é um espaço criado para estimular as crianças através de 
brincadeiras, conduzidas por pessoas treinadas para essa função. A brincadeira 
estimula a inteligência e o lado lúdico da infância, além de o desenvolvimento de 
atividades motoras e sociais. Por meio das brinquedotecas, avalia-se nas 
crianças o seu desenvolvimento, através do acompanhamento, da observação 
diária, no que se refere à socialização, à iniciativa, à linguagem, ao 
desenvolvimento motriz e busca-se através das atividades lúdicas o 
desenvolvimento das suas potencialidades. 

A brinquedoteca assume inclusive o papel de creche, de inclusão social da 
população carente e de ponto de encontro. Locais onde os adultos normalmente 
devem ir e portanto levam as crianças, como o centro de Francisco Beltrão, são 
ótimos para ter brinquedotecas: as crianças ficam brincando enquanto seus pais 
realizam outras atividades. 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Definição do público a ser atingido. Em função disso será possível definir as 
atividades a serem realizadas, suas normas de funcionamento, o acervo a ser 
adquirido, o perfil dos profissionais e o treinamento que receberão. 

Pesquisa sobre as condições de vida e os hábitos de brincar das crianças com as 
quais se pretende trabalhar para nortear o planejamento da implantação e a 
definição das atividades. 

A prefeitura pode orientar a instalação, adquirir brinquedos, contratar funcionários 
para sua operação ou treinar pessoal já disponível, como professores e agentes 
de educação infantil. Além destas atividades de suporte, ela deve se organizar 
para fornecer orientação e supervisão da operação da brinquedoteca, depois de 
instalada.  

A implantação de uma brinquedoteca é possível com pequenos investimentos 
que variam em função do tamanho do seu acervo e das instalações. Além do 
espaço para as brincadeiras, deve haver espaço para sanitários, depósitos e 
administração. O espaço para as crianças pode ser composto de várias salas ou 
de um único salão, dividido em vários ambientes ou "cantos" para atividades 
diferentes, através de tapetes, tipos de piso, divisórias ou pela disposição da 
mobília e dos brinquedos.  

A montagem da brinquedoteca pode ser realizada com apoio de entidades 
filantrópicas e de empresas. Este apoio pode se estender não só à doação de  
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Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

brinquedos e equipamentos, mas também ao empréstimo de instalações e 
orientação na implantação do projeto e no treinamento de funcionários. 

Sobre o funcionamento da brinquedoteca, há duas formas básicas de organizar a 
brinquedoteca para possibilitar o acesso das crianças aos brinquedos: através de 
empréstimo, para brincar em casa (brinquedoteca circulante) ou então oferecendo 
instalações onde as crianças vão brincar. 

Integração 
com outros 
projetos 

Plano de Revitalização da área central. 

Ação Integrada nas áreas carentes do município. 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

A Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança atua no Fortalecimento de 
organizações sociais de atendimento, como brinquedotecas. 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BRINQUEDOTECAS (ABBRI) é uma 
associação filantrópica de caráter cultural e educacional, que promove cursos 
para a conscientização do valor do brinquedo no desenvolvimento infantil, para 
organização de Brinquedotecas, para preparação de profissionais especializados 
e para orientação educacional aos pais. 

Custo 
estimado 

R$ 300.000,00 
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Social 

Ficha nº29 Serviço móvel de atendimento ao cidadão. 

Proposta Criação de um serviço móvel de atendimento ao cidadão: posto do governo 
municipal que vai até as pessoas, para atendimento de serviços públicos e 
também para estimular atividades culturais como música, dança e outros. 

Justificativa Conseguir chegar às informações e aos serviços públicos nem sempre é fácil, 
principalmente para quem mora nos bairros periféricos, onde há carência de 
serviços de atendimento. Os horários de funcionamento dos órgãos públicos e o 
desconhecimento da existência dos serviços ou dos requisitos para utilizá-los 
também dificultam o acesso a eles. Uma vez que este acesso aos serviços 
públicos é basicamente mediado por informações, a falta de informação torna-se 
um limitador da cidadania. Além disso, a informação é que permite a consciência 
dos direitos e o seu exercício.  

O serviço móvel de atendimento é um posto da prefeitura que vai até as pessoas. 
Seu objetivo principal é favorecer a aproximação entre cidadão e governo, 
levando informações e serviços públicos a cada localidade. Outro objetivo 
importante deste serviço móvel é, através de debates, palestras, seminários e 
cursos, incentivar a organização da comunidade para participar da solução dos 
problemas públicos. Também pode ser usado para estimular atividades culturais, 
espetáculos, música, teatro, dança, etc.  

A emissão de documentos pessoais é um exemplo de serviço que se adapta bem 
ao serviço móvel de atendimento ao cidadão, e vai ao encontro de uma das 
demandas mais significativas da população. Outro campo de atuação é a 
emissão de documentos de contribuintes municipais, estaduais e federais, 
normalmente muito mais complexa que a emissão de documentos pessoais, por 
envolver um grande número de órgãos públicos e situações possíveis. 

Francisco Beltrão apresenta distritos e comunidades que necessitam desse 
programa. A distância dos órgãos públicos, localizados na sede, dificulta o 
exercício da cidadania dessa população.   

Prazo de 
execução 

Curto 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Compra de veículo apropriado para a função, adaptando-o com computador, 
fotocopiadora, impressora e telefone, entre outros equipamentos e materiais 
necessários. Capacitar profissionais para atender a população em diversos 
assuntos. Idealizar um plano de trabalho e calendário, para definir rodízio de 
atividades. 

O posto deve se locomover entre os bairros da cidade, sendo possível instalá-lo 
em praças, em equipamentos públicos de referência (escolas, unidades de 
saúde), terminais de ônibus, em centros comerciais de bairro. Pode funcionar em 
ônibus, furgões, quiosques, trailers, etc. 

A abrangência do serviço de atendimento ao cidadão deve ser definida com 
precisão e de acordo com os critérios de demanda e viabilidade. Trata-se de 
identificar o que é mais importante disponibilizar aos cidadãos, atendendo às 
principais preocupações da comunidade. Isto deve levar em conta os recursos 
disponíveis, selecionando os serviços de implantação mais fácil  

Servidores públicos devem ir à região de implantação do serviço móvel de 
atendimento ao cidadão para identificar as necessidades e saber quais atividades 
seriam úteis. Devem também verificar as possibilidades de articulação e 
organização da população local. Os recursos humanos ocupam um papel central 
neste processo, por isso, é importante treinar servidores que saibam analisar as  
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Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

demandas e transformá-las em políticas públicas. Esta operação depende de 
capacitação em relacionamento pessoal e comunicação, conhecimento dos 
serviços públicos e outras variáveis que influem no atendimento. 

O serviço móvel de atendimento ao cidadão pode ser utilizado como ponto de 
entrada ou instrumento auxiliar para outras políticas públicas: mutirões de 
manutenção urbana, orçamento participativo e discussão dos problemas da 
comunidade, bibliotecas móveis, saúde preventiva (por exemplo, um médico pode 
ir ao local e medir a pressão das pessoas do bairro), intervenções culturais 
descentralizadas, aulas públicas, programas de saúde bucal, entre outros. 
Também pode ser utilizado em programas de intervenção concentrada nas 
diversas regiões da cidade. Ao mobilizar um conjunto de recursos para intervir em 
determinado bairro, a prefeitura pode incorporar o serviço móvel de atendimento 
como mais uma atenção oferecida àquela comunidade, utilizando-o, neste caso, 
inclusive para chamar a atenção dos cidadãos para a intervenção concentrada.  

Além de oferecer serviços públicos e auxiliar na organização da comunidade, o 
serviço de atendimento ao cidadão pode contribuir para o controle social dos 
governos. Incorporando a disponibilização de informações para os cidadãos, 
estes podem acompanhar e fiscalizar as ações dos governos em vários níveis. 
Trata-se, sobretudo, de permitir aos cidadãos que acessem de forma simples as 
informações relativas às ações governamentais, ao patrimônio, sobre sua região 
ou município. Este conjunto de informações é o que mais facilmente pode ser 
oferecido de maneira automatizada. Em algumas situações, são informações que 
já existem em sistemas de uso interno da administração. É possível alargar esse 
fornecimento de informações para assuntos mais gerais. O próprio serviço móvel 
pode dispor de um quiosque de acesso à Internet .  

Em 1996, em Brasília-DF foi instalado o "Ônibus-Cidadão" na cidade-satélite de 
Samambaia. O Programa conta com três estruturas: a) um ônibus, destinado a 
veicular informações, discutir problemas, realizar reuniões para debates dos 
problemas públicos, usado também para palestras, seminários, cursos e 
atividades de educação para a cidadania; b) dois ônibus para prestação de 
serviços de vários órgãos; c) um palco móvel para espetáculos de música, teatro, 
literatura e dança, procurando incentivar os produtores culturais da localidade e 
estimulando a participação infantil. 

Integração 
com outros 
projetos 

Ação Integrada nas áreas carentes do Município. 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

A Prefeitura deve organizar-se com outros órgãos e entidades para criar um 
calendário de visitação. Ela pode ainda associar-se com entidades culturais para 
a realização de eventos nos inúmeros pontos de parada do serviço móvel. 

Custo 
estimado 

R$ 70.000,00 
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Cultural 

Ficha nº30 Criação de uma Fundação Cultural de Francisco Beltrão 

Proposta Criação de uma Fundação Cultural como alternativa eficaz para implantação de 
políticas culturais. A fundação desenvolverá atividades ligadas à memória, 
formação artística, artes e acervo bibliográfico. 

Justificativa A criação de uma fundação municipal de cultura pode ser uma alternativa eficaz para a 
implantação de políticas culturais que correspondam às aspirações da sociedade.  

As ações no campo da cultura empreendidas pelas prefeituras muitas vezes 
esbarram na "burocracia". Como a cultura em geral exige ações rápidas, os 
procedimentos da prefeitura tornam-se empecilhos para o desempenho da área. 
Além disso, as ações realizadas por órgãos da administração direta (secretarias 
ou departamentos de cultura), padecem de grande fragilidade em sua 
continuidade, a cada mudança nos principais escalões de governo. 

Concentrar as atividades de cultura do governo municipal em uma fundação 
permite vencer estas dificuldades. Trata-se de criar uma estrutura sólida, que, ao 
mesmo tempo, seja ágil e permita a consistência e a continuidade das ações.  

 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Diagnóstico cultural da cidade e sua região, para que seja possível definir o perfil 
da fundação. A instituição da fundação deve ser precedida de um processo de 
discussão com a sociedade, dando atenção especial às entidades e pessoas que 
realizem atividades de produção e divulgação cultural. E, juntamente com a 
fundação, é importante implantar um sistema de acompanhamento e co-gestão 
da formulação e execução dos projetos pela sociedade. 

A fundação deve basear suas atividades em uma política cultural elaborada em 
parceria com a sociedade, de forma democrática. É recomendável, juntamente 
com a fundação, instituir um Conselho Municipal de Cultura que seja uma 
instância permanente de intervenção da sociedade civil na política cultural. 

O envolvimento da sociedade local em torno da fundação pode ser ampliado 
através de comissões temáticas (patrimônio histórico, formação artística, 
demandas específicas de regiões, etc.) reunindo envolvidos com os temas em 
questão e assumindo um caráter dinamizador das atividades da fundação. 

A fundação criada deve ser uma entidade de direito público, ou seja, uma 
fundação pública, com sua direção nomeada pelo prefeito ou pelo Conselho 
Municipal de Cultura. A prefeitura pode efetuar convênios com uma fundação 
autônoma, de direito privado, mas isto retira da prefeitura a capacidade de 
intervenção e iniciativa na área cultural. 

A fundação, como entidade de direito público, enquadra-se em um regime 
semelhante ao que rege as autarquias. Tem orçamento próprio, corpo funcional 
concursado, autonomia financeira dentro do seu orçamento, procedimentos 
próprios de licitação e está submetida a controle pelo tribunal de contas.  

A criação da fundação exige aprovação da Câmara Municipal. 

 

Integração 
com outros 
projetos 

Consórcio Intermunicipal de Cultura. 

 Organismo Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. 
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responsável 

Parcerias 
possíveis 

A fundação pode realizar parcerias com artistas e entidades culturais da cidade, 
para a realização de eventos e a utilização de espaços de arte. 

Custo 
estimado 

A ser definido posteriormente 
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 Econômico 

Ficha nº31 Implantação de um pólo de desenvolvimento de tecnologia aplicada 
às atividades econômicas existentes no município. 

Proposta A proposta é implantar um pólo de desenvolvimento de tecnologia aplicada às 
atividades econômicas existentes em Francisco Beltrão, ou parque tecnológico, 
estreitando a colaboração entre as universidades, o poder público municipal e a 
iniciativa privada. Esse parque tecnológico já está sendo discutido regionalmente, 
com ajuda do SEBRAE, entre diversas cidades vizinhas, Francisco Beltrão, Pato 
Branco, Dois Vizinhos e Chopinzinho. 

Justificativa Parque-tecnológico é iniciativa planejada que visa criar condições favoráveis para 
que as tecnologias desenvolvidas nas universidades e institutos de pesquisa e 
desenvolvimento sejam transferidas para o setor de produção, via pesquisadores 
que criam ou participam da criação de empresas com o emprego das tecnologias 
geradas. Os importantes elementos para a caracterização de parques 
tecnológicos seriam, portanto, o seu caráter planificado e presença de empresas 
nascentes criadas a partir de tecnologias geradas nas instituições de pesquisa e 
desenvolvimento. São empreendimentos que impulsionam e auxiliam as 
empresas a desenvolverem produtos competitivos no mercado global, 
estimulando a implantação de centros de pesquisa e desenvolvimento e 
incentivando investimentos em empresas de base tecnológica. Os pólos 
tecnológicos são impulsionadores de uma maior consciência social sobre a 
importância dos papéis da tecnologia e da inovação. 

A idéia de um pólo de desenvolvimento tecnológico baseia-se nas facilidades de 
desenvolvimento econômico que o intercâmbio de informações produz. 
Acordos de transferência de tecnologia podem ser criados com empresas e 
instituições de pesquisa nacionais e estrangeiras, como as universidades 
implantadas em Francisco Beltrão. Dessa forma, as atividades econômicas 
existentes no Município, principalmente a produção leiteira, podem se utilizar a 
exploração e a comercialização dos resultados das pesquisas das universidades 
ou de empresas parceiras, ou mesmo adquirir tecnologias necessárias para a 
realização das suas atividades. 

Prazo de 
execução 

Longo 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

Criação de um comitê de organização de intercâmbio de informações, formado 
por representantes de diversas instituições interessadas no pólo. As atividades 
desejadas de um parque tecnológico são: 

- Criação e retenção de empregos de alto valor agregado. 

- Comercialização de novas tecnologias. 

- Incubação de novas tecnologias orientadas para negócios.-.  

 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

- Promoção da competência das instituições acadêmicas e de pesquisa 

- Promoção das relações entre a indústria, o governo e a academia. 

As estruturas base de um pólo tecnológico, desejáveis na consolidação de um 
pólo em Francisco Beltrão, são: 

- universidades, centros de pesquisa. 

- incubadoras de empresas. 

- centros empresariais de inovação (pós-incubação). 
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- centros de serviços e de convivência. 

- empresas ou indústrias intensivas em conhecimento. 

- escritórios de gestão do parque e de agentes de fomento (representantes de 
políticas públicas ou privadas). 

Em Toledo, há um parque agroindustrial já em funcionamento, que faz parte do 
projeto de desenvolvimento da cidade. O parque possui bons laboratórios de 
alimentos instalados, com empresas incubadoras dentro do parque, apesar de 
ainda não existir uma empresa âncora. Já Foz do Iguaçu possui um parque 
tecnológico baseado na empresa âncora de Itaipu. 

Pato Branco assume a representação do Sudoeste paranaense com o abrigo do 
CETIS, considerado um condomínio tecnológico, e não um parque. Possui 
incubadoras ligadas à área de software, associadas à Rede Paranaense de 
Incubadoras e Parques Tecnológicos  

Entretanto, já há discussões com o SEBRAE, em Francisco Beltrão, para a 
implantação de um parque tecnológico nas áreas de alimento e nutrição. 
Os trabalhos já estão sendo desenvolvidos no Tecxel e na Unioeste, em seus 
laboratórios, na cidade de Francisco Beltrão, mas com a instalação do parque 
tecnológico as pesquisas ganharão força e espaço, tendo repercussão na região. 
Com a incorporação do Tecxel pela Universidade Tecnológica deve ser criado o 
curso de Tecnólogo em Alimentos, o que favorecerá o desenvolvimento de 
pesquisas nas duas áreas. Além disso, a própria Unioeste também possui o curso 
de Economia Doméstica.  

Não há, por enquanto, o interesse de construção de uma estrutura física para um 
parque tecnológico. Faculdades, laboratórios e demais ambientes onde houver 
condições para o desenvolvimento das pesquisas serão aproveitados. 

Um dos principais objetivos da instalação desse parque tecnológico é a 
capacidade de geração de conhecimentos na área de estudo, fazendo com que o 
espaço entre a academia e o empreendedor se encontrem. Outro objetivo é fazer 
com que o parque tecnológico seja um ambiente de inovação, consolidando e 
tornando as empresas mais competitivas. 

Inicialmente, as propostas estão em discussão com a participação de prefeituras 
das cidades de Francisco Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos e Chopinzinho, e 
diversas entidades voluntárias, para que, depois de instalado, o parque regional 
seja solicitado junto ao governo federal a destinação de recursos financeiros para 
sua ampliação e crescimento. 

A região sudoeste tem a segunda bacia leiteira do Estado, portanto necessita de 
mão-de-obra qualificada, que podem ser estudantes preparados nas faculdades 
para assessorar as agroindústrias a desenvolverem novos produtos e os 
produtores de leite para que melhorem seus plantéis e propriedades.  

Além do SEBRAE, há a REPARTE - Rede Paranaense de Incubadoras e Parques 
Tecnológicos -, que auxilia e organiza incubadoras e parques tecnológicos. É  

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvi 
mento 

uma instituição civil, sem fins lucrativos - criada em 27 de setembro de 2000 para 
reunir as incubadoras e parques tecnológicos do Paraná, com a finalidade de 
integrar os programas de incubação do Estado, visando incentivar a produção e a 
comercialização de novas tecnologias. Visando o mercado global, a Rede 
fortalece a economia e os recursos humanos do estado, integrando-se às ações 
de fomento da cultura tecnológica 

Integração 
com outros 
projetos 

Incentivo e implementação de empresas incubadoras no município. 
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Organismo 
responsável 

Prefitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

SEBRAE e REPARTE 

Custo 
estimado 

A ser definido 
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Democratização da informação 

Ficha nº34 Programa de acesso à Internet como meio de capacitação dos 
jovens.  

Proposta Programa de acesso à Internet como meio de capacitação dos jovens para 
geração de renda e como disseminação da tecnologia junto à população jovem 
mais carente. 

Justificativa A exclusão digital aprofunda a exclusão sócio-econômica, pois o acesso às 
tecnologias digitais é possível fonte de renda e de desenvolvimento intelectual.  

Em termos concretos, incluir digitalmente não é apenas “alfabetizar” a pessoa em 
informática, mas também melhorar os quadros sociais a partir do manuseio dos 
computadores. É preciso ensinar as pessoas a utilizar o computador em benefício 
próprio e coletivo. 

O programa de acesso à Internet para jovens de Francisco Beltrão objetiva gerar 
desenvolvimento intelectual (educação, geração de conhecimento, formação, 
participação e criação) e desenvolvimento de capacidade técnica e operacional. 

Prazo de 
execução 

Curto 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvime
nto 

O programa já se encontra sendo desenvolvido pela Prefeitura Municipal 

Há a necessidade de criação de um espaço físico, ou mesmo da parceria com 
empresa privada, para a utilização de espaço físico e de equipamentos 
adequados para o ensino de softwares básicos. Deve-se também pensar no 
treinamento dos instrutores, para que possam inclusive tratar de como a 
tecnologia digital pode ser uma fonte de renda. 

Integração 
com outros 
projetos 

Desenvolver Programas de Implementação de Centros de Bairros. 

Ação Integrada nas áreas carentes do município. 

Organismo 
responsável 

 

Parcerias 
possíveis 

A Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança possui um Programa Garagem 
Digital, criado em setembro de 2001. Tem como objetivo promover a inclusão 
digital de forma a contribuir com o processo educacional de jovens e com o 
desenvolvimento de suas comunidades. Consiste de um laboratório de 
experimentação de metodologias de inclusão digital que visa à democratização 
do acesso e o uso otimizado das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs). A Fundação Abrinq - parceira estratégica - avalia, monitora, coordena, 
colabora com a metodologia e aplicação pedagógica e sistematiza a experiência 
para posterior disseminação. 

 

Custo 
estimado 

A ser definido  
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Institucional 

Ficha nº35 A atualização do Sistema Tributário Municipal. 

Proposta Revisão do código tributário municipal. 

Justificativa A atualização do sistema tributário municipal permite à prefeitura melhorar sua 
receita e corrigir disfunções na cobrança dos impostos. 

Prazo de 
execução 

Médio 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvime
nto 

Para aproveitar a capacidade tributária do município, é fundamental a elaboração 
de um diagnóstico qualitativo e quantitativo para subsidiar a implementação de 
alterações na política tributária vigente. Assim, pode-se tomar medidas para a 
elaboração de uma nova legislação tributária, ou mesmo da atualização do 
sistema atual tributário municipal. 

Integração 
com outros 
projetos 

Criar um sistema de informações para o Município que permitirá a implantação do 
cadastro técnico multi-finalitário. 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

SEDU Paranacidade 

Custo 
estimado 

R$300.000,00 atualização do cadastro e compra de equipamentos 
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Institucional 

Ficha nº36 Sistema de Informações para o Município que permitirá a 
implantação do cadastro técnico multi-finalitário. 

Proposta Criar um sistema de informações para o Município que permitirá a implantação do 
cadastro técnico multi-finalitário 

Justificativa O cadastro é um conjunto de informações sistematizadas e ordenadas sobre 
determinada matéria. A organização de um Cadastro Imobiliário e Mobiliário 
Fiscal é condição importante para que o município possa instituir e arrecadar 
seus tributos, principalmente o IPTU e o ISS. 

O Cadastro Imobiliário Fiscal está diretamente relacionado com os tributos 
imobiliários: IPTU (impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana), as 
taxas de serviços relativas aos imóveis, e à contribuição de melhoria. 

Os objetivos principais são: aumentar a arrecadação municipal, com a atualização 
da situação da propriedade fundiária do Município; aumentar o controle sobre as 
finanças locais tornando o município menos dependente das transferências 
intergovernamentais; verificar e utilizar forma mais eficiente a relação 
custo/benefício por região. 

Prazo de 
execução 

Longo 

Ações 
necessárias 
para seu 
desenvolvime
nto 

A atualização do Cadastro Imobiliário propriamente dita é realizada ou por 
processos sofisticados como fotografias aéreas das quadras ou 
aerofotogrametria, mas também pode ser realizada pela vistoria (visita in loco) 
aos imóveis por agentes fiscais. 
Este recadastramento será o suporte básico para implementar um sistema de 
informações que inclua as características dos terrenos, das edificações, da área 
ocupada, o tipo e o padrão da construção e outras que estejam relacionadas à 
base físico-territorial, substrato para o lançamento de valores tributários. 
Além das características dos imóveis, o cadastro deverá conter também 
informações sobre o local em que se localiza o imóvel: localização da quadra em 
que estiver contido e identificação do setor fiscal, características da via ou 
logradouro público, como pavimentação, existência e freqüência da coleta do lixo, 
uso e grau de aproveitamento do solo. 
O Cadastro Imobiliário é composto fundamentalmente por duas partes: uma que 
diz respeito propriamente ao imóvel - e esta se subdivide em duas outras partes: 
uma referente ao terreno e outra referente à edificação - e outra que trata da 
situação e do local do imóvel. No que diz respeito ao terreno, o cadastro contém 
área, testada, conformação, topografia do lote, valor do metro quadrado do 
terreno; com relação à edificação, o cadastro contém informações sobre área 
ocupada, tipo e padrão da construção, ano de conclusão da edificação ou reforma 
substancial, valor do metro quadrado de construção. 

Integração 
com outros 
projetos 

A atualização do sistema tributário municipal. 

Organismo 
responsável 

Prefeitura Municipal 

Parcerias 
possíveis 

SEDU Paranacidade 

Custo 
estimado 

R$ 300.000,00 elaboração do sistema e compra dos equipamentos 
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7.1. Macrozoneamento 

O Macrozoneamento tem por objetivo estabelecer a estratégia geral de ocupação do 

solo urbano e rural do Município. O Macrozoneamento serve também como fonte de 

consulta para a tomada de decisões que afetem o espaço municipal. 

Do ponto de vista das áreas rurais, o Macrozoneamento visa qualificar a diversidade 

e as áreas de interesse para preservação ambiental dos recursos hídricos, 

nascentes, cursos d’água, maciços vegetais, solos agricultáveis, dentre outros 

recursos naturais assim como a recomposição de áreas degradadas. 

No Macrozoneamento urbano são identificadas as áreas de consolidação da 

urbanização, os vetores de crescimento mais indicados, a partir da capacidade de 

suporte da infraestrutura existente e das condições do ambiente natural. 

As zonas rurais contíguas à zona urbana sofrem sua influência e normalmente 

apresentam um processo de reconfiguração de sua estrutura fundiária. 

No caso de Francisco Beltrão, a definição do Macrozoneamento levou em conta 

suas especificidades, quais sejam: 

- A sua inserção geográfica na mesorregião do sudoeste, como pólo regional e 

centro logístico de apoio às pequenas cidades do seu entorno. A bacia leiteira que 

vem se desenvolvendo na região, que é a segunda do Estado somada à avicultura, 

traduzem o potencial das áreas rurais do município e fazem com que as ligações 

municipais tenham um importante papel na drenagem da sua produção. O PRDE 

elaborado pelo governo do Estado propõe uma integração do sudoeste à região 

oeste, a partir do reforço de sua estrutura viária. 

- A condição de sua área urbana assentada sobre a bacia hidrográfica do rio 

Marrecas, nas áreas mais baixas do município; 

- A topografia a oeste, onde estão as áreas mais altas do município; 

- A proximidade com a área urbana de Marmeleiro, criando uma conurbação entre as 

duas sedes municipais. 

O macrozoneamento proposto estabeleceu as seguintes Macrozonas municipais: 

Macrozona Urbana, Macrozona da Área de Preservação Permanente de Fundo de 
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Vale, Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico, Macrozona de 

Dinamização da Atividade Rural, Macrozona de Conservação, Macrozona de 

Conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas, Macrozona de Contenção do 

Crescimento, delimitadas no Mapa de Macrozoneamento. 

Macrozona Urbana - corresponde à porção urbanizada do território, 

compreendendo os perímetros urbanos da Sede Municipal; e dos Distritos 

Administrativos de Jacutinga, Nova Concórdia, Jacaré e São Pio X. A delimitação da 

Macrozona Urbana tem como objetivos: - controlar e direcionar o adensamento 

urbano, em especial nas áreas urbanizadas, adequando-o à infra-estrutura 

disponível; - garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não 

utilizados. 

Macrozona de Dinamização da Atividade Rural – compreendendo a porção do 

território que se caracteriza pelas condições adequadas ao incentivo da atividade 

rural. A Macrozona de Dinamização Rural tem como objetivos:.- garantir a 

manutenção dos espaços rurais no Município; - contribuir para o desenvolvimento 

econômico sustentável, preservando as atividades rurais; - incentivar a produção 

agrícola, nos espaços aptos para tal, utilizando técnicas  adequadas, de forma a 

gerar desenvolvimento econômico; - garantir o manejo adequado das propriedades 

rurais. 

Macrozona da Área de Preservação Permanente de Fundo de Vale - 

compreendendo as faixas ao longo dos fundos de vale do Município, destinadas à 

proteção das matas ciliares. A largura dessas faixas é a definida pelo Código 

Florestal, sendo no mínimo de 30 metros ao longo de cada margem do curso d'água.  

A Macrozona da Área de Preservação Permanente de Fundo de Vale tem como 

objetivos: - garantir a obediência ao Código Florestal; - recompor a mata ciliar no 

território municipal. 

Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico – correspondendo à faixa de 

100ms ao longo de cada lado da rodovia estadual nº 483 entre a Sede Municipal e a 

divisa municipal, na direção de Cascavel e ao longo da rodovia federal nº 280 que 

liga a Sede Municipal à Palmas e à rodovia federal nº 158, para Guarapuava e para 

Santa Catarina. Nesse eixo serão permitidas atividades compatíveis com a sua 
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função de desenvolvimento econômico, desde que previamente aprovadas pelo 

órgão competente municipal e licenciado pelo órgão ambiental; 

A Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico tem como objetivos: - garantir 

ao longo do principal eixo rodoviário municipal o desenvolvimento de atividades 

econômicas que se coadunem com as características do Município, desde que 

previamente aprovadas pelo órgão competente municipal; - promover o 

desenvolvimento sustentável do Município com o incentivo para a instalação de 

atividades econômicas ao longo do eixo. 

Macrozona de Conservação, corresponde á porção oeste do território municipal 

onde se encontram as maiores declividades no relevo. A Macrozona de 

Conservação tem como objetivo um manejo controlado do solo, garantindo as 

condições naturais do terreno e protegendo as matas ciliares dos córregos que 

existem na área.  

Macrozona de Conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas, 

corresponde à bacia hidrográfica do rio Marrecas dentro do território municipal de 

Francisco Beltrão. A Macrozona tem por objetivo manter a qualidade hídrica do rio 

Marrecas, que atravessa a área urna no sentido sudoeste/noroeste e onde se 

propõe a criação de um parque linear. 

Macrozona de Contenção do Crescimento 

Corresponde à área entre a sede urbana e a divisa municipal no sentido sul, na 

direção de Marmeleiro. Tem por objetivo manter uma contenção da ocupação 

naquela direção, evitando assim a conurbação com a sede urbana de Marmeleiro. 

 
7.2. Zoneamento urbano 

Quanto à proposta para o zoneamento da área urbana municipal, partiu-se da 

revisão da legislação em vigor, procurando-se manter uma nomenclatura similar de 

forma a não gerar confusão junto à população. 

A legislação anterior no sentido de adequar a ocupação do solo em função do 

propósito do novo plano diretor de transformar Francisco Beltrão numa cidade 

sustentável. Para isso, adotou-se os três princípios da sustentabilidade urbana, 
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quais sejam: 

1º - da cidade compacta que se traduz com a otimização do uso das áreas urbanas 

infra-estruturadas, estabelecendo parâmetros urbanísticos para a sua densificação, 

para a diversidade funcional e para o controle do consumo do solo, de forma a 

manter os espaços agrícolas.  

2º - do policentrismo em rede, com a valorização dos centros secundários e 

transversalização das redes de transportes Para isso contribui a formulação de 

esquemas integrados de ocupação do solo e transportes, que contemplem a 

densificação da habitação nos nós de transportes públicos, limitação de do uso dos 

veículos individuais nas zonas centrais, e a implantação de redes de ciclovias e vias 

para pedestres. 

3º - princípio da manutenção da forma urbana e dos limites urbanos, com a 

implementação de uma rede de espaços verdes na cidade, de áreas protegidas na 

periferia próxima e de parques regionais. As cidades com baixas densidades 

produzem uma ocupação muito grande do espaço, diminuindo as áreas verdes e 

rurais, elevando os custos de infra-estrutura, produzindo deslocamentos mais 

demorados e gerando um elevado consumo de energia.  

Nesse sentido, buscou-se a valorização da área central, como forma de 

adensamento da malha urbana; a criação do parque linear do rio Marrecas, como 

forma de criar uma referência paisagística para a cidade, a condensação de 

atividades que não geram incompatibilidades ambientais em zonas de uso misto 

promovendo a diversificação de usos, a valorização das áreas verdes com a sua 

preservação, a otimização das áreas industriais e a identificação da rede viária 

principal, que estrutura e configura o espaço urbano. 

A área urbana foi dividida nas seguintes zonas: 

Zona Central - ZC– que corresponde à área onde se localizam as atividades 

características dos centros urbanos. O seu objetivo é manter a área central densa, 

com dinamicidade econômica e acessibilidade à população em geral. 

Zona de Comércio e Serviços - que corresponde às áreas junto às vias arteriais e 

coletoras principais; seu objetivo é fazer com que esses eixos se caracterizem como 
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áreas comerciais e de serviços.  

Zona de Uso Misto 1 – que corresponde às áreas mais próximas ao centro 

consolidado e que deverá permanecer com uma dinâmica urbana baseada na 

diversidade de usos compatíveis; 

Zona de Uso Misto 2 – que corresponde ás demais áreas urbanas que têm vocação 

para receber usos diversificados e residenciais, com uma densidade mais baixa. 

Zona Industrial – corresponde às áreas lindeiras aos contornos viários existentes e 

projetados, onde se propõe o uso por indústrias que atendam à legislação ambiental 

no que se refere ao potencial poluitivo e o uso de comércio e serviços de porte. A 

Zona Industrial está dividida em Zona Industrial 1, 2 , 3 e Especial, mantendo os 

parâmetros da legislação anterior, com exceção da Zona Industrial 3, que 

corresponde ao contorno oeste  

A Zona de Serviço e Indústria (ZSI) tem o uso definido pelo tipo de tráfego 

intermunicipal e de carga pesada. Corresponde às faixas compostas pelos lotes com 

testada para as seguintes vias: 

 Rodovia PR-180 e PR-483; 

 Contorno Oeste 

 Contorno Leste; 

 Av. General Osório (até a Av. Romã). 

O Setor Aeroviário (SA) compreende a área do aeroporto, bem como seu entorno 

imediato, criando uma faixa de segurança ao tráfego aéreo local. 

A Zona do Parque Linear do Marrecas (ZPLM), corresponde às seguintes áreas: 

 Faixas de 50 metros em média, marginais às áreas de preservação 

permanente do rio Marrecas definidas no mapa anexo; 

Para esta zona propõe-se:-reconstituição da mata ciliar onde se faz necessário;- 

relocação das famílias que encontram-se fixadas às margens do rio Marrecas;- 

implantação do parque linear do Marrecas;- implementação de programas para infra-
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estrutura e dotação de equipamentos dos parques para atividades de lazer e 

recreação; -proibição de parcelamento do solo. 

O Setor de Parque (SPQ), áreas internas nas zonas de preservação permanente, 

corresponde às seguintes áreas: - Área onde se localiza a pedreira;- Área de 

vegetação nativa no bairro Antônio de Paiva Cantelmo;- Faixas de 50 m em média, 

marginais ao Rio Lonqueador (parte não canalizada);- Faixa de 30 m em médio, 

marginais ao Rio Santa Rosa. 

Para esta zona propõe-se:- reconstituição da mata ciliar onde se faz necessário;- 

elaboração de projeto paisagístico das áreas;- proibição de parcelamento do solo. 

A Zona de Preservação Permanente (ZPP) corresponde às áreas de matas nativas 

ao longo de rios e córregos, áreas alagáveis e com declividade superior a 30%. 

Para esta zona propõe-se:- reconstituição de mata ciliar onde se faz necessário;- 

recomposição da vegetação de encostas e topos de morros;- relocação das famílias 

que encontram-se em áreas de restrição;- fiscalização constante, a fim de se evitar a 

ocupação das referidas áreas;- proibição de parcelamento do solo. 

A Zona de Proteção de áreas Verdes(ZP) corresponde às áreas de vegetação 

expressiva, próximas ou internas as Zonas de Preservação Permanente. 

Para esta zona propõe-se:- parcelamento com lotes de no mínimo 2.000,00 m²;- 

manutenção de maior número de espécies vegetais possível;- manutenção do relevo 

existente o máximo possível;- uso preferencialmente residencial;- apresentação 

detalhada da localização das espécies vegetais existentes no local, quando da 

aprovação de projetos. 

A Zona Especial de Interesse Social corresponde às áreas nas quais haja interesse 

por parte do poder público de implantar programas residenciais de interesse social. 
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No aspecto institucional a Prefeitura deverá instituir um órgão colegiado, 

multidisciplinar, para o acompanhamento do Plano Diretor. (Conselho Municipal) 

Pois o referido plano perpassa por todas as ações desenvolvidas pela administração 

pública, englobando tanto as áreas fim como as áreas meio, como por exemplo a de 

instrumentação para a cobrança dos tributos. É fundamental o comprometimento de 

todo o corpo funcional para que as metas e os objetivos fixados sejam atingidos.  

Como já apontado no diagnóstico, é imprescindível a reformulação do Código 

Tributário, para que as intenções do poder público sejam claras e transparentes, não 

restando dúvidas para o cidadão/contribuinte quanto ao cabimento dos tributos. 

Sugere-se, inclusive, que seja elaborada uma cartilha explicativa, explicitando os 

fatos geradores dos tributos, de forma compreensível para todos.  

Quanto à política urbana, de acordo com a Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade -, 

a aplicação de qualquer instrumento urbanístico fica condicionada à existência 

prévia do plano diretor e de lei municipal específica. 

Neste sentido, o plano diretor que ora se revisa deverá: 
 
 * delimitar as áreas onde poderá ser exigida utilização compulsória de imóvel 

urbano, sancionada pela utilização extrafiscal do IPTU e pela desapropriação com 

pagamento em títulos da dívida pública (art.42,I). 

 * fixar os índices de aproveitamento mínimo dos imóveis, através dos quais se 

poderá distinguir o imóvel utilizado do subtilizado (art.5,§ 1º,I).  

 * fixar coeficientes de aproveitamento básico, para toda a zona urbana, podendo 

delimitar áreas com coeficiente de aproveitamento máximo e usos do solo distintos a 

serem obtidos mediante contrapartida dos proprietários (art 28). 

 

O plano diretor servirá de base para a edição de leis municipais de delimitação das 

áreas em que incidirá o direito de preempção (art.25, § 1º) e em que poderão ocorrer 

operações consorciadas (art.32) e de regulamentação da transferência do direito de 

construir (art. 35). 

Deve abranger todo o território municipal e conter diretrizes e prioridades a serem 

incorporadas nos instrumentos de gestão financeira, deve ser revisto a cada dez 

anos (art. 40, § 3º) e ainda conter um sistema de acompanhamento e controle art. 

42, III). 
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No que se refere ao sistema de monitoramento e controle do Plano Diretor, este tem 

por objetivo organizar e sistematizar as informações municipais para o 

monitoramento e controle da implantação do Plano Diretor. São diretrizes do sistema 

de monitoramento e controle da implantação do Plano Diretor de Francisco Beltrão.  

I - promover a divulgação e utilização das informações relevantes da esfera 

municipal, de forma a atender a necessidade do setor público e as demandas da 

população no planejamento da cidade;  

II - dar transparência e prestar contas à população das ações governamentais, 

possibilitando o controle social;  

III - desenvolver e sistematizar um conjunto de informações estratégicas, essenciais 

e necessárias para o conhecimento da realidade em que atua o governo, para a 

gestão municipal efetiva e democrática;  

IV - formalizar um grupo gestor da informação municipal, de caráter paritário;  

V - estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada, buscando a cooperação 

entre agentes públicos e privados, em especial com conselhos setoriais e entidades 

de classe, visando a produção e validação de informações.  

Compete ao poder público municipal coordenar, implantar e manter atualizado um 

Sistema de Informações físicas, territoriais, sociais e econômicas, integrado por sub-

sistemas constituídos por informadores e usuários de órgãos públicos, 

concessionárias de serviços públicos e entidades de classe, tendo por finalidade o 

acompanhamento do desenvolvimento e transformações da cidade, para subsidiar 

as necessárias alterações e complementações deste Plano Diretor, sendo que, os 

agentes públicos e privados, incluindo os Cartórios de Registro de Imóveis, deverão 

fornecer ao Município os dados e informações necessários ao sistema. E, o Sistema 

de Informações deverá publicar, periodicamente, as informações analisadas, bem 

como colocá-las permanentemente à disposição dos órgãos informadores e 

usuários.  

Entende-se por sistema de gestão e controle o conjunto de órgãos, normas, recursos 

humanos e técnicos objetivando a coordenação das ações dos setores público e 

privado, e da sociedade em geral, a integração entre os diversos programas setoriais 

e a dinamização e modernização da ação governamental.  
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O sistema de gestão e controle, conduzido pelo Poder Público Municipal, deverá 

garantir a necessária transparência e a participação dos cidadãos e de entidades 

representativas.  

 
8.1. Conselho Municipal do Plano  
 

O Município deverá criar seu Conselho Municipal do Plano, formado por pessoas que 

representem os três segmentos gerais da sociedade: Governo, Empreendedores e 

Movimentos Sociais e Populares. O Conselho Municipal do Plano será vinculado ao 

Prefeito através da Assessoria de Planejamento. 

O Conselho Municipal do Plano deverá ter caráter consultivo e deliberativo, e com 

responsabilidades-funções bem definidas. Terá como funções: cuidar das resoluções 

do Congresso da Cidade; dar encaminhamento às deliberações das Conferências 

Nacionais das Cidades em articulação com o Conselho Nacional das Cidades; 

articular as discussões para a implementação do Plano Diretor; elaborar seu 

regimento interno no prazo de 60 dias após empossado; promover o Congresso da 

Cidade de Francisco Beltrão; acompanhar a execução de todos os PPA - Plano 

Plurianual – a partir da aprovação do Plano Diretor, opinar sobre questões de caráter 

estratégico para o desenvolvimento da cidade quando couber; deliberar e emitir 

pareceres sobre proposta de alteração da Lei do Plano Diretor; acompanhar a 

execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento urbano, inclusive os 

planos setoriais; deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes 

de seu encaminhamento à Câmara Municipal; aprovar e acompanhar a 

implementação das Operações Urbanas Consorciadas; acompanhar a 

implementação dos demais instrumentos urbanísticos; deliberar sobre as omissões e 

casos não perfeitamente definidos pela legislação urbanística municipal. 

Como sugestão, propõe-se que o Conselho seja paritário, composto por membros 

dos diversos segmentos da sociedade, de acordo com os seguintes critérios: 

- representantes do Governo Municipal e respectivos suplentes, das áreas 

relacionadas à Política Urbana (Assessoria de Planejamento, Finanças, Educação, 
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Cultura e Esportes, Saúde, Obras e Serviços Públicos, Indústria, Comércio e 

Turismo), indicados pelo Prefeito Municipal. 

-  representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, assim distribuídos: 

-  representantes dos empresários, sendo, pelo menos, 1 do setor imobiliário e da 

construção civil e um dos demais setores econômicos; 

- representantes dos movimentos sociais, sendo necessariamente 1 dos movimentos 

de habitação e 1 de sindicato de trabalhadores; 

- representantes de organizações não-governamentais, entidades técnicas ou 

profissionais e instituições de ensino ou pesquisa; 

 
 
8.2. Sistema de Informações Municipal 

 

O Sistema de Informações Municipal tem como objetivo fornecer informações para 

o planejamento, o monitoramento, a implementação e a avaliação da política urbana, 

subsidiando a tomada de decisões ao longo do processo. 

O Sistema de Informações Municipal deverá conter e manter atualizados dados, 

informações e indicadores sociais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, 

administrativos, físico-territoriais, inclusive cartográficos, ambientais, imobiliários e 

outros de relevante interesse para o Município e, ao mesmo tempo, promover a 

democratização, publicização e disponibilização das informações, em especial as 

relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do Plano Diretor. 

O primeiro passo para a implantação do Sistema de Informações Municipal é a 

elaboração de um cadastro técnico multifinalitário, com uma base cartográfica 

(mapa) informatizada, utilizando serviços de aerofotogrametria. Note-se que é 

fundamental implantar o geoprocessamento sobre uma base cartográfica atualizada. 

Implantá-lo sobre uma base de má qualidade gerará a tomada de decisões 

incorretas ou inadequadas. 
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A partir da uma base cartográfica digitalizada, é feito o tratamento das informações, 

completando-a com dados referentes aos lotes, glebas, edificações e propriedades 

rurais (proprietário, utilização, dados cadastrais), estradas e logradouros (utilização, 

tipo de pavimento, sinalização, linhas de ônibus, volume de tráfego) e redes de infra-

estrutura (dimensões e capacidade das redes, equipamentos de apoio). Este tipo de 

levantamento exige um trabalho de obtenção de informações atualizadas (por isso o 

recurso à aerofotogrametria é importante), inclusive contando com levantamentos 

complementares in loco (que podem ser feito, por exemplo, pela equipe de fiscais da 

prefeitura ou contratado especialmente). O resultado destas etapas é uma base 

cartográfica digital que chega no nível de lote.  

Produtos esperados: 

Base cartográfica: mapa da área urbana e rural do Município;  

Dados de caráter tributário: planta genérica de valores, cadastro de contribuintes 

mobiliários e imobiliários, situação tributária dos contribuintes;  

Dados sobre serviços públicos e equipamentos públicos: demanda por serviços 

públicos existentes, atendimento a solicitações de cidadãos, redes de infra-estrutura, 

mobiliário urbano (postes, sinalização, telefones públicos, lixeiras públicas, 

equipamentos de praças), endereços de usuários dos serviços públicos, 

carregamento do sistema de transportes e das vias públicas, itinerários de linhas de 

transporte coletivo, itinerários de linhas de transporte escolar, rotas de coleta de lixo, 

arborização urbana; e  

Dados sócio-econômicos e demográficos: dados sobre condições de vida dos 

cidadãos, dados epidemiológicos, ocorrência de acidentes, ocorrência de crimes. 

Não se pode tratar da informatização da prefeitura apenas do ponto de vista da 

aquisição de equipamentos e programas. A complexidade de tópicos envolvidos 

exige um rigoroso trabalho de planejamento de sua estratégia de informática e sua 

elaboração deve levar em conta a necessidade de racionalização das atividades e 

capacitação de pessoal. 
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8.3. Sistema de Monitoramento do PDM-FB 

Conjuntamente com a implementação do Sistema de Gestão, serão avaliados os 

impactos das proposições formuladas e monitorar resultados obtidos. A avaliação 

deve ser um procedimento regular. 

A transparência da administração é um ponto fundamental para a democratização 

da sociedade e construção da cidadania. A avaliação dos impactos e resultados dos 

atos administrativos permite uma ampliação da transparência da administração. As 

informações utilizadas para a avaliação além de se integrar ao SIMI, deverão estar 

disponíveis à população, permitindo que a sociedade se aproprie delas. 

 

Fluxograma básico para o processo de avaliação 

 

 

Definição de critérios de avaliação 

Indicadores sociais e de gestão Pesquisa de opinião junto à sociedade 

Avaliações setoriais Avaliação global 

Discussão com a sociedade e divulgação 

Informações para o planejamento 
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O Sistema de Monitoramento proposto inclui a construção de indicadores que 

permitam a avaliação anual do desempenho do processo de planejamento e gestão 

municipal, cujas metas estão definidas a partir das diretrizes do plano. 

DIRETRIZ 

Garantir as condições de salubridade ao homem e reduzir os impactos 
ambientais das atividades humanas 

 

INDICADORES 

Meta 

 

Parâmetro de Avaliação 

100% dos domicílios atendidos com rede 
de abastecimento de água. 

% de domicílios atendidos por 
abastecimento de água em 
relação ao número total de 

domicílios 

100% dos domicílios atendidos com rede 
de coleta de esgotos. 

% de domicílios atendidos por 
rede de coleta de esgotos em 

relação ao número total de 
domicílios. 

100% dos domicílios atendidos pela 
coleta e tratamento de lixo. 

% de domicílios atendidos por 
coleta de lixo em relação ao 

número total de domicílios 
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DIRETRIZ 

Implementar uma política habitacional mediante os instrumentos de gestão 
urbana disponibilizados pelo Estatuto da Cidade e introduzidos na 

legislação do uso e ocupação do solo. 

   

INDICADORES 

Meta 

 

Parâmetro de Avaliação 

100% das famílias de baixa renda 
habitando em casa própria 

Nº de famílias atendidas em 
relação ao número total de 
famílias inscritas nos programas 

habitacionais de interesse 
social> 

100% das ocupações irregulares 
regularizadas e urbanizadas. 

% de ocupações irregulares 
regularizadas em relação ao 

número total de unidades. 
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DIRETRIZ 

Estabelecer condições para a mobilidade urbana, de forma a priorizar a 
mobilidade das pessoas sobre o dos veículos, 

 

INDICADORES 

Meta 

 

Parâmetro de Avaliação 

Elaboração e Implantação do programa 
de sinalização de vias. 

Cumprimento do cronograma de 
execução das obras. 

100% das vias pavimentadas. % de vias urbanas pavimentadas 
em relação ao total de vias 

urbanas. 

 

 

DIRETRIZ 

Incorporar à legislação atual a obrigatoriedade do Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV, 

 

INDICADOR 

Meta 

 

Parâmetro de Avaliação 

Elaboração do EIV para os 
empreendimentos realizados no 

Município. 

% de EIV elaborados em relação 
ao número total de 

empreendimentos realizados no 
Município. 
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DIRETRIZ 

Estabelecer normas urbanísticas de forma a consolidar as estratégias de 

ocupação do solo urbano. 

 

INDICADOR 

Meta 

 

Parâmetro de Avaliação 

100% das construções com Alvará 
expedido pela Prefeitura Municipal. 

% de alvarás expedidos em 
relação ao número total de 
construções realizadas no 

Município. 

 

 
DIRETRIZ 

Estruturar a equipe municipal para a implantação e o gerenciamento do 
PDM-FB.  

Para a implementação do PDM-FB é necessário que haja a mobilização da equipe 

municipal no sentido de introduzir os novos instrumentos de gestão urbana na sua 

prática diária. Para isso é necessário que membros da equipe técnica municipal 

recebam essa incumbência e assumam a tarefa de estabelecer cronogramas de 

implantação do plano e indicadores de avaliação de resultados. Para o melhor 

desempenho, é importante que o Conselho Municipal do Plano esteja estruturado e 

que a equipe municipal de planejamento seja sua secretaria executiva, organizando 

as pautas das reuniões e recebendo as tarefas definidas pelo conselho. 

INDICADOR  
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Meta Parâmetro de Avaliação 

100% dos funcionários da Assessoria de 
Planejamento e da Secretaria de 
Urbanismo proposto participando de 

curso de capacitação para a gestão 
urbana. 

% de funcionários treinados em 
relação ao número total de 
funcionários. 

 

 

DIRETRIZ 

Implantar o Sistema de Informações Municipal. 

 

INDICADORES 

Meta 

 

Parâmetro de Avaliação 

100% dos domicílios cadastrados no 
Cadastro Técnico Municipal. 

% de domicílios cadastrados em 
relação ao número total de 
domicílios 

Cartografia georeferenciada de todo o 
município. 

% da área do Município com 
cartografia georeferenciada em 
relação à área total do Município. 

100% dos equipamentos públicos 
cadastrados no SIM 

% de equipamentos cadastrados 
em relação ao número total. 
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09. plano de ação e investimentos  
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O Plano de Ação e Investimento para Francisco Beltrão no período de 5 anos a partir 

de 2006 pautou-se nas demandas da sociedade expressas nas pesquisas de 

opinião realizadas e nas constatações da equipe técnica sobre a realidade 

municipal. Mesmo que muitas das propostas demandem tempo e recursos no seu 

planejamento e elaboração de projetos, elas implicam em resultados a longo prazo, 

que serão medidos a partir do sistema de monitoramento do plano. As soluções 

imediatistas apesar de apresentarem bons resultados a curto prazo, implicam muitas 

vezes no comprometimento futuro de recursos naturais e humanos. 

A elaboração de estratégias de longo prazo para o desenvolvimento local tem 

resultados garantidos quando consegue se sobrepor às trocas de mandatos políticos 

e aos interesses eleitoreiros. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade vem garantir 

instrumentos de planejamento que pela sua própria concepção apostam no médio e 

longo prazo. 

A elaboração de propostas respeitou a capacidade de investimento do município 

demonstrada no quadro abaixo. 
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1) RECEITA DO MUNICÍPIO EM: 2007 2008 2009 2010 2011 

Médias de 
Arrec. à 
Realizar 

1.1) Receitas Próprias à Arrecadar (Trib. 
Econ. Agro. Ind. Serv. e Outras) 9.292.567 9.757.195 10.221.824 11.615.709 12.080.337 10.593.526 

1.2) Transferências Correntes à Arrecadar 
(Tranferências Legais e Constitucionais) 

59.430.770 62.402.308 65.373.847 68.345.385 71.316.924 65.373.847 

1.3) Transferências de Capital à Arrecadar 
(Tranferências de Convênios) 

1.368.822 1.368.822 1.368.822 1.368.822 1.368.822 1.368.822 
1.4) Receita de Capital (Somente Operações 
de Créditos a serem contratadas)           0 
1.5) Previsão de Arrecadação Total (1.1 + 
1.2 + 1.3 + 1.4) 70.092.158 73.528.325 76.964.492 81.329.916 84.766.082 77.336.195 

2) DESPESA DO MUNICÍPIO EM: 
2007 2008 2009 2010 2011 

Médias de 
Desp. à 
Realizar 

2.1) Encargos + Amortizações (à pagar)           0 

2.2) Despesa com Investimentos (à realizar 
com Recursos Próprios) 9.292.567 9.757.195 10.221.824 11.615.709 12.080.337 10.593.526 

2.3) Previsão de Despesa Total com 
Investimentos (2.1 + 2.2) 9.292.567 9.757.195 10.221.824 11.615.709 12.080.337 10.593.526 

3) PERCENTUAIS 
% % % % % 

Médias dos 
Percentuais 

3.1) Percentual à Investir em relação a 
Previsão de Arrecadação Total 13% 13% 13% 14% 14% 14% 

3.2) Percentual à Investir c/ recursos 
próprios em relação à Receitas Próprias e 
Transf. Correntes e de Capital à Arrecadar 13% 13% 13% 14% 14% 14% 

Fonte: Prefeitura Municipal 
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O quadro apresentado a seguir apresenta as propostas do plano, adequadas às 

rubricas orçamentárias do Plano Plurianual de Investimentos – PPA, e distribuídas 

ao longo dos cinco anos previstos para o Plano de Ação e Investimentos. 

Como já foi dito, os investimentos estão concentrados em projetos, criando um 

banco de projetos para o município, que permitirá a alavancagem de recursos de 

diversas fontes para a sua concretização. Foram previstos também recursos para a 

execução das obras vinculadas aos terminais rodoviário e urbano de passageiros, 

entendendo-se que a mobilidade dentro do município é essencial para a reprodução 

dos investimentos nas atividades econômicas. Da mesma forma, os investimentos 

previstos na área ambiental traduzem a expectativa da construção da cidade 

sustentável que oferece qualidade de vida aos seus habitantes. E, por último, os 

recursos na área social que se destinam à redução da desigualdade entre classes 

sociais em Francisco Beltrão, de forma a que o município encontre maneiras de 

evitar a segregação social que vem marcando os espaços urbanos brasileiros 

nessas últimas décadas.  
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SÍNTESE DAS PROPOSTAS 
 Propostas Prazo de 

Execução 
Código 

PPA 
2007 2008 2009 2010 2011 

R
eg

io
na

l 

1. Propor junto a AMSOP a criação de Consórcio Intermunicipal 
de Turismo do Sudoeste paranaense, estabelecendo um 
cronograma de turismo e eventos. 

Longo       

2. Propor junto a AMSOP a criação de Consórcio Intermunicipal 
de Cultura, com a promoção de um censo cultural para 
identificação da vocação das cidades. 

Longo       

3. Fortalecimento do Arranjo Produtivo Local APL de madeira e 
móveis (Francisco Beltrão, Verê e Ampère). 

Médio       

4. Fortalecimento do Pólo Regional na área da saúde, com a 
criação e funcionamento do Hospital Regional no Bairro Água 
Branca, e transferência do CEONC (Centro de Oncologia) e do 
CRE (Centro Regional de Especialidades) para o mesmo local. 

Médio        

5. Propor junto a AMSOP a criação do Instituto Regional de 
Pesquisa e Planejamento, que deverá entre outros realizar 
estudos sobre a conurbação urbana com Marmeleiro. 

Médio       

6. Propor fóruns de discussão junto aos municípios da região 
sobre a implantação de um aeroporto regional eqüidistante dos 
três maiores centros da região – Francisco Beltrão, Pato Branco 
e Dois Vizinhos. 

Longo       

7. Propor fóruns de discussão junto aos municípios da região 
sobre a implantação de um ramal ferroviário que atendesse a 
região. 

Longo       

8. Apoio ao Plano de Desenvolvimento Regional do Estado que 
prevê obras para a interligação entre o Oeste e a Capital. 

Longo       

A
m

bi
en

ta
l 9. Programa de Turismo Rural e Ecoturismo, permitindo a 

geração de emprego e renda. 
Médio 23695-

2301 
15000,00 15000,00 20000,00   

10. Programa de Educação Ambiental e Cidadania e criação da 
Escola Ambiental. 

 

Curto 13392-
1301 

75000,00 75000,00    
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A
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11.Controle do Impacto Ambiental relativo à perfuração de poços 
artesianos. 

 17512-
1701 

     

12. Programa de Incentivo ao Cooperativismo para pequenos 
empreendimentos rurais. 

Longo 20606-
2001 

     

13. Implantação do Parque Linear do Rio Marrecas, que corta a 
cidade sudoeste a nordeste, criando uma grande área de 
proteção ambiental e de lazer. Deverão ser feitos estudos para 
avaliar a necessidade de desapropriação de áreas ocupadas 
desordenadamente ao longo de suas margens e sobre a 
possibilidade de inclusão dos rios Santa Rosa, Lonqueador e 
Urutago. 

Médio 15451-
1501 

40000,00 40000,00 40000,00   

14. Criação de novas Unidades de Conservação (ex: Área do 
Quartel, Zanatta, Carvalho, entre outras) e do parque da área do 
entorno do aeroporto. 

 15451-
1501 

50000,00 50000,00 50000,00   

U
rb

an
is

m
o 

e 
in

fr
a-

es
tr

ut
ur

a 

15. Criação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) no 
Zoneamento Municipal, para recuperação urbanística e melhoria 
das condições de vida da população residente, assim como para 
implantação de programas de habitação popular em áreas infra-
estruturadas com zoneamento adequado a uma alta densidade 
construtiva horizontal e em locais que o valor da terra viabilize 
lotes populares. 

Curto 15451-
1501 

     

16. Programa de Implementação de Centros de Bairros, com 
usos voltados à convivência e ao lazer; permitindo a 
regionalização e descentralização de ações culturais. 

Médio 15451-
1501 

60000,00 60000,00 60000,00   

17. Transformação da área do IBAMA, localizada no Bairro 
Cantelmo, em área de esporte e recreação para a população da 
região norte da cidade. 

 15451-
1501 

     

18. Plano de Requalificação da área central com o envolvimento 
da sociedade, respeitando suas aspirações, promovendo o 
reforço da acessibilidade por transporte coletivo, organização 
das atividades econômicas e tratamento estético e funcional do 
mobiliário urbano e elementos publicitários. Desenvolvimento do 
Projeto de requalificação da rua Júlio de Assis Cavalhero na 
área central, buscando a sua integração com o calçadão central. 

Médio 15451-
1501 

 120000,00    
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19. Estabelecer critérios de implantação de condomínios 
horizontais, adequando a legislação urbanística a essa nova 
prática de parcelamento. 

Curto 16482-
1601 

     
M

ob
ili

da
de

 

20. Reestruturação funcional da malha viária, adequando as vias 
segundo uma hierarquia funcional, composta de Anel Central, 
Vias Centrais, Arteriais, Coletoras, Local, Ciclovia, de Pedestres 
e Contorno. 

 15451-
1501 

     

21. Implantação do Contorno Rodoviário Leste (ligação entre as 
rodovias PR-180 e PR-566) e efetivação do Contorno Rodoviário 
Oeste (ligando o Bairro Sadia à saída para Cascavel). 

Médio 15451-
1501 

 150000,00    

22. Programa de intervenção em vias públicas como 
instrumentos de promoção da cidadania, considerando com igual 
importância os modos de transporte (a pé, bicicleta, ônibus e 
outros). A prioridade ao pedestre materializa-se em segurança, 
fluidez com intervenções de baixo custo. Como decorrência 
desse programa, propõe-se: 
- reestruturação das calçadas, com pavimentação adequada, 
implantação de rampas dimensionadas para a circulação de 
cadeirantes e eliminação das barreiras arquitetônicas; 
- elaboração de um programa de ciclovias para a cidade; 

- elaboração de um plano de identificação dos logradouros 
públicos, incluindo a programação visual das placas, com nomes 
das vias, dos bairros e indicativas das localidades do interior do 
município. 

Longo 15451-
1501 

  100000,00   

23. Fortalecimento do DEBETRAN, para o mesmo possam 
promover uma gestão adequada da circulação viária, atendendo 
às questões de planejamento, operação e fiscalização do 
sistema, contribuindo para a educação de trânsito, incentivando 
a população a adotar comportamento adequado no trânsito, seja 
como pedestre ou condutor de veículos. 

 

 

 

 

Curto 15451-
1501 

50000,00     
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M
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24. Elaboração de um plano de transporte urbano, equacionando 
a estrutura do sistema de transporte coletivo de passageiros 
integrado, transformando as linhas diametrais em radiais, 
proporcionado uma redução do tempo de viagem, 
redimensionando a operação das linhas, os itinerários, a frota, 
padronizando os pontos de parada, o terminal, estruturando a 
gestão e revendo a legislação, adequando-a a uma nova 
estrutura 

Médio 16482-
1601 

  90000,00   

25. Transferência do Terminal de Transportes Urbanos para o 
atual Terminal Rodoviário recuperando a Praça da Liberdade 
para o uso de lazer da população. 

Médio 13392-
1301 

150000,00 400000,00 450000,00 450000,00 450000,00 

26. Implantação de um novo Terminal Rodoviário, próximo ao 
Contorno Leste. 

Médio 13392-
1301 

100000,00 250000,00 250000,00   

So
ci

al
 

27. Plano de ação Integrada nas áreas carentes do município, 
com atuação nas áreas de habitação, do desenvolvimento 
humano e de parcerias do poder público com instituições 
privadas para programas de inclusão social. 

Médio 13392-
1301 

     

28. Implantação de uma brinquedoteca juntamente dom parques 
infantis nos Centros de Bairros, com o objetivo de estimular a 
criança a brincar através de empréstimo de brinquedos para 
brincar em casa e de instalações onde as crianças possam 
brincar. Uma delas poderia estar localizada na área central, 
integrando o projeto de revitalização. 

Médio 22661-
2201 

 100000,00 100000,00 100000,00  

29. Serviço móvel de atendimento ao cidadão: posto móvel do 
governo municipal que vai até os moradores da área rural, para 
atendimento de serviços públicos e também para estimular 
atividades culturais como música, dança e outros. 

Curto 20606-
2001 

70000,00     

C
ul

tu
ra

 30. Criação da Fundação Cultural de Francisco Beltrão como 
alternativa para implantação de políticas culturais. A fundação 
desenvolverá atividades ligadas à memória, formação artística, 
artes e acervo bibliográfico e terá como propósito valorizar os 
grupos e festas étnicas no interior do Município e de cultura 
regional e corais na cidade. 

Médio 20606-
2001 
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Ec
on

ôm
ic

o 
31. Implantação de um pólo de desenvolvimento de tecnologia 
aplicada às atividades econômicas existentes no município, 
estreitando a colaboração entre as universidades, o poder 
público municipal e a iniciativa privada, assim como o incentivo e 
implementação de incubadoras de empresas no município, de 
forma a gerar empregos e melhorar a arrecadação municipal. 

 

Longo 13392-
1301 

     

32. Parceria com a Emater no desenvolvimento de tecnologias 
para o aumento de produtividade da cadeia produtiva da 
avicultura. 

Médio 04122-
0402 

     

33. Parceria com a Emater no desenvolvimento de tecnologias 
para o aumento de produtividade da cadeia produtiva de leite, 
que hoje se encontra em segundo lugar no Estado. 

 04122-
0402 

     

D
em

oc
ra

tiz
aç

. 
da

 in
fo

rm
aç

ão
 34. Programa de acesso à Internet como meio de capacitação 

dos jovens para geração de renda e como disseminação da 
tecnologia junto à população jovem mais carente. O programa já 
foi criado pela prefeitura, estando na fase de implementação. 

Curto       

In
st

itu
ci

on
al

 

35. Atualização da legislação do sistema tributário municipal 
permite à prefeitura melhorar sua receita e corrigir disfunções na 
cobrança dos impostos. 

Médio  45000,00     

36. Implantação de Sistema de Informações para o Município 
que permitirá a implantação do cadastro técnico multi-finalitário, 
cujo objetivo entre outros é melhorar a arrecadação municipal, 
com a atualização da situação da propriedade fundiária do 
Município. 

Longo 100000,00 100000,00 100000,00    

 Total Ano  755000,00 1360000,00 1160000,00 550000,00 450000,00  
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