
�������������	
��	�����������
��	���������
��	���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
������

 
51 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����������
���������
������������������



�������������	
��	�����������
��	���������
��	���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
������

 
52 

�

���������
���������
������������������
 

4.2.1. Localização do Município de Francisco Beltrão 

 

O município de Francisco Beltrão localiza-se na região sudoeste do Estado do Paraná, 

em sua porção centro-norte, próximo ao Rio Iguaçu. Pertence a Mesorregião Sudoeste 

localizando-se na microrregião 16 de Francisco Beltrão e apresentando-se entre as 

coordenadas: Longitude: 53º03'50’W-GR Latitude: 26º03'34’SUL, com altitude média de 

600m. Possui uma área total de 757,21 km², sendo a área urbana do município igual a 

40,00 km² e a área rural, 717,21 km², equivalendo respectivamente à 5,28% e 94,72% 

da área total. 
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fonte: base cartográfica do SEMA (2002)
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Francisco Beltrão faz limite com os seguintes municípios:  

- ao Norte: Enéas Marques, Verê, Nova Esperança do Sudoeste e Itapejara do Oeste; 

- ao Sul: Marmeleiro e Flor da Serra do Sul; 

- a Leste: Renascença e Bom Sucesso do Sul;- 

 - e a Oeste: Ampére e Manfrinópolis.  
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A sua distância da capital do Estado é de 493 km e a densidade demográfica é de 

97,12 hab/ km². 

 

4.2.2. Clima 

 

 
 

A precipitação é uniforme ao longo do ano. O clima predominante de Francisco Beltrão 

na Classificação de Köppen é Cfa (temperado, com invernos amenos cuja temperatura 

é superior a -3ºC e inferior a 18ºC e verões quentes com temperatura superior a 22ºC). 

Entretanto, no extremo oeste do município, supõe-se que algumas áreas podem ser 

classificadas como Cfb, notadamente as áreas acima de 850 m de altitude. 

O verão é muito quente e chuvoso, muitas vezes a temperatura passa dos 30ºC, 

raramente passando de 35ºC, entretanto já foi registado até 38,3ºC em novembro de 

1985, recorde máximo para a cidade desde 1974. No verão são comuns as chuvas de 

fim de tarde, quando a umidade associada ao calor gera nuvens pesadas com chuvas 

de curta duração. Entretanto os dois últimos verões (2004-2005 e 2005-2006) têm sido 

de chuvas irregulares, causando grandes perdas na agricultura, principalmente as 

culturas de milho e soja. 

O inverno apresenta-se como uma estação um pouco mais seca que o verão, chovendo 

apenas com a passagem de frentes frias. Junto com a chuva vem geralmente o frio, que 
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pode chegar a até -5ºC, conforme registrado em julho de 1975, ano inclusive em que foi 

registrada a última queda de neve na cidade (no dia 20 de julho). De modo geral pode-

se dizer que nesta época os dias são amenos, sendo relativamente frio no início da 

manhã e depois que o sol se põe. 

A temperatura máxima registrada até o presente momento foi de 38º C e a mínima de -

2ºC. (fonte: IAPAR). 
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No que se refere à precipitação, o índice pluviométrico anual varia de 1400 a 1800 mm, 

com boa distribuição durante o ano todo, sendo que os meses de maior precipitação 

para a região são: março, abril e maio. As figuras abaixo mostram a situação do 

município no contexto estadual: 
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Ventos predominantes: 

 

 

4.2.3. Geomorfologia 

 

Relevo: 

O relevo da mesorregião Sudoeste é marcado por uma homogeneidade morfológica 

decorrente do predomínio de feições planas e onduladas. No caso do município de 

Francisco Beltrão, situado na bacia hidrográfica do rio Chopim, afluente do rio Iguaçu, 

que se compõe de uma extensa rede fluvial, as áreas de várzea do rio ocupam uma 

boa parcela do seu território e os terrenos com maior ondulação se concentram no seu 

compartimento sudoeste. (ver Mapa Relevo Municipal; Mapa Hipsometria Municipal e 

Mapa Declividade Municipal) 

A configuração do relevo de Francisco Beltrão é levemente ondulada, com solos de boa 

aptidão agrícola e sujeitos a intensa utilização. 

As porções ondulada e fortemente ondulada do município situam-se nos seus 

compartimentos noroeste e sudoeste, onde se encontram os solos regulares do ponto 

de vista da potencialidade (Ver Mapa Potencialidade do Solo Municipal) com menor 
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aptidão agrícola e reduzida mecanização. Já o restante da área, apresenta-se inclinado 

de meia encosta a plano, que compõe os solos de acúmulo, onde boa parte possui 

problemas de drenagem. 

A Sede Municipal encontra-se na várzea do rio Marrecas, onde se situam as áreas mais 

baixas do município. Os Mapas Hipsometria e Declividade da Área Urbana permitem a 

visualização da inclinação dos terrenos. 

A declividade do terreno condiciona fatores como escoamento superficial e infiltração 

da água, erodibilidade dos terrenos, estabilidade de encostas e taludes. Por outro lado, 

controla diretamente a instalação de sistemas de escoamento que exigem no mínimo 

0,5% de declividade tais como redes de esgoto e canalizações pluviais. O limite de 10% 

é o máximo para arruamentos e estradas. As áreas com declividade muito alta (>30%) 

são consideradas inaptas à ocupação urbana, face aos inúmeros problemas que 

apresentam. 

A metodologia para a elaboração do mapa de declividades consiste em determinar no 

mapa topográfico áreas de um mesmo intervalo de inclinações dos terrenos. As áreas 

de diferentes inclinações são limitadas por curvas de nível e por segmentos 

transversais a elas, de comprimentos proporcionais aos limites de declividade 

previamente escolhidos.  

O Mapa do Relevo mostra as altitudes predominantes na área urbana municipal que 

variam entre 550 e 600 m, enquanto que o Mapa da Hipsometria apresenta a variação 

de altitude no município entre 450 e 900 m, predominando as altitudes abaixo de 600 

m. 

O Mapa de Declividades mostra que os intervalos entre 0 a 5% compreendem as áreas 

planas de fundo de vales de pequenas drenagens que fazem parte das nascentes dos 

afluentes do rio Marrecas. As áreas situadas na bacia do rio Cotegipe se apresentam 

com uma declividade mais acentuada, acima de 30%, enquanto na Sede Municipal 

(Mapa de Declividades da Sede Municipal), as áreas com maior declividade estão na 

porção sul, no extremo norte e contornando a área do aeroporto à oeste. O rio 
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Marrecas corta o município na direção sudoeste/ nordeste, configurando um corredor 

de baixas declividades, de 0 a 5%, no seu entorno. 

O quadro a seguir relaciona as classes de declividades com indicações gerais da 

adequabilidade e restrições para o planejamento. 

INTERVALOS INCLINAÇÕES INDICAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO 

0 – 5% 2° 51’ Áreas com muito baixa declividade. Restrições à 

ocupação por dificuldades no escoamento de águas 

superficiais e subterrâneas. 

5 – 10% 2° 51’ – 5° 42’ Áreas com baixa declividade. Dificuldades na instalação 

de infra-estrutura subterrânea como redes de esgoto e 

canalizações pluviais. 

10 – 15% 5°42’ – 8° 31’ Áreas com média declividade. Aptas à ocupação 

considerando-se as demais restrições como: espessura 

dos solos, profundidade do lençol freático, 

susceptibilidade a processos erosivos, adequabilidade a 

construções, etc. 

15 – 20% 8° 31’ – 11° 18’ Áreas com média a alta declividade. Aptas à ocupação 

com critérios técnicos adequados, considerando-se as 

demais restrições. 

20 – 30% 11° 18’ – 18° 26’ Áreas com alta declividade. Restrições à ocupação sem 

critérios técnicos para arruamentos e implantação de 

infra-estrutura em loteamentos. 

>30% >18° 26’ Áreas com muito alta declividade. Inaptas à ocupação 

face aos inúmeros problemas apresentados 

Fonte: Mineropar/1995 
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Geologia 

O município de Francisco Beltrão está inserido no domínio do Terceiro Planalto 

Paranaense, onde a constituição geológica é representada pelas rochas basálticas da 

Formação Serra Geral, formadas por derrames de lavas do grande vulcanismo fissural 

ocorrido durante a era Mesozóica. 

No topo de cada derrame encontram-se feições típicas da rocha basáltica como 

vesículas e amígdalas,sendo que Basalto é a lava vulcânica que extravasou para a 

superfície, através de grandes fissuras. Ao se resfriarem, os gases tendiam ir para a 

superfície, formando nas porções superiores dos derrames, bolhas que eram 

posteriormente preenchidas (amígdalas) ou não (vesículas).  

Nesse tipo de rocha, existem muitas vezes, linhas de fraqueza em posições verticais ou 

em formas angulares poliédricas. Ao se alterarem, deixam “blocos” de rochas alteradas 

que vão se “escamando” como casca de cebola. Muitas vezes a erosão e 

decomposição seletivas fazem ressaltar na topografia as unidades de derrames, 

formando verdadeiras escarpas representadas por áreas com declividades acima de 

20%. 

Solos 

Os solos do município de Francisco Beltrão são oriundos da decomposição e 

desintegração das rochas vulcânicas que formam o terceiro planalto paranaense, 

também conhecido como planalto de Trapp. 

Estas rochas deram origem a solos argilosos em sua grande maioria e com boa 

profundidade, onde o relevo se caracteriza como pouco ondulado e ondulado. 

Encontra-se o tipo latossolo roxo principalmente na área oeste e sul do município, com 

topografia levemente ondulada, onde ocorrem vertentes médias e curtas. Grande parte 

das lavouras mecanizadas estão localizadas nestes solos, pois apresentam condições 

físicas favoráveis, como ausência de pedras e suavidade do relevo que proporcionam 

um elevado potencial à moto – mecanização. 
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O latossolo roxo é resistente à erosão em decorrência de suas características físicas, 

porém quando mal manejado, tem sua erudibilidade incrementada face às alterações 

de ordem estrutural. 

Percebe-se também a presença do tipo de solo terra roxa estruturada, o qual se localiza 

na parte norte e leste do município. Nestas áreas ocorrem também inclusão de 

latossolo roxo, litólico eutrófico e cambissolo. 

As associações ocorrem principalmente nas áreas de terra roxa estruturada e encostas 

e meia encostas dos rios Cotegipe e Jacutinga. São solos de elevada fertilidade natural, 

alta saturação de bases e praticamente sem alumínio de textura argilosa e sem relevo 

ondulado. 

Os solos litólicos eutróficos ocupam as partes dessecadas de um relevo fortemente 

ondulado ou montanhoso, sendo de alta fertilidade natural, elevada saturação, bem 

supridos de potássio e cálcio, com deficiência de fósforo solúvel. 

Pode-se observar também o latossolo vermelho escuro que é um solo resistente à 

erosão e quando corrigidas as deficiências de fertilidade apresenta alto potencial de 

produtividade. (Ver Mapa – Potencialidade do Solo Municipal) 

 
4.2.4. Hidrografia 

 

O município de Francisco Beltrão está totalmente inserido na bacia hidrográfica do rio 

Iguaçu. A serra do Jacutinga divide o município em duas bacias hidrográficas. (Ver 

Mapa – Hidrografia Municipal), a bacia do rio Marrecas e a bacia do rio Capanema. 

Sendo que no seu extremo leste encontra-se uma parte da bacia do rio Marmeleiro 

A bacia do rio Marrecas que se caracteriza como a mais importante do município, uma 

vez que o rio abastece a sua Sede Municipal, tem como principais afluentes pela 

margem esquerda:  

Bacia Hidrográfica do rio Quatorze; 
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Bacia Hidrográfica do rio Santa Rosa; 

Bacia Hidrográfica do rio Tuna. 

Bacia Hidrográfica do rio do Mato; 

E pela margem direita: 

Bacia Hidrográfica do rio Lonqueador; 

Bacia Hidrográfica do rio Urutago; e outros. 

O rio Marrecas nasce em Marmeleiro e deságua no rio Santana, percorrendo mais de 

90 km no território municipal. 

A Sede Municipal se situa na bacia do rio Marrecas, sendo que a noroeste encontra-se 

a bacia do rio Santa Rosa, mananciais atual e futuro de abastecimento público, 

respectivamente. 
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fonte: IPARDES

Convenções

mapa da mesorregião geográfica

�����������

áreas urbanas
represas/lagos
cursos d’água
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4.2.5. Biota e áreas de preservação 

 

A vegetação predominante no município é a floresta ombrófila mista, a qual 

caracterizava-se por ser uma floresta com espécies mais resistentes ao frio, que 

existentes na floresta tropical. 

Este tipo de floresta se localiza principalmente em áreas de latossolo roxo, onde o 

pinheiro (araucária angustifólia) era a principal espécie. Atualmente houve uma 

diminuição significativa dessa espécie, que foi sendo devastada desde o início da 

ocupação da região. 

No período anterior à colonização e ocupação do território de Francisco Beltrão, esse 

se encontrava totalmente coberto por estas florestas. 

As espécies mais procuradas e de grande valor econômico eram originalmente, o 

pinheiro, o cedro, o angico, o louro, a cabriúva, a peroba, a canjerana, a erva-mate e 

outras. No momento atual, pode-se observar uma pequena, mas significativa evolução 

na recuperação da área florestada do município. Isso vem ocorrendo principalmente 

nas áreas que apresentam dificuldades de cultivo e conseqüentemente baixa ou 

nenhuma aptidão agrícola. 

O município de Francisco Beltrão não conta com nenhuma Unidade de Conservação de 

jurisdição estadual ou federal, em conseqüência das altas taxas de desmatamento que 

ocorreram na região, restando poucos maciços florestais significativos. (Ver Mapa– 

Imagem da Vegetação Municipal 

Com uma hidrografia abundante, as faixas de preservação permanente ao longo dos 

cursos d’água encontram-se desmatadas gerando problemas de erosão e diminuição 

da fauna local.  

(Ver Mapa  – Síntese do Meio Natural) 
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FAUNA 

A fauna silvestre nativa era abundante antes da ocupação humana, mas atualmente 

está restringida a alguns poucos exemplares e muitas espécies não são mais 

encontradas no seu território, como é o caso da Gralha Azul. 

Não se obteve informação sobre levantamento sobre as espécies da fauna ou da flora 

do município, com isso as espécies que existiam ficam apenas nos relatos dos antigos 

moradores. Entre as principais são citadas: cutia, veado, tatu, onça pintada, gato do 

mato, ouriço, jaguatirica, serelepe, lagarto, lebre, paca, anta, capivara, macaco, quati, 

cobra e outros. 

Também foram relatadas espécies de aves como: gralha-azul, jacu, tucano, pica-pau, 

sabiá, João-de-barro, gavião, coruja urubu, beija-flor, entre outras. 

Entre as principais espécies de peixes que existiam foram destacadas: traíra, jundiá, 

cará, joana, pintado, cascudo, lambari. Atualmente podemos acrescentar a tilápia, a 

carpa e o bagre africano, cujas espécies são criadas em açudes que proporcionam um 

rendimento extra ao agricultor com prática da piscicultura. 

 4.2.5. Legislação ambiental e Programas em andamento 

A Lei Municipal nº 2891 de 13/05/2002 definiu a política de proteção, conservação e 

recuperação do meio ambiente de Francisco Beltrão. A execução e implementação da 

política municipal do meio ambiente fica a cargo do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Os princípios e 

estratégias previstos na legislação são compatíveis com a legislação estadual e federal 

sobre o assunto. 

A Lei Municipal nº 2935 de 27 /11/2002 criou o Sistema de Áreas Verdes Urbanas e 

estabeleceu as normas para a arborização urbana, criando o Código de Arborização 

Urbana, estabelecendo penalidades para o não cumprimento de suas normas. 

E o Decreto nº 138 de 1997 criou o Parque Florestal Irmão Cirilo, com área de 25,37 ha, 

dos quais 5,5 ha são de reflorestamento, 12,19 ha de mata secundária em estágio 
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médio de regeneração,1,20 ha de viveiro; 1,10 ha de estradas existentes e 0,76 ha de 

benfeitorias e áreas livres. O Parque está localizado no bairro Padre Ulrico e o 

município recebe royalties ecológicos pela sua proteção. 

Os programas ambientais que encontram-se em desenvolvimento no município, 

desenvolvidos e/ ou acompanhados pela Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura 

são: 

Programa de recuperação da mata ciliar; 

Programa de produção de mudas nativas; 

Programa de proteção de fontes (nascentes); 

Programa Fundo Azul – Recuperação da bacia do rio Marrecas; 

Educação Ambiental – Implantação da Escola Ambiental; 

PNMA-II Suinocultura – eliminação do lançamento de dejetos de suínos nos cursos 

hídricos.
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Entre os anos 70 e 90, a população total de Francisco Beltrão cresceu a taxas bem 

superiores à média da Mesorregião Sudoeste e do Estado, apresentando a maior 

população da mesorregião em 2000, segundo o Censo Demográfico do IBGE. Dos seus 

67.132 habitantes, 81,6 % residem na área urbana e a população rural tem apresentado 

taxas negativas de crescimento se constituindo no ano 2000 de 12.301 habitantes. 

As projeções do IPARDES apontam para uma população de 72 .052 habitantes em 

2010. (Quadro 4.3.1, Gráfico 4.3.1).  

Quadro Nº 4.3.1 Evolução Da População – 1970/2010 

Período Urbana % Rural % Total 

1970(²) 13.470 36,60 23.337 63,40 36.807 

1980(²) 28.307 58,05 20.458 41,95 48.765 

1991(²) 45.622 74,46 15.650 25,54 61.272 

2000(³) 54.831 81,68 12.301 18,32 67.132 

2001(**) - - - - 69.341 

2002(**) - - - - 69.843 

2003(**) - - - - 70.293 

2004(**) - - - - 70.695 

2005(**) - - - - 71.068 

2006(**) - - - - 71.377 

2007(**) - - - - 71.629 

2008(**) - - - - 71.828 

2009(**) - - - - 71.971 

2010(**) - - - - 72.052 

Fonte: (*) IBGE – Censos Demográficos/ (**) Projeções do Ipardes. 
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GRÁFICO 4.3.1. Projeção da Evolução da População Francisco Beltrão – 1970 a 

2010 
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Fonte: Ipardes 

 

Na composição por sexo da população por grupos etários, o município evidencia 

predominância masculina no segmento de crianças e jovens residentes na área, que 

pode ser observado na maior parte das estruturas demográficas conhecidas. As demais 

faixas etárias apresentam um predomínio numérico feminino, que pode ser resultante 

da migração e dos efeitos da seletividade proveniente da sobremortalidade masculina 

(Quadro 4.3.2). 



��������	
��	�����������
��	���������
��	���
���
�����������
����������

 
71 

Quadro Nº 4.3.2 - População Por Sexo E Faixa Etária – 2000. 

População Variável 

Urbana Rural Masculina Feminina Pop. Total 

menores de 1 ano 1 011 170 615 566 1 181 

de 0 A 4  anos 5 128 991 3 147 2 972 6 119 

de 5 A 9  anos 5 436 1 224 3 338 3 322 6 660 

de 10 A 14  anos 5 505 1 444 3 517 3 432 6 949 

de 15 A 19  anos 5 501 1 217 3 388 3 330 6 718 

de 20 A 24 anos 4 877 738 2 793 2 822 5 615 

de 25 A 29 anos 4 525 651 2 452 2 724 5 176 

de 30 A 34 anos 4 662 919 2 652 2 929 5 581 

de 35 A 39 anos 4 494 943 2 590 2 847 5 437 

de 40 A 44 anos 3 705 927 2 262 2 370 4 632 

de 45 A 49 anos 2 957 817 1 823 1 951 3 774 

de 50 A 54 anos 2 352 652 1 449 1 555 3 004 

de 55 A 59 anos 1 668 572 1 100 1 140 2 240 

de 60 A 64 anos 1 311 435 856 890 1 746 

de 65 A 69 anos 1 030 301 605 726 1 331 

de 70 A 74 anos 766 229 460 535 995 

de 75 A 79 anos 472 142 282 332 614 

de 80 anos e mais 442 99 199 342 541 

População Total 54 831 12 301 32 913 34 219 67 132 

Fonte:IBGE – Censo Demográfico 2000 
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Figura: Pirâmides Etárias Francisco Beltrão – 1996/2000 

 
A densidade populacional por domicílio é bastante equilibrada tanto na área urbana 

como na área rural. Os bairros Padre Ulrico e Antonio de Paiva Cantelmo são as áreas 

urbanas que concentram a maior densidade, 3,93 e 3,83 pessoas por domicílios, 

respectivamente. Na área rural, a densidade por domicílio varia entre 3,84 em Nova 

Concórdia e, 3,64 pessoas por domicílio na Seção Jacaré (Quadro 4.3.3). 
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Quadro Nº 4.3.3 –Densidade Dos Domicílios Por Setor Censitário - 2000. 

Área Urbana / 
Bairro 

População 
residente 

Nº de 
domicílios 

Dens. Por domicílio 
(hab/dom) 

Centro 2981 995 3,00 

Cango 2219 703 3,16 

Presidente Kennedy 1180 381 3,10 

N. S. Aparecida 2433 746 3,26 

Alvorada 2329 707 3,29 

Cristo Rei 3766 1124 3,35 

Guanabara 2573 749 3,44 

Luther King 2351 676 3,48 

Miniguaçu 3721 1089 3,42 

Seminário 645 202 3,19 

Vila Nova 2028 645 3,14 

Industrial 1936 608 3,18 

São Cristóvão 2036 615 3,31 

Água Branca 388 110 3,53 

Nova Petrópolis 434 134 3,24 

Marrecas 1837 520 3,53 

São Miguel 4073 1097 3,71 

Novo Mundo 1959 533 3,68 

Aeroporto 109 34 3,21 

Antonio de Paiva Cantelmo 2569 671 3,83 

Pinheirão 2690 747 3,60 

SADIA 2105 590 3,57 

Pinheirinho 2453 713 3,44 

Jardim Floresta 2013 599 3,36 

Pe. Ulrico 3127 796 3,93 

Francisco Beltrão -Demais 
áreas 38 12 

3,17 

Jacutinga 155 43 3,60 

Nova Concórdia 459 138 3,33 

São Pio X 188 59 3,19 

Secção Jacaré 36 10 3,60 

Total Área Urbana    
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Área Rural População residente Nº de domicílios Dens. Por domicílio 
(hab/dom) 

Francisco Beltrão 5158 1345 3,83 

Jacutinga 1527 404 3,78 

Nova Concórdia 1934 504 3,84 

São Pio X 2217 582 3,81 

Secção Jacaré 1465 403 3,64 

Total Municipal 67132 19284 3,48 

Fonte:IBGE – Censo Demográfico 2000 

Quanto à alfabetização, 6% da população do município com idade acima de 10 anos 

não é alfabetizada. Os bairros de Padre Ulrico e São Pio X, na área urbana são os que 

detêm os maiores índices de população não alfabetizada, 12,25% e 12,23% 

respectivamente; na área rural, Secção Jacaré possui o menor índice de analfabetos, 

6,6%. 

Quadro 4.3.4 – Pessoas Alfabetizadas Com Mais De 10 Anos Por Setor Censitário 

– 2000. 

População com 10 anos ou mais 

Alfabetizada 

 

Bairro 

 

População 
Residente 

Total Homens Mulheres 

Não 
alfabe
tizada  

Percentual de 
pop não alfabet. 
com mais de 10 

anos (%) 

AREA URBANA 

Centro 2981 2586 1199 1387 28 0,94 

Cango 2219 1798 840 958 78 3,52 

Presidente Kennedy 1180 983 483 500 37 3,14 

N. S. Aparecida 2433 2042 968 1074 58 2,38 

Alvorada 2329 1894 899 995 77 3,31 

Cristo Rei 3766 1884 1370 1514 205 5,44 

Guanabara 2573 2022 978 1044 111 4,31 

Luther King 2351 1790 861 929 114 4,85 

Miniguaçu 3721 2957 1410 1547 140 3,76 

Seminário 645 495 247 248 22 3,41 

Vila Nova 2028 1682 770 912 32 1,58 

Industrial 1936 1611 749 862 47 2,43 
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São Cristóvão 2036 1648 811 837 54 2,65 

Água Branca 388 250 128 122 44 11,34 

Nova Petrópolis 434 337 160 177 18 4,15 

Marrecas 1837 1381 678 703 99 5,39 

São Miguel 4073 2825 1412 1413 299 7,34 

Novo Mundo 1959 1259 615 644 172 8,78 

Aeroporto 109 85 40 45 8 7,34 

Antonio de Paiva 
Cantelmo 

2569 1663 822 841 242 9,42 

Pinheirão 2690 1893 949 944 202 7,51 

SADIA 2105 1461 711 750 140 6,65 

Pinheirinho 2453 1865 924 941 113 4,61 

Jardim Floresta 2013 1489 733 756 76 3,78 

Pe. Ulrico 3127 1849 935 914 383 12,25 

Francisco Beltrão –
Demais áreas 

38 30 16 14 02 5,26 

Jacutinga 155 111 59 52 13 8,39 

Nova Concórdia 459  172 180  6,75 

São Pio X 188 132 59 73 23 12,23 

Secção Jacaré 36 24 11 13 1 2,78 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico/2000. 

Área Rural 

Francisco Beltrão 5158 3734 1982 1752 454 8,80 

Jacutinga 1527 1089 574 506 163 10,67 

Nova Concórdia 1934 1408 742 666 217 11,22 

São Pio X 2217 1552 813 739 243 10,96 

Secção Jacaré 1465 1138 568 570 97 6,62 

Total 67132 50310 24688 25622 4043 6,02 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico/2000. 

No que se refere à renda dos chefes de domicílios, em Francisco Beltrão 41% dos 

chefes têm rendimento mensal de ½ a 2 salários mínimos, 15% recebem de 3 a 5 

salários mínimos e 13% têm rendimentos acima de 10 salários mínimos. Os chefes de 

domicílios com maiores rendimentos residem nos bairros Nova Petrópolis, Nossa 

Senhora Aparecida e Centro. O município possui 4,6% de chefes de domicílio sem 
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rendimento com parcela significativa residindo nos bairros Pinheirão e SADIA (Quadro 

4.3.5.). 
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Quadro 4.3.5 – Renda Do Responsável Pelo Domicílio – 2000. 

Renda do Responsável em Salários Mínimos 

Bairros 
Dom 
Part 

Perm Até 
½ 

SM 
% 

> ½ 
a 1 
SM 

% 
>1 a 

2 
SM 

% 
>2 
a 3 
SM 

% 
> 3 
a 5 
SM 

% 

>5 
a 
10 
SM 

% 

>10 
a 

15 
SM 

% 

>15 
a 

30 
SM 

% 
> 
30 
SM 

% 

Se
m 

Ren
di 

% 

Centro 979 0 0,00 47 4,8 64 6,54 78 7,97 147 15,02 270 27,58 115 11,75 92 9,4 151 15,4
2 15 1,53 

Cango 672 6 0,89 94 13,99 1,34 19,94 80 11,90 118 17,56 139 20,68 38 5,65 20 2,98 17 2,53 26 3,87 
Presidente Kennedy 340 2 0,59 51 15,00 43 12,65 42 12,35 47 13,82 70 20,59 30 8,82 17 5,00 23 6,76 15 4,41 
N. S. Aparecida 744 2 0,27 62 8,33 68 9,14 68 9,14 131 17,61 202 27,15 84 11,29 48 6,45 61 8,20 18 2,42 
Alvorada 707 3 0,42 96 13,58 121 17,11 85 12,02 154 21,78 131 18,53 35 4,95 20 2,83 26 3,68 36 5,09 
Cristo Rei 1110 9 0,81 164 14,77 254 22,88 189 17,03 209 18,83 173 15,59 25 2,25 21 1,89 19 1,71 47 4,23 
Guanabara 749 2 0,27 112 14,95 175 23,36 123 16,42 136 18,16 120 1602 14 1,87 09 1,20 06 0,80 52 6,94 
Luther King 676 10 1,48 96 14,20 174 25,74 107 15,83 120 17,75 123 18,20 17 2,51 14 2,07 5 0,74 10 1,48 
Miniguaçu 1089 09 0,83 138 12,67 226 20,75 156 14,33 231 21,21 218 20,02 43 3,95 10 0,92 24 2,02 34 3,12 
Seminário 179 1 0,56 21 11,73 40 22,35 38 21,23 48 26,82 21 11,73 3 1,68 2 1,12 2 1,12 3 1,68 
Vila Nova 640 0 0 44 6,88 75 11,72 62 9,69 115 17,97 207 32,34 63 9,84 36 5,63 32 5,00 06 0,94 
Industrial 608 3 0,49 63 10,36 91 14,97 75 12,34 125 20,56 154 25,33 40 6,58 23 3,78 16 2,63 18 2,94 
São Cristóvão 615 0 0 52 8,46 91 14,80 91 14,80 163 26,50 130 21,14 29 4,72 21 3,41 20 3,25 18 2,93 
Água Branca 87 1 1,15 12 13,79 31 35,63 15 17,24 10 11,49 9 10,34 3 3,45 1 1,15 3 3,45 2 2,30 

Nova Petrópolis 134  0,00 10 7,46 15 11,19 7 5,22 20 14,93 34 25,37 16 11,94 8 5,97 14 10,4
5 10 7,46 

Marrecas 518 08 1,54 88 16,99 109 21,04 107 20,66 88 16,99 63 12,16 09 1,74 05 0,97 3 0,58 38 1,74 
São Miguel 1068 35 3,28 220 20,60 343 32,12 157 14,70 152 14,23 76 7,12 14 1,31 3 0,28 4 0,37 64 5,99 
Novo Mundo 533 14 2,63 136 25,52 182 34,15 71 13,32 60 11,26 17 3,19 1 0,19 1 0,19 4 0,75 47 8,82 
Aeroporto 34 2 5,88 8 23,53 8 23,53 3 8,82 6 17,65 5 14,71 1 2,94 1 2,94 0 0,00 0 0,00 
Antonio de Paiva 
Cantelmo 671 24 3,58 183 27,27 222 33,08 104 15,50 54 8,05 15 2,24 1 0,15 02 0,30 1 0,15 65 9,69 

Pinheirão 747 12 1,61 156 20,88 2,61 34,94 149 19,95 68 9,10 20 2,68 3 0,40 0 0 1 0,13 77 10,31 
SADIA 589 9 1,53 103 17,49 197 33,45 107 18,17 79 13,41 24 4,07 8 1,36 5 0,85 1 0,17 56 9,51 
Pinheirinho 709 10 1,41 102 14,39 167 23,55 167 23,55 137 19,32 64 9,03 5 0,71 3 0,42 4 0,56 50 7,05 
Jardim Floresta 599 06 1,00 64 10,68 147 24,54 123 25,30 122 20,37 84 14,02 13 2,17 4 0,67 6 1,00 30 5,01 
Pe. Ulrico 789 70 8,87 277 35,11 286 36,25 94 11,91 32 4,06 07 0,89 0 0 0 0 0 0 23 2,92 
-Demais áreas 12 1 8,33 4 33,33 05 41,67 1 8,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,33 
Jacutinga 42 1 2,38 8 19,05 12 28,57 2 4,76 6 14,29 9 21,43 2 4,76 0 0,00 1 2,38 1 2,38 
Nova Concórdia 138 4 2,90 39 28,26 45 32,61 13 9,42 10 7,25 12 8,70 3 2,17 1 0,72 4 2,90 7 5,07 
São Pio X 59 5 8,47 24 40,68 14 23,73 4 6,78 6 10,17 1 1,69 0 0,00 0 0,00 2 3,39 3 5,08 
Secção Jacaré 10 0 0,00 0 0,00 4 40,00 3 30,00 2 20,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Francisco Beltrão 1330 85 6,39 385 28,95 379 28,50 138 10,38 125 9,40 106 7,97 33 2,48 22 1,65 16 1,20 41 13,08 
Jacutinga 404 20 4,95 106 26,24 111 27,48 19 4,70 52 12,87 46 11,39 08 1,98 07 1,73 07 1,73 28 6,93 
Nova Concórdia 504 29 5,75 154 30,56 184 36,51 40 7,94 45 8,93 31 6,15 06 1,19 04 0,79 1 0,20 10 1,98 
São Pio X 582 54 9,28 175 30,07 180 30,93 50 8,57 45 7,73 38 6,53 08 1,67 01 0,17 04 0,69 27 4,64 
Secção Jacaré 403 3 0,74 63 15,63 130 32,92 54 13,40 56 13,90 45 11,17 25 6,20 13 3,23 08 1,99 06 1,49 
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Quanto ao tipo de domicílios particulares permanentes em Francisco Beltrão, 93,7% 

são casas e 6% são apartamentos. O município possui 85 domicílios improvisados, 

grande parte deles localizados nos bairros de São Miguel e Água Branca (Quadro 

4.3.6). 

 
Quadro 4.3.6 – Domicílios Particulares Permanentes, Improvisados E Coletivos – 

2000. 
Domicílios Particulares Permanentes Bairro Coletivos 

Total Casa Apto Cômodo 

Improvisa
dos 

Área Urbana 

Centro 10 979 357 619 03 06 

Cango 31 672 608 60 04 0 

Presidente 
Kennedy 

40 340 309 30 01 01 

N. S. 
Aparecida 

0 744 670 74 0 02 

Alvorada 0 707 676 28 03 0 

Cristo Rei 14 1110 1072 31 07 0 

Guanabara 0 749 721 26 02 0 

Luther King 0 676 665 09 02 0 

Miniguaçu 0 1089 1071 17 01 0 

Seminário 23 179 179 0 0 0 

Vila Nova 05 640 484 156 0 0 

Industrial 0 608 539 65 04 0 

São Cristóvão 0 615 603 12 0 0 

Água Branca 0 87 87 0 0 0 

Nova 
Petrópolis 

0 134 134 0 0 23 

Marrecas 0 518 515 03 0 0 

São Miguel 0 1068 1055 07 06 02 

Novo Mundo 0 533 530 0 03 29 

Aeroporto 0 34 34 0 0 0 

Antonio de 
Paiva 

Cantelmo 

0 671 670 01 0 0 

Pinheirão 0 747 745 01 01 0 

SADIA 0 589 585 03 01 0 
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Pinheirinho 0 709 707 02 0 01 

Jardim 
Floresta 

0 599 594 03 02 04 

Pe. Ulrico 06 789 789 0 0 0 

Jacutinga 0 42 42 0 0 01 

Nova 
Concórdia 

0 138 136 0 02 01 

São Pio X 0 59 59 0 0 0 

Secção Jacaré 0 10 10 0 0 0 

Francisco 
Beltrão -

Demais áreas 

0 12 12 0 0 0 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

 
Área Rural 

Francisco 
Beltrão 

0 1330 1330 0 0 15 

Jacutinga 0 404 403 0 1 0 

Nova 
Concórdia 

0 504 504 0 0 0 

São Pio X 0 582 581 01 0 0 

Secção Jacaré 0 403 403 0 0 0 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 



��������	
��	�����������
��	���������
��	���
���
�����������
����������

 
80 

 

Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal 

Considerando os componentes do Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal 

(IDH-M) esperança de vida ao nascer, taxa de freqüência escolar (pessoas de 7 a 22 

anos), taxa de alfabetização de adultos e renda per capita, observa-se que o melhor 

desempenho está associado à realização de políticas públicas, especialmente na área 

da educação (Quadro 4.3. 7).  

 

Quadro 4.3.7 – Índice De Desenvolvimento Municipal (IDH-M) 
 2000 

Esperança de vida ao nascer 68, 61 anos 

Taxa de Alfabetização de Adulto 91,65 

Taxa Bruta de Freqüência Escolar 92,13 

Renda Per Capita R$ 307,97 

IDHM – L (Longevidade) 0,727 

IDHM – E (Educação) 0,918 

IDHM – R (Renda) 0,729 

IDH-M 0,791 

Classificação no Estado 37 

Classificação Nacional 780 

Fonte: IBGE/Ipardes 

O município ganhou 117 posições na sua classificação nacional em 2000, passando do 

899º lugar em 1991 para a 782ª posição em 2000. No ranking estadual subiu sete 

posições situando-se entre os 27,8% municípios com melhores classificações do 

Paraná. (Quadro 4.3.8 ).  
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Quadro 4.3.8 – Municípios Do Paraná Distribuídos Pelas Faixas Do IDH-M 

IDH-M Número de Municípios (%) 

0,620 a 0,699 14,79 

0,700 a 0,763 57,39 

0,764 a 0,799 21,80 

0,800 a 0,849 5,51 

0,850 a 1,000 0,50 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP; Ipardes – Tabulações Especiais. 
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4.3.2.1.Condições físicas 

Francisco Beltrão possui dois hospitais privados e uma rede ambulatorial composta por 

54 unidades, concentrada principalmente em 23 postos de saúde, 10 centros de saúde. 

Os hospitais disponibilizam 180 leitos, distribuídos nas seguintes categorias: pediátrica, 

médica, obstétrica e cirúrgica (Quadro 4.3. 9). 

Quadro 4.3.9- Leitos Hospitalares 2002 

Categoria Número 

UTI 12 

Cirúrgica 24 

Obstetrícia 35 

Medica 53 

Psiquiátrica - 

Pediátrica 68 

Total 180 
Fonte SESA 

Nota No total não são somados UTI 
 
 

É importante destacar que o Hospital Regional do Sudoeste está na fase final de 

construção. O hospital terá 150 leitos e vai realizar atendimentos de alta complexidade, 

com clínica médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica, em uma área construída de mais 

de 11 mil metros quadrados. Trata-se de um investimento do governo estadual de R$ 

14,1 milhões e prevê-se que o hospital atenderá 27 municípios da Regional de Saúde 

de Francisco Beltrão e 15 municípios da Regional de Pato Branco, o que certamente 

reforçará sua posição de pólo no contexto regional do sudoeste paranaense.  

No que se refere à estrutura municipal de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde está 

estruturada nos seguintes departamentos: administrativo, médico, odontológico, de 

enfermagem, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de auditoria médica.  
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Organograma da Secretaria Municipal de Saúde 

 

 
 

 

O departamento médico executa as seguintes atividades: 

• Ações básicas de saúde nas unidades de saúde; 

• Assistência médica 24 horas às urgências; 

• Pré-natal e puerpério e gestação de alto risco; 

• Assistência à infância; 

• Programa de diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, hepatite; 

• Assistência médica aos encarcerados; 

• Organização do fluxo e encaminhamentos para o Centro Regional de 

Especialidades (CRE), para tratamento fora de domicílio (outros municípios) e para 

hospitais de referência; 
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• Apoio técnico a execução de atividades educativas, campanhas, formação de 

comitês, trabalhos científicos; 

• Coordena apoio de diagnóstico clínico, laboratorial e de imagem. 

 

O departamento médico é constituído por: 

• Chefia de departamento; 

• Assessoria administrativa; 

• Setor de enfermagem; 

• Setor de epidemiologia; 

• Setor de combate a endemias (dengue, malária e febre amarela); 

• Postos de saúde e consultórios odontológicos nos bairros de São Miguel, Padre 

Ulrico, Industrial, Alvorada e Vila Nova; 

• Unidades de saúde: - 5 unidades na sede; 

• 05 postos de saúde do PSF nos bairros; 

• 16 unidades no interior do município; 

• Pronto Atendimento 24 Horas; 

O corpo clínico é composto por:  

• 08 médicos clínicos gerais; 

• 08 médicos ginecologistas – obstetras; 

• 07 médicos pediatras; 

• 05 médicos da família; 

• 14 médicos plantonistas 

Setor de Combate a Endemias 

Principais endemias com abrangência neste setor: 

• Dengue; 

• Malária; 

• Febre amarela. 
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O setor conta com 5 funcionários: 

• 03 agentes que realizam o trabalho de campo (visita aos domicílios), pesquisa de 

pontos estratégicos, orientação para a população e tratamento com larvicida); 

• 01 educadora em saúde que realiza trabalho de orientação, conscientização e 

prevenção em escolas, creches, associações e eventos; 

• 01 coordenador da Fundação Nacional de Saúde.  

O trabalho educativo conta com o mascote em forma de mosquito que atrai crianças e 

adultos, facilitando o trabalho de conscientização e, também, de identificação do 

mosquito Aedes aegypti. 

O Setor de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde dispõe de: 

• 07 enfermeiras, 

• 73 auxiliares de enfermagem 

• 07 agentes de saúde.  

 

O município dispõe de 32 Unidades de Saúde das quais 22 estão localizadas no 

interior, 3 nos bairros Industrial, Vila Nova e Alvorada, contando com cinco equipes do 

Programa Saúde da Família – PSF e, os Centros de Saúde da Cango e da Cidade 

Norte, além do Pronto Atendimento 24 Horas. 

Em todas as unidades são desenvolvidas ações básicas de enfermagem como: 

• Curativos, 

• Injeções, 

• Inalações, entre outros. 

Na parte preventiva dispõe dos seguintes programas: 

• Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; 

• Programa de Incentivo ao Combate das Carências Nutricionais – PICCN; 
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• Programa Nacional de Imunizações, que além da vacinação de rotina tem 

participação também em todas as campanhas a nível nacional e ou de interesse do 

município; 

• Educação em Saúde nas escolas, comunidades em geral, seja individual ou 

coletivamente; 

 

O Setor de Epidemiologia tem em seu quadro 5 funcionários, sendo: 

• 01 médica; 

• 01 enfermeira; 

• 03 auxiliar de enfermagem; 

• Essa equipe trabalha para detectar como as doenças se comportam no município, 

e com os dados coletados trabalha no sentido de prevenção. 

• Notificação das doenças de notificação compulsória, surto e agravos; 

• Alimentação do sistema de informações dentro do prazo estabelecido, (SIM, 

SINAN, SINASC, SISFAD, HIPERDIA, PNI, SISVAN e SICEP); 

• Controle e busca ativa em pacientes com tuberculose, hanseníase, leishmaniose, 

dengue, meningite e outras doenças transmissíveis; 

• Busca ativa das declarações de óbitos e de nascidos vivos e de abandono de 

tratamento; 

• Investigação de mortalidade materna e infantil do município, fazendo sua análise e 

apontando medidas de prevenção; 

• Divulgação dos dados e realização de análises epidemiológicas; 

• Divulgação dos indicadores relacionados aos nascimentos e óbitos ocorridos no 

município; 

• Investigação de óbitos sem assistência médica ou por causa externa - violenta; 

• Controle e tratamento de diabete e hipertensão, TB, MH, HEP; 

• Acompanhamento para gestante de alto risco ; 

• Execução de bloqueios medicamentoso em comunicantes notificados; 
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• Remessa e controle dos exames preventivos de câncer de colo uterino com 

avaliação dos resultados; 

• Educação e orientação, individual e coletiva; 

 

Quanto ao atendimento odontológico - todos os meses são realizados mais de três mil 

atendimentos. São atendidos bebês, crianças e adultos. 

A Secretaria Municipal de Saúde também mantém um trabalho preventivo às cáries. 

O Departamento de Odontologia conta atualmente com um quadro de 52 profissionais: 

• 01 diretor odontológico (cargo vago); 

• 01 coordenador odontológico; 

• 26 odontólogos; 

• 07 técnicos de higiene dental; 

• 17 auxiliares de consultório dental; 

• 01 técnico em manutenção; 

Consultórios e Clínicas:  

• 07 consultórios para atendimento a adultos e adolescentes; 

• 02 clínicas de atendimento a escola; 

• 02 clínicas de atendimento ao bebê; 

• 01 equipe de prevenção. 

 

Trabalho de Prevenção: realizado nas escolas do município de Francisco Beltrão. 

• Orientação sobre técnicas de escovação 

• Revelação de placa bacteriana. 

• Aplicação de flúor tópico 
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Farmácia Básica 

Informatizada no ano de 2002, a Farmácia Municipal cadastra os pacientes dos 

programas PPDC (hipertensos, diabéticos, planejamento familiar e saúde mental), bem 

como todos os outros pacientes que necessitam de medicação básica. Atualmente 

possui 11.000 pacientes cadastrados nos quatro programas, e a média de atendimento 

diário fica em torno de 600 pacientes/dia.  

No quarto trimestre de 2004 foram disponibilizadas 1.124.000 unidades de 

medicamentos, a Farmácia Municipal conta atualmente com 220 itens de 

medicamentos, destes 102 itens fazem parte do Elenco Básico de Medicamentos 

obrigatório pactuado pelo Estado, o restante atende a demanda solicitada pelos 

médicos que atendem o Programa Saúde da Família e demais unidades de saúde 

pública e privada.  

Percebeu-se um aumento em torno de 20% dos pacientes que fazem uso dos 

medicamentos do Programa Saúde Mental. 

No Programa Planejamento Familiar são dispensados além dos contraceptivos orais, 

DIU, injetáveis e preservativos. 

 

A Farmácia Municipal da Cango atende cinco Programas Saúde da Família: 

• São Miguel; 

• Padre Ulrico; 

• Jardim Floresta; 

• SADIA;  

• Novo Mundo, além das Unidades de Saúde do interior; 

A Farmácia Municipal da Cango atende 8 horas diárias, sendo no período matutino e 

vespertino, 

Já a Farmácia Municipal de Cidade Norte abastece o Pronto Atendimento 24 horas para 

suprir todo e qualquer atendimento emergencial de medicamentos. A Farmácia 
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Municipal da Cidade Norte atende 8 horas diárias, sendo no período vespertino e 

noturno. 

 

Almoxarifado 

Tem como principal função a distribuição de materiais de curativos, limpeza, expediente 

e materiais odontológicos para os postos de saúde e clínicas de odontologia na cidade 

e no interior.  

• 05 Programas Saúde da Família; 

• 05 Postos de Saúde no perímetro urbano; 

• 15 Postos de Saúde no perímetro rural; 

• 01 Pronto Atendimento (24Hrs); 

• 09 Clínicas Odontológicas; 

• 01 Instituto Médico Legal; 

• 02 Farmácias Municipais. 

Também são distribuídos vacinas e soros para as Unidades de Saúde. Esta distribuição 

é feita para os locais através de pedidos mensais.  

Tem um sistema de controle de entrada e saída de mercadorias através de um software 

gerenciador. Onde é possível saber os gastos por unidade por um determinado período 

(mensal, trimestral, etc.). 

Vigilância Sanitária Municipal  

Possui suas atividades voltadas ao bem estar e à saúde da população. Atuando em 

diversos setores, procura orientar a população e os profissionais de diferentes ramos, 

tendo também o poder de atuação baseado no Código Sanitário. 

O quadro de funcionários da Vigilância Sanitária é composto por: 

• 01 médico veterinário; 

• 05 inspetores sanitários. 
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Entre os trabalhos realizados, existe a preocupação com o controle de qualidade dos 

alimentos, fazendo inspeções em estabelecimentos que manipulam alimentos, como: 

panificadoras, açougues, lanchonetes, restaurantes, bares e similares. 

São verificadas as condições do local, bem como dos manipuladores e a origem dos 

produtos utilizados, procurando sempre orientá-los para que não haja nenhum 

problema envolvendo contaminação.  

Em todos os estabelecimentos comerciais e industriais são realizadas vistorias para 

certificar se as instalações são satisfatórias, bem como, a validade dos produtos, tanto 

na área de alimentos, como material de limpeza e higiene pessoal de forma a garantir 

boa qualidade ao consumidor. 

A Vigilância Sanitária controla a qualidade da água que a população consome, fazendo 

periodicamente coletas para análise, em locais como: postos de saúde, hospitais, 

agroindústrias, colégios e ainda em propriedades rurais onde não há rede de água e 

nem tratamento da mesma.  

Saneamento básico também é uma preocupação da Vigilância Sanitária, que faz 

acompanhamento verificando se onde passa a rede coletora de esgoto, as residências 

e empresas estão ou não ligados a ela. Nos locais onde não passa a rede coletora, é 

necessário que o proprietário construa uma fossa adequada. 

É feito também o controle de qualidade dos medicamentos, de fundamental 

importância, sendo realizadas inspeções em farmácias para verificar procedência, 

validade e condições de manipulação dos produtos, bem como a devida habilitação do 

profissional que exerce a função. Sempre que ocorre algum acidente com animais 

peçonhentos (cobra, aranha, escorpião, lagartas, etc.) a Vigilância atua na identificação 

do animal e na investigação de focos, e ainda, quando possível, a coleta dos mesmos 

para análise e extração do soro. 

Quando há acidente com animais que possam transmitir raiva, a Vigilância também 

acompanha para verificar se o animal é vacinado e avaliar o seu comportamento. São 

as chamadas “zoonoses”, ocorrências principalmente com cães e gatos, acidentes mais 
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comuns na região. O trabalho de orientação e esclarecimento à população, com 

palestras educativas nas escolas e entidades é utilizado para conscientizar a todos e 

garantir uma boa qualidade de vida. 

 

4.3.2.2. Indicadores de saúde da população 

 

O perfil de saúde de uma população está condicionado não apenas ao grau de 

desenvolvimento e nível de bem-estar social, mas também ao padrão demográfico. Os 

dados relacionados a óbitos e a internações hospitalares fornecem elementos para o 

conhecimento dos níveis e padrões de saúde da população proporcionando subsídios 

para o planejamento das ações das políticas de atenção de saúde aos diversos 

segmentos da população.  

No atendimento a gestantes no período pré-natal a recomendação é que sejam feitas 

no mínimo seis consultas de pré-natal. Francisco Beltrão atende satisfatoriamente esta 

recomendação, pois 77,0% do total de gestantes do município tiveram acesso a sete ou 

mais consultas e 18,8% de 4 a 6 consultas (Quadro 4.3.10). 

 
Quadro 4.3.10. Nascimentos Por Consultas Pré-Natal - 2003 

Consultas Número % 

Nenhuma 10 0,91 

De 1 a 3 consultas 33 2,99 

De 4 a 6 consultas 207 18,78 

7 ou mais consultas 849 77,04 

Ignorado 3 0,27 

Total 1.102 100,00 
Fonte: MS/SVS/DASIS -SINASC 

Do total de nascidos vivos em Francisco Beltrão, 49,2% das mães tinham idade inferior 

a 25 anos, sendo que 21% eram mães adolescentes ou jovens com menos de 20 anos 

(Quadro 4.3.11). 
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Quadro 4.3.11. Nascimentos Segundo A Idade Da Mãe – Francisco Beltrão,2003. 

Idade Nascidos vivos % 
10 a 14 anos 06 0,54 
15 a 19 anos 223 20,24 
20 a 24 anos 313 28,40 
25 a 29 anos 249 22,60 
30 a 34 anos 189 17,15 
35 a 39 anos 97 8,80 
40 a 44 anos 24 2,18 
45 a 49 anos 01 0,09 

Total 1.102 100,00 
FONTE: MS/SVS/DASIS –SINASC 
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Quadro Nº. 4.3.12 – Óbitos Por Faixa Etária Segundo As Causas – Francisco Beltrão, 2003. 

 
Capítulos da CID 10 

Menor 
1 ano 

01 a 5 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 
14 

anos 

15 a 
19 

anos 

20 a 
29 

anos 

30 a 
39 

anos 

40 a 
49 

anos 

50 a 
59 

anos 

60 a 69 
anos 

70 a 
79 

anos 

80 
anos e 
mais 

Idade 
ignorada Total 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias - 01 - - 01 - 03 01 02 02 02 03 - 15 

Neoplasias (tumores) - - 01 01 - 01 02 06 17 14 23 13 - 78 
Doenças sangue órgãos hemat e 
transt. imunitárias  - - - - - - - - - - 01  01 

Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas - 02 - - - - 02 02 02 01 07 03  19 

Transtornos mentais e 
comportamentais -  - - - - - 01 01 - - - - 02 

Doenças do sistema nervoso 01 - 01 - 01 - 01 01 01 - 01 02 - 09 
Doenças do aparelho circulatório - 01 - - - 02 04 03 13 21 37 26 - 106 
Doenças do aparelho respiratório 01 - - - - - 01 01 03 05 11 16 - 38 

Doenças do aparelho digestivo - - - - - 01 02 04 01 02 01 02 - 13 

Doenças sis osteomuscular e tecido 
conjuntivo  - - - - 01 - - - 01    02 

Doenças do aparelho geniturinário  - - - - - - 01 - - - - - 01 

Gravidez parto e puerpério    - - - 01 -      01 

Algumas afecções originadas no 
período perinatal 13       -      13 

Malf cong deformidades e anomalias 
cromossômicas 06             06 

Sint sinais e achada norm ex clín e 
laborat - - - - - - - - - - 03 04 - 07 

Causas externas de morbidade e 
mortalidade 01 01 01 03 02 07 12 03 06 03 02 01 01 43 

FONTE: MS/SVS/DASIS –SINASC 
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Segundo os dados de mortalidade do município, em 2003, 29,9% dos óbitos tiveram 

como causa as doenças do aparelho circulatório, em seguida aparecem as 

neoplasias e causas externas com 22,0% e 12,2% respectivamente.  

No estudo dos óbitos por faixa etária, observa-se que 59% dos óbitos de menores 

de 1 ano tiveram como causa “afecções originadas no período perinatal”. Nos óbitos 

que tiveram como causa “doenças do aparelho circulatório”, 92% ocorreram nas 

faixas etárias acima de 50 anos. Já, para os óbitos por “causas externas” 65% 

ocorreram entre 20 e 59 anos de idade (Quadro 4.3.13 ). 
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A taxa de freqüência escolar indica a proporção de crianças que está efetivamente 

freqüentando creche ou escola e, além de mostrar a abrangência da rede pública de 

ensino também possibilita conhecer o acesso ao sistema escolar por este grupo da 

população. Em Francisco Beltrão, todas as taxas de freqüência escolar são 

superiores à média estadual (Quadro 4.3.13). 

 

Quadro 4.3.13 -Taxa De Freqüência À Escola, Por Grupos Etários – 2000 

Taxa de Freqüência (%) Grupos Etários 

Francisco Beltrão Paraná 

0 a 3 anos 19,75 9,67 

4 a 6 anos 60,55 53,26 

7 a 14 anos 97,74 96,65 

15 a 17 anos 83,63 73,09 

18 a 22 anos 39,80 33,49 

Fontes: IBGE – Censo Demográfico 
INEP – Censo Escolar 

Outro indicador importante para avaliar a atenção à educação é a estrutura de 

serviços educacionais colocadas a disposição da população. O município possui 102 

estabelecimentos para atender o ensino pré-escolar, fundamental e médio, deste 

total 70 estabelecimentos pertencem à rede pública (Quadro 4.3.14). 

 

Quadro 4.3.14 - Estabelecimentos De Ensino Segundo Dependência 
Administrativa – 2006 

 Público Privado Total 

Pré-Escola 34 13 47 

Ensino Fundamental 34 08 42 

Ensino Médio 09 03 12 

Fonte: INEP/ PMFB 



��������	
��	�����������
��	���������
��	���
���
�����������
����������

 
96 

Para os alunos do pré-escolar existem 47 estabelecimentos que atendem 1.890 

alunos da zona urbana e 165 alunos da zona rural.  

No ensino fundamental são 39 estabelecimentos de ensino para atender os 11.611 

alunos, sendo 32 da esfera pública e 7 particulares. O município oferece ensino 

fundamental na área rural., sendo que somente uma escola de ensino fundamental 

nas séries finais não é atendida pela rede municipal. 

Relação Das CMEIs Por Bairros 

CMEI – Criança Esperança - Cristo Rei 

CMEI – Carrossel - São Miguel 

CMEI – Delfo João Fregonese – Industrial 

CMEI – Diva Martins - Padre Ulrico 

CMEI – Hebert de Souza - Padre Ulrico 

CMEI – Idalino Rinaldi - SADIA 

CMEI – Marli Abdala – Pinheirinho 

CMEI – Mundo Encantado - Novo Mundo 

CMEI – Nancy Pinto de Morais – Alvorada 

CMEI – Nice Braga – Miniguaçu 

CMEI – Pequeno Príncipe – Cango 

CMEI – Zelir Vetorelo - Jardim Floresta 

CMEI – Sonho meu – Pinheirinho 
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Quadro 4.3.15 - Nº De Alunos Matriculados por Escola 

E.M. – Basílio Tiecher - Km-20 373 

E.M. – Bom Pastor - Entre Rios 201 

E.M. – Deni Lineu Schwartz - Ponte Nova 228 

E.M. – Epitácio Pessoa - Secção Jacaré 141 

E.M. – Francisco Manoel da Silva - Novo Mundo 253 

E.M. – Frei Deodato – Cango 375 

E.M. – Germano Mayer – Marrecas 162 

E.M. – Higino Antunes Pires Neto – SADIA 259 

E.M. – Irmão Cirilo – Assentamento Missões 303 

E.M. – Juscelino Kubitschek - Rio Tuna 140 

E.M. – Madre Boaventura - São Miguel 688 

E.M. – N. Senhora do Sagrado Coração - Padre Ulrico 503 

E.M. - N. Senhora de Fátima - Nova Concórdia 147 

E.M. – Prof.a.Maria Basso Dellani – Centro 366 

E.M. - Profª. Maria Helena Vandersen – Alvorada 408 

E.M. – Prof. Parigot de Souza – Jacutinga 287 

E.M. – Prof. Pedro Algeri - Vila Nova 500 

E.M. – Prof. Rubens Amélio Bonatto - Cristo Rei 358 

E.M. – Quinze de Outubro - Jardim Floresta 207 

E.M. – Recanto Feliz - CAIC – Pinheirinho 986 

E.M. – São Cristóvão –Industrial 290 

Fonte: PM FB 

A rede de ensino médio do município é constituída por 12 estabelecimentos, dos 

quais 9 pertencem à rede pública e 3 a rede privada e atendem um total de 3.793 

alunos (Quadro 4.3.15). 
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Quadro 4.3.16- Alunos Matriculados Escolas Estaduais- 2006 

NOME DA ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO ESCOLAR ALUNOS TURMA 

ARNALDO FAIVRO 
BUSATO, CE 

Av. Jacinto Ferri, s/n Dist. Nova 
Concórdia 

EF 5/8 série  

Ensino Médio 

242 9 

BEATRIZ BIAVATTI, CE R. EliasScalto, 989 Miniguaçu EF 5/8 série 

EJA Fase II 5/8 

EJA Ensino Médio 

326 10 

CANGO, EEDA R. Gov. Parigot de 
Souza, s/n 

Cango EF 5/8 série 261 9 

CEEBJA FRANCISCO 
BELTRÃO 

R. União da Vitória 1272 Centro Proc. Fund. - 1F 

Proc. Fund. - 2F   

Ensino médio 

1403 - 

CENTRO ES. ED. PROF. 
SUDOESTE DO 
PARANÁ 

Rua João de Barro, 212 Miniguaçu Ensino médio  

Tec. Pecuária  

Tec. Prod. Agricola  

Tec. Agropecuária 

260 7 

CRISTO REI, E.E. R. Padre Manoel da 
Nobrega, s/n 

Cristo Rei EF 5/8 série 344 13 

EDUARDO VIRMOND 
SUPLICY, CE DR. 

Rua São Paulo, 1135 Centro EF 5/8 série 

Ensino médio   EJA  

Ens. Médio   

Educ. Especial 

1007 29 

INDUSTRIAL, CE Av. Júlio Assis 
Cavalheiro, 2021 

Industrial EF 5/8 Série      

Ensino médio 

528 20 

LEO FLACH, EE Rua Siriema, s/n Ulrico EF 5/8 Série 442 13 

MARIO DE ANDRADE, 
CE 

Rua Tenete Camargo, 
345 

Luther King EF 5/8 Série   

Ensino médio 

1712 49 

PAULO FREIRE, CE Assentamento Missões Linha 
Fazendinha 

Ensino médio 80 3 

REINALDO SASS, CE Rua Alagoas, 475 Alvorada EF 5/8 Série 

Ensino médio 

919 30 

SÃO MIGUEL, CE Rua Santo Antonio, 955 São Miguel EF 5/8 Série 

Ensino médio 

808 25 

TANCREDO NEVES, CE Rua Barra Mansa, s/n Pinheirinho EF 5/8 Série    

Ensino médio 

1415 50 

TANCREDO NEVES, CE 
- SUBSEDE 

Rua Brejinho, s/n Jardim 
Floresta 

EF 5/8 Série   155 6 

Fonte PM FB 
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Quadro 4.3.17- Corpo Docente Por Zona E Dependência Administrativa – 2006 

 

 Federal Estadual Municipal; Particular Total 

Pré-escolar 

Urbana   76 39 115 

Rural   9  9 

Ensino Fundamental 

Urbana  271 251 86 569 

Rural   79  79 

Ensino Médio 

Urbana  207  74 281 

Rural      
Fonte: MEC/INEP/ PMFB 

NOTA O docente pode atuar em mais de um nível / estabelecimento. 

 

Recentemente a Fundação Cultural, Educacional e Tecnológica – Fundação Tecxel, 

entidade mantenedora do Centro de Excelência em Educação Profissional, foi 

incorporada à Universidade Tecnológica do Paraná, por meio da Medida Provisória 

nº 296.  

O Texcel oferta cursos de educação profissional na modalidade pós-médio. Os 

cursos ofertados são:  

Técnico em gestão empresarial, Técnico em meio ambiente, Técnico em 

agroindústria, Técnico em informática, Fundamentos de administração de sistemas 

Linux, Técnicas de serviços de garçom, Oratória, Atendimento e técnicas de venda, 

Degustação de vinhos, Auditoria em análise de perigos de pontos críticos de 

controle, Elaboração de produtos a base de soja, Capacitação em produção leiteira.  
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TEXCEL 

 

Em 2002, eram 2.512 alunos matriculados nas três instituições de ensino superior 

existentes no município, sendo uma pública e duas particulares (Quadros 4.3.17). Os 

cursos oferecidos por estas instituições são: administração, ciências biológicas, 

ciências contábeis, ciências econômicas, direito, economia doméstica, enfermagem, 

geografia, história, pedagogia e sistemas de informações. 

Os quadros apresentados a seguir mostram a situação das escolas quanto ao 

número de alunos matriculados, dependência administrativa e responsabilidade pela 

conservação e manutenção. 

 

Quadro 4.3.18 – Instituições De Ensino Superior, Por Dependência 
Administrativa – 2002. 

 Federal Estadual Municipal Particular Total 

Instituições - 1 - 2 3 

Fonte: MEC / INEP 
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Quadro 4.3.19 - Alunos Por Dependência Administrativa No Ensino Superior – 
2002 

Dependência Administrativa  

Federal Estadual Particular 

Total 

Matriculas - 1.132 1.092(*) 2.221 

Concluintes - 291 - 291 

Fonte: MEC/INEP 

(*) Nessa informação o número de matrículas do TEXCEL ainda está incluído nas 

escolas particulares, uma vez a primeira turma da UTPR terá início no segundo 

semestre de 2007. 
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A assistência social é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ação Social e 

Promoção do Menor e é formada por uma equipe de 30 pessoas, sendo: 1 secretária 

municipal, 2 diretores e 27 servidores internos e externos.  

A Secretaria mantém um cadastro ativo de 8.500 famílias, através do qual tem um 

parâmetro para acompanhamento das pessoas que necessitam de atendimento 

social. A média de atendimento mensal é de 2.608 pessoas. 

A Secretaria Municipal de Ação Social e Promoção do Menor mantêm: 

• Casa abrigo: abriga provisoriamente, em média, 22 crianças que recebem 

atendimento integral numa sistemática que se assemelha a um ambiente familiar. As 

crianças em idade escolar freqüentam o ensino regular durante o dia, e as demais 

recebem de acordo com sua idade e necessidade todo atendimento necessário, 

dando-lhes possibilidade de acesso à saúde, alimentação, educação, lazer e 

socialização compatíveis com seu desenvolvimento, de acordo com o que preconiza 

o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

• Casa municipal de apoio em Curitiba: para atendimento aos pacientes que 

necessitam de tratamento de saúde; sendo fornecido transporte, hospedagem e 

alimentação. São atendidas nesta casa em média 380 pessoas/mês. 

Outros atendimentos: em média são atendidas 250 pessoas/mês, com o 

fornecimento de exames especiais, lentes para óculos, fornecimento de 2ª via de 

registro de nascimento, auxílio funeral, cadastramento, carteirinha de transporte 

intermunicipal para idosos e deficientes físicos, fotos para documentos. 

 

Meio de Transporte 

Possui os seguintes veículos: 01 ônibus, 01 Microônibus, 04 ambulâncias, 02 

Kombis e 01 Veículo Fiat Uno. 
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A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão conta com um ônibus com 39 poltronas 

para o transporte de pacientes com encaminhamento médico para tratamento de 

saúde em Curitiba. Realiza duas viagens semanais, transportando em média 280 

pacientes por mês. 

Microônibus: 23 lugares, com viagens diárias à cidade de Cascavel, para transporte 

de pacientes com encaminhamento médico para realização de sessões de 

quimioterapia e radioterapia e demais exames. Em média são encaminhados 400 

pacientes por mês. 

Ambulâncias: utilizadas para o transporte de pacientes que necessitam de 

tratamento de saúde em outros centros, bem como para o transporte de pacientes 

dentro do município. São transportados em média 350 pacientes/mês. 

Kombis: utilizadas diariamente no transporte de pacientes que necessitam de 

realização de sessões de hemodiálise e também, no transporte de alunos portadores 

de deficiência física e/ou visual. São transportadas em média 410 pessoas/mês. 

Atendimento Psicológico 

Em média são atendidos 264 pacientes/mês. É dado atendimento psicológico 

também aos pacientes internados na Casa + Vida, para pessoas que pretendem 

adquirir o porte de armas e para pessoas que solicitam trabalho através da Agência 

do Trabalhador. 

 

Atendimento fonoaudiológico 

São atendidos em média 160 pacientes/mês, encaminhados pelas escolas e centros 

de educação infantil do município. 

Medicamentos e passagens 

São atendidos em média 150 pacientes/mês com auxílio na aquisição de 

medicamentos que não são encontrados nos postos de saúde e em média 50 

passagens/mês para pacientes que fazem tratamento de saúde e não coincidem 

com as viagens dos meios de transporte do município. 
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Habitação 

A Secretaria Municipal de Ação Social mantém um acompanhamento na habitação 

de pessoas de baixa renda de acordo com a Lei Municipal e do Programa 

Habitabem, atende em média 30 famílias/mês. 

UPMO - Unidade Preparação de Mão-de-Obra 

É uma entidade preparada para a formação e preparação de mão-de-obra, sua 

estrutura também é utilizada para fabricação e reforma de móveis para os órgãos 

públicos do município. 

O quadro abaixo relaciona as entidades atendidas pela Secretaria Municipal de Ação 

Social por tipo de unidade, clientela e capacidade de atendimento mensal. 

Quadro.4.3.20 - Entidades Atendidas Pela Secretaria Municipal De Ação Social 

Nº Unidade Endereço Clientela Capac.Atend. 

Av. União da Vitória s/n -  Criança/adolesc. 30/mês 1 

 

Casa Abrigo Anjo Gabriel 

Bairro Miniguaçu   

Travessa Leonir Tognon Idosos 16/Mês 2 

 

Condomínio do Idoso 

Bairro Luther King   

Rua Mandaguari Idosos 1200/mês 3 

 

Centro de Convivência de Idosos 
Ulderico Sabadin 

Bairro Luther King   

Rua Marília s/n Adolescentes 25/mês 

Bairro Luther King   

4 

 

 

Formando Cidadão 

Polícia Militar   

Rua Marília s/n Criança / adolescente 250/mês 5 

 

Escola Oficina Adelíria Meurer 

Bairro Luther King   

Rua Buenos Aires s/n Adolesc / jovens / adultos 1200/mês 6 

 
UPMO – Unidade de Preparação 
de mão-de-obra Bairro Miniguaçu   

7 Grupo de Idosos Água vermelha Idosos 26/mês 

8 Grupo de Idosos Assentamento Missões Idosos 28/mês 

9 Grupo de Idosos Barra Escondida Idosos 20/mês 

10 Grupo de Idosos Divisor Idosos 30/mês 

11 Grupo de Idosos Jacutinga Idosos 58/mês 

12 Grupo de Idosos Km 20 Idosos 32/mês 

13 Grupo de Idosos Km 10 Rio Herval Idosos 22/mês 

14 Grupo de Idosos Km 08 Santa Rosa Idosos 20/mês 
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15 Grupo de Idosos Linha São Paulo Idosos 26/mês 

16 Grupo de Idosos Linha Piracema Idosos 20/mês 

17 Grupo de Idosos Linha Formiga Idosos 22/mês 

18 Grupo de Idosos Linha Hobold Idosos 26/mês 

19 Grupo de Idosos Linha São Roque Idosos 20/mês 

20 Grupo de Idosos Nova Concórdia Idosos 70/mês 

21 Grupo de Idosos Ponte Nova do Cotegipe Idosos 24/mês 

22 Grupo de Idosos Planalto D’Oeste Idosos 18/mês 

23 Grupo de Idosos Rio Pedreiro Idosos 26/mês 

24 Grupo de Idosos Rio Tuna Idosos 50/mês 

25 Grupo de Idosos Rio Guarapuava Idosos 24/mês 

26 Grupo de Idosos Rio Saudades Idosos 22/mês 

27 Grupo de Idosos Rio Pedreirinho Idosos 28/mês 

28 Grupo de Idosos Secção Jacaré Idosos 40/mês 

29 Grupo de Idosos Secção São Miguel Idosos 30/mês 

30 Grupo de Idosos Secção Progresso Idosos 50/mês 

31 Grupo de Idosos Santa Bárbara Idosos 28/mês 

32 Grupo de Idosos Vila Rural Gralha Azul Idosos 20/mês 

33 Clube de Mães Água Branca Mulheres 23/mês 

34 Clube de Mães Água Vermelha Mulheres 25/mês 

35 Clube de Mães Alvorada / APAE Mulheres 25/mês 

36 Clube de Mães Antonio P. Cantelmo Mulheres 22/mês 

37 Clube de Mães Barra Bonita Mulheres 31/mês 

38 Clube de Mães Barra do Cerne Mulheres 26/mês 

39 Clube de Mães Barra Escondida Mulheres 24/mês 

40 Clube de Mães Barra Rio Tuna / Menino Jesus Mulheres 16/mês 

41 Clube de Mães CAIC Mulheres 55/mês 

42 Clube de Mães Cab. Rio do Mato Mulheres 16/mês 

43 Clube de Mães Cab. Rio Tuna / PX Divisor Mulheres 15/mês 

44 Clube de Mães Cango Mulheres 31/mês 

45 Clube de Mães Cristo Rei Mulheres 25/mês 

46 Clube de Mães Cristo Rei / Quadrangular Mulheres 40/mês 

47 Clube de Mães Divisor Mulheres 21/mês 

48 Clube de Mães Industrial Mulheres 57/mês 

49 Clube de Mães Jacutinga / Gruta Mulheres 27/mês 

50 Clube de Mães Jacutinga / Sede Mulheres 25/mês 

51 Clube de Mães Jardim Floresta Mulheres 47/mês 
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52 Clube de Mães Jardim seminário Mulheres 24/mês 

53 Clube de Mães Jardim Virgínia Mulheres 22/mês 

54 Clube de Mães Presidente Kennedy Mulheres 26/mês 

55 Clube de Mães Km 15 – Rio Herval Mulheres 20/mês 

56 Clube de Mães São Pio X – Km 20 Mulheres 24/mês 

57 Clube de Mães Km 23 Mulheres 27/mês 

58 Clube de Mães Km 26 Mulheres 22/mês 

59 Clube de Mães Km 30 – Bela Vista Mulheres 23/mês 

60 Clube de Mães Km 04 Mulheres 21/mês 

61 Clube de Mães Km 08 – Santa Rosa Mulheres 24/mês 

62 Clube de Mães Lageado Grande Mulheres 18/mês 

63 Clube de Mães Linha Bom Jesus Mulheres 20/mês 

64 Clube de Mães Linha Farroupilha Mulheres 16/mês 

65 Clube de Mães Linha Formiga Mulheres 30/mês 

66 Clube de Mães Linha Gaúcha Mulheres 20/mês 

67 Clube de Mães Linha Guanabara Mulheres 20/mês 

68 Clube de Mães Linha Hobold Mulheres 24/mês 

69 Clube de Mães Linha Liston Mulheres 29/mês 

70 Clube de Mães Linha Macagnan Mulheres 21/mês 

71 Clube de Mães Linha Nova União Mulheres 22/mês 

72 Clube de Mães Linha Osvaldo Cruz Mulheres 26/mês 

73 Clube de Mães Linha Pagnoceli / Rio Saltinho Mulheres 29/mês 

74 Clube de Mães Linha Piracema Mulheres 24/mês 

75 Clube de Mães Linha São Braz Mulheres 23/mês 

76 Clube de Mães Linha São João / Linha Piedade Mulheres 30/mês 

77 Clube de Mães Linha São Marcos Mulheres 22/mês 

78 Clube de Mães Linha São Paulo Mulheres 21/mês 

79 Clube de Mães Linha São Roque Mulheres 35/mês 

80 Clube de Mães Linha Triton Mulheres 17/mês 

81 Clube de Mães Linha União Mulheres 18/mês 

82 Clube de Mães Linha Volpato Mulheres 19/mês 

83 Clube de Mães Luther King Mulheres 27/mês 

84 Clube de Mães Marrecas Mulheres 32/mês 

85 Clube de Mães Miniguaçu (creche) Mulheres 33/mês 

86 Clube de Mães Nova Concórdia Mulheres 35/mês 

87 Clube de Mães Nova Secção Mulheres 29/mês 

88 Clube de Mães Novo Mundo Mulheres 30/mês 
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89 Clube de Mães Olaria Mulheres 24/mês 

90 Clube de Mães Pe. Ulrico Mulheres 30/mês 

91 Clube de Mães Ponte Nova do Cotegipe Mulheres 31/mês 

92 Clube de Mães Rio 14 Mulheres 20/mês 

93 Clube de Mães Rio do Mato Mulheres 20/mês 

94 Clube de Mães Rio Gaiola Mulheres 20/mês 

95 Clube de Mães Rio Guarapuava Mulheres 24/mês 

96 Clube de Mães Rio Ligação Mulheres 19/mês 

97 Clube de Mães Rio Palmeirinha Mulheres 25/mês 

98 Clube de Mães Rio Pedreirinho Mulheres 27/mês 

99 Clube de Mães Rio Pedreiro Mulheres 20/mês 

100 Clube de Mães Rio Quibebe Mulheres 28/mês 

101 Clube de Mães Rio Saltinho Mulheres 20/mês 

102 Clube de Mães Rio Saudade Mulheres 26/mês 

103 Clube de Mães Rio Tuna Mulheres 35/mês 

104 Clube de Mães SADIA Mulheres 40/mês 

105 Clube de Mães Santa Bárbara Mulheres 28/mês 

106 Clube de Mães Santo Izidoro Mulheres 26/mês 

107 Clube de Mães São Cristóvão Mulheres 28/mês 

108 Clube de Mães São Francisco Mulheres 24/mês 

109 Clube de Mães São Miguel Mulheres 25/mês 

110 Clube de Mães Secção Jacaré Mulheres 45/mês 

111 Clube de Mães Secção São Miguel Mulheres 27/mês 

112 Clube de Mães Secção Progresso Mulheres 53/mês 

113 Clube de Mães Sede Martini Mulheres 29/mês 

114 Clube de Mães Trevo Salgado Filho Mulheres 24/mês 

115 Clube de Mães Vargem Alegre Mulheres 21/mês 

116 Clube de Mães Vila Freire Mulheres 25/mês 

117 Clube de Mães Vila Lobos Mulheres 24/mês 

118 Clube de Mães Vila Nova / La Salle Mulheres 23/mês 

119 Clube de Mães Vila Rural Água Viva Mulheres 24/mês 

120 Clube de Mães Vila Rural Gralha Azul Mulheres 32/mês 

121 Clube de Mães Vol. Sagrado Coração/Centro Mulheres 30/mês 

122 Clube de Mães Volta Alegre Mulheres 27/mês 

123 Clube de Mães Volta Grande do Marrecas Mulheres 23/mês 
Fonte: Prefeitura Municipal 
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O município possui um Quartel do Corpo de Bombeiros, que está equipado com dois 

Auto Bombas Tanques (ABT) de combate à incêndios, um Auto Rápido (AR) para 

princípios de incêndios, acidentes diversos e salvamentos, um Auto Busca e 

Salvamento (ABS), duas ambulâncias e cinco viaturas para serviços administrativos 

– vistorias e serviços gerais. Em 20 de junho de 2000 foram inauguradas as novas 

instalações do Posto Cristo Rei, que passou a ser a Central do Corpo de Bombeiros 

de Francisco Beltrão. Seu efetivo é de 43 bombeiros militares, que atendem entre 

2.500 a 3.000 ocorrências na sua área de abrangência, composta por Francisco 

Beltrão e mais 19 municípios vizinhos. 

O 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, desde junho de 2000, tem como sede 

Francisco Beltrão. Está equipado com viaturas administrativas e viaturas 

operacionais, das quais se destacam os blindados: 

• Viatura blindada de reconhecimento - CASCAVEL, equipada com um canhão 90 

mm, duas metralhadoras 7,62 mm sendo uma antiaérea e lançadores fumígenos; 

• Viatura blindada de transporte de pessoal - URUTU, equipada com uma 

metralhadora 50 mm e transporta o grupo de combate. É uma viatura do tipo anfíbio, 

com possibilidade de transpor cursos d’água. 

No município também estão instalados a 2ª Companhia do Terceiro Batalhão da 

Polícia Militar e um Posto Policial Militar Rodoviário. 

 

Acesso à justiça 

O município conta com uma Comissão de Defesa do Consumidor, Conselho Tutelar 

e Juizado de Pequenas Causas.  

 

Acidentes de Trânsito 

Em 2005, ocorreram 877 acidentes de trânsito no município, sendo 274 com vítimas, 

a maioria vítimas de colisão ou abalroamento (Quadro 4.3.21). 
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Quadro 4.3.21 – Acidentes De Trânsito - 2005 

 Nº Ocorrências 

Com vítimas – colisão/ abalroamento 196 

Com vítimas - atropelamento  28 

Com vítimas- outros  50 

Acidentes com vitimas - total  274 

Acidentes sem vitimas  603 

Acidentes total  877 
Fonte: DETRAN 

NOTA: Não inclui acidentes ocorridos nas rodovias federais e estaduais 

 
Defesa Civil 
 
 
HISTÓRICO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO 

A partir do ano de 1980 foram registrados trinta e oito desastres no município, sendo 

a grande maioria de origem natural, conforme se observa na tabela abaixo: 

Quantidade CODAR* Descrição 

18 NE.EVD-12.101 Vendavais ou tempestades 

7 NE.TGZ-12.205 Granizos 

6 NE.HIG-12.301 Enchentes ou inundações graduais 

4 NE.SES-12.401 Estiagens 

1 NE.HAL-12.303 Alagamentos 

1 HT.PMT-21.501 
Com meios de transporte com menção de riscos de 

extravasamento de produtos perigosos 

1 HT.CPS-21.302 
Relacionados com a danificação ou a destruição de obras 

de arte ou de edificações por problemas relativos ao dolo 

e às fundações 

Fonte: Sistema de Controle da Defesa Civil da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do 

Estado do Paraná. 

* CODAR = Codificação de Desastres, Ameaças e Riscos. 
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As localidades com maior risco de enchentes e alagamentos são: 

� Proximidades do Córrego Progresso, entre os bairros Cristo Rei e São Miguel; 

� Proximidades do Córrego Urutago, na região do Parque de exposições; 

� Proximidades da foz do Rio Lonqueador, no bairro Entre Rios; 

� Proximidades do Rio Marrecas, no final da rua Santa Catarina, no bairro São 

Miguel, e no bairro Marrecas, nas proximidades da ponte da BR-483, saída para 

Ampere. 

Os desastres causados por vendaval ou por granizo incidem com mais freqüência 

nos bairros Novo Mundo, Padre Ulrico e Conjunto Esperança. 
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ATUAL ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a defesa civil no município, 

denominada Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC), foi criada e 

estruturada através da Lei n° 2627/97, com Regimento Interno aprovado através do 

Decreto n° 374/97, com a seguinte estrutura: 

� Presidência, tendo como Presidente o Prefeito Municipal e como Adjunto o 

Vice-Prefeito; 

� Diretoria de Operações, composta por um Diretor de Operações e um 

Secretário; 

� Grupo de Atividades Fundamentais – GRAF, constituído por representantes 

dos órgãos da administração direta do município e, a convite, por representantes dos 

órgãos federais e estaduais existentes na área; 

� Conselho de Entidades não Governamentais – CENG, constituído por 

representantes de classes, órgãos assistenciais, culturais, clubes de serviços e 

outros existentes no município; 

� Núcleo de Defesa Civil – NUDEC, constituídos por grupos de pessoas que se 
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reúnem para debater assuntos de defesa civil. 

Apesar de formalmente estruturada, a COMDEC não atua nas fases de prevenção 

de desastres e de preparação para emergências e desastres, sendo, na prática, sua 

atuação improvisada e restrita aos períodos de anormalidade, ou seja, após a 

ocorrência dos desastres. Um dos motivos dessa situação é o fato dos membros que 

compõe a COMDEC, em especial a Diretoria de Operações, exercerem essa função 

cumulativamente a outros cargos que exercem na Prefeitura Municipal, não havendo 

um servidor exclusivamente a disposição da defesa civil. Outro fator complicador é o 

fato dos membros da Diretoria de Operações não serem necessariamente servidores 

efetivos, o que ocasiona a interrupção dos trabalhos em andamento ao final de cada 

gestão. 

 

FUTURO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

 

A proposta existente do município para o Sistema Municipal de Defesa Civil descrita 

abaixo é o resultado dos trabalhos da Comissão Municipal da Defesa Civil, 

apresentando sua finalidade, estrutura institucional e diretrizes. 

Finalidade: Implementar um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais 

e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar desastres, preservar o moral da 

população e restabelecer a normalidade social, garantindo o direito natural à vida e à 

incolumidade. 

O Sistema Municipal de Defesa Civil envolverá o governo e toda a comunidade na 

promoção da defesa civil e estará em perfeita sintonia e integrado ao Sistema 

Nacional de Defesa Civil, reorganizado pelo Decreto Federal n° 5376/2005, através 

da seguinte estrutura: 

 

1. Conselho Municipal de Defesa Civil: 

O Conselho Municipal de Defesa Civil, que compõe a Coordenadoria Municipal de 

Defesa Civil, atuará como órgão consultivo e deliberativo, sendo constituído por 
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representantes das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Pública 

Municipal, Estadual e Federal sediados no município, e por representantes das 

classes produtoras e trabalhadoras, de clubes de serviços, de entidades religiosas e 

de organizações não-governamentais que apóiam as atividades de Defesa Civil em 

caráter voluntário. A participação das lideranças comunitárias e de representantes 

dos Poderes Judiciário e Legislativo contribui para aumentar a representatividade do 

Conselho. 

Os membros do Conselho Municipal exercem atividades comunitárias e não deverão 

receber remuneração para esse fim. 

Caberá ao Conselho Municipal elaborar o seu próprio Regimento Interno. 

A Presidência do Conselho Municipal de Defesa Civil será assumida pelo Prefeito 

Municipal, enquanto que a Vice-Presidência pelo Coordenador da Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil. 

 

2. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC: 

A estrutura da COMDEC deverá estar ligada diretamente ao Gabinete do Prefeito e 

manter relação com os demais órgãos da Administração Municipal, em especial a 

Secretaria de Ação Social. 

A COMDEC será composta por um Coordenador, um Conselho Municipal de Defesa 

Civil, um Secretário Administrativo e um setor técnico-operacional. 

O Coordenador da COMDEC deve ser um profissional experiente e com reconhecida 

capacidade técnica em gerenciamento de desastres, com acesso ao Prefeito, 

competência e autoridade para tomar decisões em situações de crise. 

O Secretário Administrativo, que irá desempenhar as atribuições de cadastramento e 

revisão de recursos materiais, humanos e financeiros, assessorando diretamente o 

Coordenador do COMDEC, deverá fazer parte do quadro efetivo da Prefeitura 

Municipal e ter dedicação exclusiva às atividades de Defesa Civil. 

O setor técnico-operacional desenvolverá as atividades de prevenção de desastres, 

preparação para emergências e desastres, resposta aos desastres e reconstrução, e 
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seus integrantes farão parte do quadro efetivo da Prefeitura Municipal e, 

preferencialmente, terão dedicação exclusiva às atividades de Defesa Civil. 

 

3. Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC: 

Os NUDEC serão organizados em diferentes Grupos Comunitários e funcionarão 

como elos entre a comunidade e o governo municipal através da COMDEC, com o 

objetivo de reduzir desastres e de promover a segurança da população contra 

desastres. 

 

4.Órgãos Setoriais: 

Os órgãos Setoriais são constituídos por órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal e da Administração Pública Estadual e Federal sediados no 

município, os quais se responsabilizam pela execução das ações de resposta aos 

desastres, que se fizerem necessárias, sob a coordenação da COMDEC. Esses 

órgãos podem compor o Conselho Municipal de Defesa Civil. 

A distribuição das atividades obedecerá à lógica do órgão mais vocacionado para 

desempenhar as ações que lhes são atribuídas. 

 

5. Órgãos de Apoio: 

Os órgãos de apoio são os órgãos públicos e entidades privadas, associações de 

voluntários, clubes de serviços, organizações não-governamentais e associações de 

classe e comunitárias, que apóiam os demais órgãos integrantes do Sistema 

Municipal de Defesa Civil, e que podem ser convocados para apoiar as ações de 

Defesa Civil, sob a coordenação da COMDEC. 

 

DIRETRIZES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL 

1ª - Atribuir ao Sistema Municipal de Defesa Civil a responsabilidade pelo 

planejamento, articulação, coordenação e gestão das atividades de Defesa Civil, no 
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âmbito do município, de maneira harmoniosa e integrada aos Sistemas Estadual e 

Nacional de Defesa Civil. 

2ª - Promover a ordenação do espaço urbano, objetivando diminuir a ocupação 

desordenada de áreas de riscos de desastres, com a finalidade de reduzir as 

vulnerabilidades das áreas urbanas aos desastres. 

3ª - Estabelecer critérios relacionados com estudos e avaliação de riscos, com a 

finalidade de hierarquizar e direcionar o planejamento da redução de riscos de 

desastres para as áreas de maior vulnerabilidade do território municipal. 

4ª - Priorizar as ações relacionadas com a Prevenção de Desastres, através de 

atividades de avaliação e de redução de riscos de desastres. 

5ª - Implementar a interação entre os órgãos do governo e a comunidade, 

especialmente por intermédio dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC, 

com a finalidade de garantir uma resposta integrada de toda a sociedade. 

6ª - Implementar programas de mudança cultural e de treinamento de voluntários, 

objetivando o engajamento de comunidades participativas, informadas, preparadas e 

cônscias de seus direitos e deveres relativos à segurança comunitária contra 

desastres. 

7ª - Promover a integração da Política Municipal de Defesa Civil com as demais 

políticas nacionais, estaduais e municipais, especialmente com as políticas de 

proteção ambiental e de desenvolvimento social e econômico. 

8ª - Implementar o Sistema Municipal de Informações sobre Desastres, integrado 

aos Sistemas Estadual e Nacional, a fim de promover estudos epidemiológicos, 

relacionando as características intrínsecas dos desastres com os danos humanos, 

materiais e ambientais e com os prejuízos econômicos e sociais conseqüentes. 

9ª - Buscar novas fontes de recursos financeiros para o Sistema Municipal de 

Defesa Civil. 

10ª - Estimular estudos e pesquisas sobre desastres e projetos de desenvolvimento 

científico e tecnológico do interesse da Defesa Civil. 
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11ª - Promover a inclusão de conteúdos relativos à redução de desastres, 

valorização da vida humana, primeiros socorros e reanimação cardiorrespiratória nos 

currículos escolares. 

12ª - Promover, incentivar e participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo com 

os municípios vizinhos, visando a cooperação nas ações de defesa civil. 

13ª - Exercer, no território do município, o controle e a fiscalização das atividades 

capazes de provocar desastres. 

 

PLANEJAMENTO EM DEFESA CIVIL 

O Sistema Municipal de Defesa Civil será regido pelo Plano Diretor de Defesa Civil, 

que é a base do planejamento em defesa civil, o qual será elaborado e 

permanentemente atualizado pelo Conselho Municipal de Defesa Civil. 

O Plano Diretor de Defesa Civil deverá ser implementado mediante programas 

específicos e considerar os seguintes aspectos globais: Prevenção de Desastres; 

Preparação para Emergências e Desastres; Resposta aos Desastres; Reconstrução. 

Os Planos de Contingência serão elaborados para responder às diferentes hipóteses 

de desastres e integrarão o Pano Diretor de Defesa Civil. 
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O município destaca-se no contexto estadual, no segmento de abate de aves, 

graças à SADIA, que gera mais de 1000 empregos diretos na cidade e tantos outros 

nos mais de 600 aviários atendidos na região. No setor secundário destacam-se o 

pólo de confecções de vestuário e também o setor moveleiro concentrando um 

pequeno pólo do ramo, além do setor de metal-leve. O setor terciário da cidade tem 

grande importância regional concentrando a maioria dos serviços médicos e 

hospitalares e também serviços automotivos (peças e concessionárias), além de um 

comércio diversificado. 

 4.3.6.1. Agropecuária 

A introdução de novas formas de cultivo e a cultura da soja a partir dos anos 50 e 60 

causou grandes transformações na mesorregião sudoeste. A existência de uma 

estrutura fundiária baseada na pequena propriedade aliada a entidades que 

organizam e representam a agricultura familiar tem propiciado a diversificação da 

economia agrícola regional. Dados do Censo Agropecuário de 1996 apontam que 

em Francisco Beltrão 67,4% dos estabelecimentos agrícolas possuem área menor 

de 50 hectares e quanto à condição de posse 81,2% do total eram de terras 

próprias. (Quadro 4.3.22). 

Quadro 4.3.22 – Condição Legal Das Terras - 1996 
 Total Até 50 ha 50 a 100 ha 100 a 200 ha Mais de 200 

há 

Total 64.274,18 43.322,95 7.473,24 4.119,27 9.358,72 

Terras 
próprias 

52.209,91 35.273,86 6.374,59 3.335,93 7.225,53 

Terras 
arrendadas 

2.318,51 1.328,26 357,46 312,18 320,61 

Terras em 
parceria 

3.019,87 2.124,55 366,09 325,96 203,28 

Terras 
ocupadas  

6.725,88 4.596,28 375,10 145,20 1.609,30 

Fonte: Censo agropecuário 
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Analisando a utilização das terras do município, nota-se que as lavouras temporárias 

e as pastagens plantadas representam 67,9% da área total dos estabelecimentos 

agrícolas (Quadro 4.3.23). 

 
Quadro 4.3.23 – Utilização Das Terras - 1996 

Tipo de Uso (ha) 

Total 64.274,18 

Lavouras permanentes 1.212,38 

Lavouras temporárias 24.218,09 

Lavouras temporárias em descanso 3.010,00 

Pastagens naturais 2.166,02 

Pastagens plantadas 19.473,06 

Matas e florestas naturais 6.687,90 

Matas e florestas artificiais 2.177,94 

Terras produtivas não utilizadas 1.834,41 

Terras inaproveitáveis   3.494,36 
Fonte: Censo Agropecuário 

Em termos de produção agrícola, os grãos representam 87,8% do valor da produção 

das lavouras temporárias e na fruticultura, a produção de uva, laranja e pêssego 

respondem por 73,3% do valor da produção das lavouras permanentes (Quadro 

4.3.24). 
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Quadro 4.3.24 - Área Plantada, Quantidade Produzida E Valor Da Produção Dos 

Principais Produtos Agrícolas – 2004. 

 Área 
plantada 
(hectare) 

Quantidade 
produzida 
(Tonelada) 

Valor da 
produção 
(Mil Reais) 

Valor da 
produção 

(percentual) 
Lavoura Temporária 

Soja (em grão) 14.500 38.550 26.310 48,23 

Milho (em grão) 16.000 67.800 18.882 34,61 

Fumo (em folha) 415 747 2.764 5,07 

Mandioca 650 13.000 2.080 3,81 

Trigo (em grão) 2.000 4.400 1.540 2,82 

Feijão (em grão) 600 780 741 1,36 

Batata-doce 50 1.250 513 0,94 

Cana-de-açúcar 500 22.500 473 0,87 

Aveia (em grão) 1.000 1.200 420 0,77 

Melancia 23 667 167 0,31 

Total 36.187  54.556 100 

Lavoura Permanente 

Uva 90 825 825 31,9 

Laranja 120 3.600 576 22,27 

Pêssego 50 550 495 19,14 

Banana 15 525 221 8,55 

Tangerina 50 550 198 7,66 

Figo 5 50 100 3,87 

Pêra 3 66 40 1,55 

Total 369  2.586 100 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 

No que diz respeito à pecuária, a avicultura e a suinocultura são as atividades que 

mais se destacam em Francisco Beltrão, com aproximadamente 850 granjas 

instaladas no município para atender a demanda de grandes frigoríficos existentes 

na região. 
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Quadro 4.3.25 – Localização Dos Aviários No Município SADIA– 2004. 

LOCALIDADE Nº DE 
AVIARIOS 

LOCALIDADE Nº DE 
AVIARIOS 

Osvaldo Cruz 46 Linha Triton 10 

Km 20 44 Ponte Nova do Cotegipe 09 

Nova Concórdia 43 Barra Bonita 09 

Santo Izidoro 42 Palmeirinha 07 

Jacutinga 40 Sessão Progresso 07 

Rio Tuna 35 Km 26 07 

Linha Gaúcha 30 Linha Farroupilha 06 

Santa Bárbara 26 Rio Macaco 06 

São Braz 20 Rio Saudade 06 

Divisor 21 Rio Pedreiro 06 

Km 08 19 Barra do Jacutinga 05 

Rio do Mato 18 Km 30 05 

Linha Hobold 18 Barra Escondira 04 

Linha Guanabara 18 Sede Galdino 05 

Km 23 15 Rio Ligação 05 

Nova Sessão 14 Vila Lobos 05 

Linha São Paulo 13 Km 15 05 

Rio 14 12 Linha União 05 

Menino Jesus 12 Assentamento Missões 04 

Sessão São Miguel 12 Água Vermelha 04 

Rio Guarapuava 11 Linha Eva 02 

Volta Grande do Marrecas 11 Volta Alegre 02 

Sessão Jacaré 10 Linha São Sebastião 02 

Rio do Mato 10 Linha Volpato 01 

Jacutinga 10 Linha Piracema 01 

Água Branca 02 Linha Macagnan 04 

Linha Liston 05 Linha Jandira 06 

Linha São Marcos 06 TOTAL 701 
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Quadro 4.3.26 – Localização Dos Aviários No Município GRALHA AZUL 
AVÍCOLA– 2004. 

LOCALIDADE Nº DE 
AVIÁRIOS 

Linha São João 30 

Menino Jesus 06 

Rio Tuna 06 

Km 15 06 

Nova Petrópolis 03 

Rio Pedreirinho 03 

Santo Izidoro 03 

Água Vermelha 03 

Linha São Paulo 03 

Rio Quibebe 03 

Nova Sessão 03 

Jacutinga 03 

Km 20 03 

TOTAL 66 
 

 
Quadro 4.3.27 – Efetivo Do Rebanho –Francisco Beltrão - 2005. 

 Nº de cabeças 

Aves 4.901.310 

Suínos 98.500 

Bovino 52.670 

Eqüinos 1.050 

Ovinos 3.100 

Caprinos 852 
FONTE:IBGE 

NOTA: Aves inclui gatos, galinhas, frangos, pintos e codornas 

 

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente o município possui 

56 agroindústrias instaladas, envolvidas na produção de leite, queijo, embutidos e 

defumados, mel, ovos, frango, derivados de cana-de-açúcar, de frutas e de 

hortaliças. Algumas estão funcionando de forma precária e ociosa, havendo 

necessidade de reformas, readequação e de conscientização dos agricultores da 
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necessidade de avançar tecnicamente nos processos de produção e 

comercialização. 

 

Quadro 4.3.28 - Número De Agroindústrias Com Serviço De Inspeção Municipal 
(S.I.M.) 

 
Tipo de Agroindústria Nº Nº Funcionários Produção 

Mensal 

Envase de leite 12 30 40.000L 

Fábrica de queijo 7 22 2.130 Kg 

Abate de Frangos 2 17 60.750 Kg 

Produção de mel 2 05 6.500 Kg 

Granja de Ovos 2 04  

Abate de Ind. De 

embutidos 

8 52 42.170 Kg 

Filetagem de Peixe 3  14.600 Kg 
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Quadro 4.3.29 – Produtos Por Número De Estabelecimentos E Número De 

Funcionários 

Produtos vegetais Nº Nº 

Funcionários 

Açúcar mascavo 3 15 

Vinícolas / cantina 5 20 

Produção cachaça artesanal 4 12 

Polpa de frutas 1 3 

Doce de frutas / geléias 2 5 

Produção de ovos de codorna 1 3 

Abate de suínos 1 10 

Fonte:Prefeitura Municipal 

Todos os produtos elaborados sob o Serviço de Inspeção Municipal estão identificados pelo selo do SIM/ POA, 

garantindo que o produto foi produzido seguindo todas as normas necessárias para se obter um alimento inócuo 

a saúde do seu consumidor. 
 

 4.3.6.1.2. Bovinocultura de leite 

No município de Francisco Beltrão, existe em torno de 1700 propriedades que 

trabalham com a atividade leiteira. A média de produção é em torno de 1740 litros de 

leite/mês (08 vacas em lactação com 7,25 litros de leite/dia). Francisco Beltrão, no 

ranking de produção dos municípios do sudoeste aparece em primeiro lugar com 

uma produção anual de 33.560.000 litros de leite (DERAL 2004), nesse sentido o 

município está investindo no melhoramento genético do rebanho leiteiro, com o 

Programa de Inseminação Artificial, cursos, palestras e assistência técnica, para 

melhorar o manejo do rebanho e qualidade do leite, com isso diminuindo custos de 

produção e aumento da renda da família. 
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 4.3.6.2. Informações Econômicas 

 

Na população economicamente ativa (PEA) do município que é de 34.327 pessoas, 

a participação dos homens vem caindo, em 1991 era de 61,6% e em 2000 passou 

para 58,6% (Quadro 4.3.30).  

 

Quadro 4.3.30 – População Economicamente Ativa e Ocupados 

População Economicamente Ativa Ano 

Total Homens Mulheres 

Ocupados 

   %  %  

1991 30.166 18.598 61,65 11.568 38,35  

2000 34.327 20.126 58,63 14.200 41,37 30.417 
FONTE: IBGE – Censo Demográfico 

A distribuição ocupacional do município é equilibrada, 35,8% dos ocupados está no 

setor de serviços, 22,5% na indústria e 20,7% na agropecuária e 20,5 no comércio. 

Quanto à posição na ocupação no trabalho principal 61,3% são empregados e 

27,7% trabalham por conta própria. No trabalho não remunerado em ajuda a 

membro do domicílio e trabalhadores na produção para o próprio consumo as 

mulheres têm maior participação (Quadro 4.3.31).  

 
Quadro 4.3.31 - Pessoas ocupadas por sexo e posição na ocupação no 

trabalho principal - 2000 
Total  

 % 

Homens Mulheres 

Total 30.417 100,00 18.178 12.239 

Empregados 18.654 61,33 10.250 8.404 

Conta própria 8.437 27,74 6.225 2.212 

Empregadores 1.092 3,59 809 283 

Não remunerado em 
ajuda a membro do 
domicilio  

1.794 5,90 695 1.099 

Trabalhadores na 
produção para o próprio 
consumo 

440 1,45 200 240 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 
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Segundo a RAIS do Ministério do Trabalho, em 2004, entre as atividades 

econômicas que concentram o maior número de empregados estão o comércio 

varejista que possui 692 estabelecimentos e 3.080 empregados contabilizando 

19,8% do total produtos alimentícios com 17,3% e a administração pública com 9,2% 

(Quadro 4.3.32). Na atividade industrial merecem destaque os segmentos da 

madeira e mobiliário com 47 estabelecimentos e registro de 893 empregos, e o do 

vestuário com 39 estabelecimentos e 761 empregos. 

 

Quadro 4.3.32 - Estabelecimentos e Empregos por atividade econômica - 2005 

ATIVIDADE ESTABELE
CIMENTOS 

(%) EMPREGOS ����������������

 Indústria de Extração de minerais 3 ����� 17 �����

Ind prod. minerais não metal 10 ��		� 60 ��
��

Indústria metalúrgica 50 ���� 466 
����

Indústria mecânica 10 ��		� 83 ��	
�

Ind mat. eletr e comunicação 2 ����� 17 �����

Ind materiais transporte 10 ��		� 73 ����

Ind da madeira e do mobiliário 47 ��	�� 893 	��	�

Ind papel,papelão,edit,gráfica 11 ����� 88 ��	��

Ind borracha,fumo,couros,similares 13 ���� 114 ���
�

Quim,farm,veter,perf,sab,outro 13 ����� 102 �����

Ind têxtil, vest., artef. tecido 39 ���
� 761 ����

Indústria de calçados 01 ���	� 01 �����

Ind. Produtos alim., bebidas e 
álcool etílico 

40 ����� 2682 ������

Serviços Industriais de Util. Pública 01 ���	� 03 �����

Construção civil 114 ���� 569 
����

Comércio varejista 692 
���

��

3080 ����
�

Comércio atacadista 66 
���� 391 ��	��

Inst créd., seguro, capitaliz. 20 ����� 168 ����

Admin, tec prof, aux ativ econ 100 	��� 1342 ����

Transporte e comunicações 156 ��	� 702 �	��
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Serv aloj, alim, radio dif, tv 184 ����

��

1301 ��
��

Serviços med, odonto e 
veterinários 

118 ���� 453 �����

Ensino 25 ��
�� 365 ��
	�

Admin pública direta e indireta 05 ����� 1434 ���
�

Agric, Silv, Criação Animais, Ext. 
Vegetal E Pesca 

97 	�
�� 366 ��
��

Atividade Econômica - Total 1827 ����

���

15531 �����

��

FONTE:MTB - RAIS 

 

 4.3.6.2.1.  Setor Secundário 

 

Do ponto de vista do setor secundário, o município dispõe de quatro distritos 

industriais na sede municipal onde estão localizadas as indústrias listadas abaixo: 

 
DISTRITO INDUSTRIAL ULDERICO SABADIN (Bairro PADRE ULRICO) 

Alumínios Beltrão 
Avidrafe 
Brondani e Cechin – fábrica de macarrão 
Fogões Líder 
Furgões Rodebem 
Gilmar Belusso – fundição J.B. 
Metalúrgica Miniguaçú 
Padronale Confecções 
Plast´bel Ltda 
Recapadora Antoninho 
Risca de Giz Confecções 

 
DISTRITO INDUSTRIAL ROMANO ZANCHET ( Bairro PADRE ULRICO) 

Deterbel 
J.J.L. (Reciclagem) 
Líder Reciclados Ltda 
Tok D’água ( Lavanderia) 
 

 
DISTRITO INDUSTRIAL DANTE MANFRÓI (Bairro SANTA BARBARA) 

Alanda Confecções 
Alumínios Almeida 



��������	
��	�����������
��	���������
��	���
���
�����������
����������

 
127 

Alumínios Cristo Rei 
Cooperativa da Cachaça 
Fundição Triângulo 
Many Móveis 
Madeclap (móveis) 
Metalúrgica W.S. 
Minato Móveis 
Sabão Neves 
Produtos Brilho Bell 

 
DISTRITO INDUSTRIAL CONAB ( Bairro CANGO) 

Alumínios Brilhosul 
Bom Lar Estofados Ltda. 
Fibrobel 
F.B.F. Cartonagens Ltda. 
Beltrão Artes em PVC. 
Funibel 
GO Ferramentas Ltda 
Leofer Metalúrgica Ltda 
Metalúrgica Camarotto Ltda 
Industria e Comércio de Alumínios Pitt Ltda. 
(+) Natural 
Reluz Alumínios 
Beltrão Tapetes 

Esses distritos estão em fase de expansão e representam uma grande 

potencialidade do município tanto na geração da renda como na criação de 

empregos para a população local. 

 

EMPRESA SADIA 

A avicultura brasileira, por meio de sua industrialização, passou por uma verdadeira 

revolução nas últimas décadas. A primeira metade do século passado caracterizou-

se pela produção de aves caipira, com a venda dos excedentes controlada por 

atravessadores que reuniam as aves no interior e as revendiam nas cidades. 

A SADIA, fundada em 1943, depois de vinte anos iniciou suas atividades com um 

moinho de trigo e um abatedouro de suínos no meio-oeste catarinense, longe dos 

principais centros consumidores. Para vender seus produtos abriu uma filial 

comercial ainda em 1946 em plena região atacadista de São Paulo.  
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No início dos anos 60 a SADIA consolidou sua posição de maior produtora nacional 

de frangos expandindo seu parque industrial e ampliando sua capacidade. Implantou 

seu primeiro abatedouro de frangos em Concórdia em 1961 e o segundo em 

Chapecó, em 1973. Os abates da SADIA no Paraná começaram na Frigobrás de 

Toledo, em 1979.  

No Paraná, além de Toledo, a SADIA conta com dois outros abatedouros avícolas. 

Um localiza-se em Dois Vizinhos, que iniciou suas atividades em 1981, tornando-se 

logo em seguida, o segundo maior do Estado. 

A complementação da atividade no setor avícola da SADIA no Paraná aconteceu em 

1991, com a compra do complexo de Francisco Beltrão, da Chapecó Avícola. A 

empresa iniciou seus abates em 1983, com um total de 7.915.133 cabeças, 6,6% do 

total do Estado. Em 1990, ao ser vendida, era a terceira maior unidade estadual, 

com 13,4% dos abates. Com estes três abatedouros, a SADIA domina o mercado 

estadual, tendo abatido 220 milhões de aves em 1998, o que representava 47,8% do 

total dos abates com Inspeção Federal. 

Com a intensificação da avicultura no oeste e sudoeste do Paraná, somada à dos 

demais pólos criadores de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e 

Distrito Federal a SADIA deu um salto de quantidade na produção e venda de 

frangos inteiros ou processados, com mais de 323 milhões de aves abatidas em 

1995 e os 450 milhões de frangos e 19 milhões de perus, em 2004. 

Os investimentos previstos para 2006 foram dirigidos para melhorias nos processos 

operacionais, dando maior agilidade à empresa e melhor atendimento aos clientes, 

tanto nacionais quanto internacionais, com a criação, em Curitiba, de um Centro de 

Serviços, onde todos os departamentos envolvidos na venda e logística de entrega 

passam a trabalhar juntos. 

A avicultura é responsável por 4 milhões de empregos no Brasil, e a Sadia emprega 

44 mil pessoas. A Sadia aguarda a validação do Executive Board da ONU para 

projeto da empresa de geração de créditos de carbono a partir do tratamento de 

dejetos de suínos, sendo o primeiro projeto de uma indústria de alimentos aprovado 
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pela Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas e também o primeiro da 

indústria de alimentos a ser aprovado na ONU. 

 

 4.3.6.2.2.  Valor Adicionado 

A análise do Valor Adicionado demonstra a importância da atividade industrial para o 

município, pois este setor é responsável por 41,7% do valor adicionado total, o 

comércio responde por 30,5% e a produção primária  27,8% (Quadro 4.3.33). 

�

Quadro 4.3.33 - Valor Adicionado Por Setor – 2003 

Setor Valor (R$ 1,00) (%) 

Produção primária  109 782 274 27,77 

Indústria  165 017 041 41,75 

Comércio 120 472 000 30,48 

Setor - total  395 271 315 99,78 

Recursos / autos  1 267 945 0,32 

Valor adicionado - total  396 539 260 100 
Fonte:SEFA 

Nota: Dados Sujeitos a Reavaliações pela Fonte 
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No estudo das receitas municipais sobressai a importância das transferências 

correntes, das quais as transferências da União respondem por 56,3% e as do 

Estado por 27,5% do total. Na composição da receita tributária que corresponde a 

13,7% das receitas, o IPTU é responsável por 27,4% da arrecadação. 

 

Quadro 4.3.34 – Receita Municipal Por Categoria – 2005. 

 Valor (R$) 

Receitas correntes 59.430.769,79 

Receitas de capital 2.430.057,28 

Deduções da receita corrente  

Receitas municipais – Total 61.860.827,07 

Receitas Correntes Municiapais 

Receita de contribuições 1.854.761,69 

Receita de serviços 70.244,84 

Receita Patrimonial 763.340,71 

Receita tributária 8.458.981,64 

Receita transf. Corrente 45.682.758,76 

Receitas correntes - Outras 2.600.682,15 

Receitas de Capital Municipais 

Alienação Bens Móveis, Imóveis 567.526,36 

Rec. Transf. Capital  924.815,44 

Receita Tributária Municipal 

IPTU 2.318.300,59 

Imposto renda retido na fonte 933.488,50 

ITBI 982.649,01 

Imposto sobre serviços 2.248.899,81 

Impostos – TOTAL 6.483.337,91 

Taxas exercício poder polícia 518.641,07 

Taxas pela prestação serviços 1.349.375,87 

Taxas – TOTAL 1.868.016,94 

Contribuição de melhoria 107.626,79 
Fonte: Prefeitura Municipal 
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Quadro 4.3.35 - Transferências Correntes Municipais Por Origem - 2005 
 Valor 

Da União 25.568.648,43 

Do Estado 12.502.027,31 

Dos Municípios  

Outras 7.306.405,01 

Total 45.377.080,75 
Fonte: Prefeitura Municipal 

 

Quadro 4.3.36 - Deduções Da Receita Corrente – 2005. 

 Valor 

Form do FUNDEF – Origem FPM 1.854.511,74 

Form do FUNDEF – Origem LC 87/96 65.770,74 

Form do FUNDEF – Origem ICMS 1.693.094,15 

Form do FUNDEF – Origem IPI EXP 293.269,68 

Total 3.906.646,31 
Fonte: Prefeitura Municipal 

 

Quadro 4.3. 37 - Fundo De Participação Dos Municípios - 2005 

 Valor 

Fundo de Participação dos Municípios 12.363.415,19 

Fonte: Prefeitura Municipal 

 

Quadro 4.3.38 - Despesas Municipais - 2005 

 VALOR (R$ 1,00) 

Pessoal e encargos sociais 21.537.540,01 

Juros e encargos da dívida 634.199,63 

Despesas Correntes – Outras 28.008.345,08 

Despesas de Pessoal e Encargos Sociais 

Aplicações diretas 21.512.800,57 

Pessoal e encargos soc – Total 21.537.540,57 

Despesas de Capital Municipais 

Investimentos 4.947.778,75 

Inversões financeiras 721.175,00 

Amortização da dívida 790.970,45 
Fonte: Prefeitura Municipal 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal busca o equilíbrio das contas públicas a partir do 

atendimento de metas de resultados para as receitas e as despesas. Ao restringir a 

expansão das despesas sem a correspondente contrapartida de crescimento da 

receita, induz ao melhor direcionamento e controle dos recursos, racionalizando 

custos e proporcionando melhor eficiência à máquina pública.  

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal a despesa com pessoal não pode 

exceder a 54%, a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão vem cumprindo a LRF. 

No tocante aos limites para a realização de operações de crédito o município está 

cumprindo o limite da dívida consolidada líquida. A média dos investimentos totais 

em relação à arrecadação total nos últimos 5 anos foi de 13,4%. E a média dos 

investimentos realizados com recursos próprios em relação às receitas próprias e 

transferências correntes e de capital arrecadadas no mesmo período foi de 10,4%. 
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O município possui uma variada estrutura turística, existindo opções nas áreas 

artística, religiosa e esportiva. 

 

Espaço de Arte Teatro Eunice Sartori 

A inauguração do espaço de Arte em 1997 marcou uma nova fase na cultura local, 

proporcionando a democratização da cultura, através de promoções com acesso 

livre aos estudantes: 

�� Mergulho Cultural (Da Escola para o Teatro e Feira do Livro), 

�� Mostrebel (Mostra de Teatro Estudantil Beltronense), 

�� Festival de Dança, 

�� Estação da Música (cursos, palestras, recitais, workshop, etc), 

�� Encontro de corais Beltronenses. 

No Espaço são realizados espetáculos e shows com artistas de renome nacional e 

internacional. 

 

Biblioteca Pública 

Criada em 1978, a Biblioteca Pública Municipal Papa João Paulo I, conta com um 

acervo de 16 mil volumes. De 1995 em diante, o numero de leitores aumentou, 

chegando em 2002 a 9 mil carteirinhas de leitor, mais de 120 leitores/ dia e um 

empréstimo médio de 100 livros / dia, o que comprova a importância da biblioteca. O 

acervo de literatura infantil tem mais de 2 mil títulos, e mais de 1.500 títulos na área 

de leitura. A população, desde 1979, através de gincanas e doações, tem ajudado 

na ampliação do acervo bibliográfico: livros, revistas, coleções chegaram de todos os 

cantos da cidade.  

A  Biblioteca Pública Municipal conta para seu funcionamento, com 5 funcionários. 
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Parque Jayme Canet Junior 

Espaço de área verde adquirido, em 1967, para a realização da 1ª FENAFE (Festa 

Nacional do Feijão), atualmente é palco da Expobel (Exposição Feira Industrial, 

Comercial e Agropecuária de Francisco Beltrão), uma das maiores feiras do sul do 

Brasil. 

Com 100 mil m2 o Parque é um dos mais belos e bem conservados do Paraná. 

Preserva 2077 árvores nativas de cem espécies diferentes, identificadas com 

tabuletas em que há os nomes científico e popular.  

Localização: rua União da Vitória. 

 

Centro de Eventos 

Com área coberta de 7500 m2 e vão livre de 6000 m2 destaca-se por ser o maior do 

interior do Estado. Sua primeira etapa – área de exposição, palco principal, 

camarins, bilheterias e instalações sanitárias especiais – foi inaugurada em 2002, 

para a realização da XX Expobel. Comporta shows e eventos para até 15.000 

pessoas. 

Localização: Parque de exposições Jayme Canet Junior. 

 

Museu da Colonização 

Síntese do que foram os anos pioneiros do Sudoeste do Paraná. Com peças 

utilitárias da vida diária dos colonizadores o Museu da Colonização reúne os 

símbolos mais expressivos remanescentes da colonização desta região. Verdadeiro 

relicário que traz à lembrança o entusiasmo, os sonhos e a obstinação dos pioneiros 

que aqui depositaram sua vida e seu trabalho, mantendo viva a história para as 

futuras gerações. 

Localização: Parque Jayme Canet Junior. 
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Cristo Redentor 

A imagem de Cristo redentor com mais de 20m de altura, inaugurada em 1992, atrai 

milhares de fiéis anualmente que revivem o trajeto da “Via Sacra” no Morro do 

Calvário. Do mirante se tem uma das mais belas vistas panorâmica da cidade. 

 

Praça Eduardo Virmond Suplicy 

A Praça Eduardo Virmond Suplicy no centro da cidade, leva o nome do primeiro 

“administrador da CANGO” (Colônia Agrícola Nacional General Osório) – órgão 

federal instalado em Francisco Beltrão com o objetivo de efetivar a colonização do 

Sudoeste do Paraná.  

O calçadão é utilizado para atividades artísticas, recreativas e culturais.   

 

Artesanato 

O artesanato local é comercializado através da Asabel (Associação dos Artesãos 

Beltronenses), em um posto de vendas localizado na Rodoviária Municipal. 

 

Igreja São Francisco de Assis 

Foi construída em 1962 e tombada como patrimônio histórico em 1995. Sua 

construção totalmente em madeira preserva a arquitetura original. 

Localização: Secção Jacaré – 10 km do centro da cidade. 

 

Cachoeiras 

A região Sudoeste é provida de lindas quedas d’água, verdadeiros adornos naturais 

propícios para o lazer ecológico. 

Cachoeira do Rio Herval a 15 km da cidade na Linha Hobold; 

Cachoeira do Rio Santana, na comunidade da Linha São Roque a 15 km da cidade; 

Cachoeira do Rio 14 no Recanto do Dário, a 8 km da cidade na Linha São João; 
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Cachoeira do Portal das Águas a 10 km da cidade na Linha Santa Rosa. 

 

 

Gruta da Jacutinga 

Local de peregrinação de fiéis devotos de Nossa senhora de Lourdes. 

Localização: comunidade do Jacutinga – 33 km da cidade. 

 

Pedreira Municipal Mãe Natureza 

Com área de 22.702 m2, destina-se ao lazer e recreação. 

Localização: Rua Antonio Carneiro Neto próximo AJUB. 

 

Monumento ao Pioneiro 

Foi construído no Jubileu de Ouro de Francisco Beltrão, é uma escultura de concreto 

armado que retrata a imigração de famílias vindas do sul do país, para colonizarem a 

região sudoeste do Paraná. 

Localização: Bairro Cango – Praça dos Pioneiros. 

 

Associação dos Motoristas 

Fundada em 1959 é responsável por umas das festas comemorativas mais 

tradicionais da cidade, que reúne colonos e motoristas.  

Com sede no bairro Pinheirinho, possui capela, pavilhão, churrasqueira e ampla área 

verde. 

Localização: Avenida Atílio Fontana – Bairro Pinheirinho. 

 

Torre da Catedral Nossa Senhora da Glória 
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Em construção, a torre terá mais de 100 metros de altura sendo o 4º mais alto 

monumento da América Latina. No seu projeto consta elevador panorâmico, relógio, 

sino, mirante e lojas de souvernirs. 

 

Portal Italiano 

Monumento erguido em 2002 no cinqüentenário de Francisco Beltrão em 

homenagem aos imigrantes italianos que colonizaram a região. O Portal é um dos 

acessos à cidade pelo bairro Alvorada. 

Localização: Rua Porto Alegre, próximo ao trevo do Alvorada. 

 

Parque Alvorada 

Em fase de implantação com área de 120 mil m2, terá em sua estrutura 2 km de 

pista para caminhadas e ciclistas, lago artificial, campo de futebol suíço, área de 

estacionamento e lanchonete. 

Localização: Trevo do bairro Alvorada. 

 

Ginásios de Esporte 

O complexo esportivo de Francisco Beltrão conta com sete ginásios e tem 

capacidade para sediar grandes eventos locais, regionais e estaduais. Em 2003 

foram inaugurados dois modernos ginásios nos bairros São Miguel e Pinheirinho. 

O Ginásio Arrudão inaugurado em 1982 é a casa oficial do “Beltrão Futsal” time que 

disputa o Campeonato Paranaense. Em 2005 o município foi sede da fase final dos 

Jogos Abertos do Paraná. 

Localização: Rua Tenente Camargo no bairro Presidente Kennedy. 

 

Na área rural existem atividades e potencialidades do ponto de vista do turismo, tais 

como: 
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Roteiro Gastronômico 

Km 20 – Seção Jacaré Festa Italiana – Festivin 

S. Progresso – Festa Polonesa 

Jacutinga – Festa Alemã 

Linha Formiga – Festa do Suíno 

Água Branca – Festa do Peru 

Restaurante Anila’s – Alto Jacutinga 

Sítio Laranjeiras –  Água Branca (serve em média 200 refeições/mês, oferece 

passeio didático e recreação 

Outras atrações: 

Cantinas de vinho ( Beal, Salmória, Pazini) 

Agroindústrias 

Agroecologia 

Rancho Dariva 

Pesque- Pague 

Gruta do Jacutinga 

Recantos: 

Do Dário – Linha São João 

Renascer – Água Vermelha 

Da Amizade – Nova Concórdia 

Ouro Verde – Linha São Marcos 

Águas do Rio 14 – Linha Jandira 

Do Rio Santana – Linha São Roque 
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No verão de 2003/2004 foi estimado um fluxo de 22 mil pessoas nestes recantos, 

movimentando um total de R$ 58.000,00, valor que equivale a 3866 sacas de milho. 
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 04.4.1. Aspectos Legais  

 

A Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão prevê no § 2º do artigo 80: 

“o processo de planejamento será iniciado com a elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, considerando, em conjunto, aspectos físicos, 

econômicos e administrativos, perfeitamente adequados aos recursos financeiros do 

Município e as suas exigências administrativas”. 

- o § 3º do mesmo artigo disciplina sobre a obrigatoriedade de preservação e 

recuperação das margens do Rio Marrecas e seus afluentes. 

O Plano Diretor de Francisco Beltrão, Lei nº 2543/96 de 29.10.1996, foi elaborado a 

partir do disposto na Constituição Federal, em especial no que estabelecem seus 

artigos 30 e 182, na Constituição do Estado do Paraná e na Lei Orgânica do 

Município de Francisco Beltrão. 

A Constituição Federal preconiza que a política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo Poder Público municipal, deverá ser conforme diretrizes gerais 

fixadas em lei, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O Plano Diretor, 

aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, e é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade conforme estabelecimento de seu 

Plano Diretor. 

As funções sociais da cidade a serem ordenadas pelo plano diretor abrangem todas 

as ações humanas voltadas para o desenvolvimento global da cidade, em seus 

diferentes aspectos, desde que garantam o bem-estar de toda população. 
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O plano diretor é o instrumento que define objetivos e estabelece as diretrizes 

visando à articulação de um modelo de desenvolvimento que possa trazer para o 

conjunto da sociedade a perspectiva de um futuro melhor. 

O desenvolvimento urbano de Francisco Beltrão é norteado pelas seguintes 

diretrizes estratégicas:   

I. Promoção da melhoria das condições de vida urbana de forma a assegurar-

se a redução das disparidades de equipamentos, serviços e infra-estrutura 

entre os diversos setores da cidade; 

II. Evitar o crescimento desordenado e os chamados “vazios urbanos”, 

geradores de altos custos de urbanização; 

III. Associação entre o desenvolvimento urbano e a gestão do meio ambiente, 

sobretudo no que diz respeito à qualidade ambiental dos corpos hídricos e à 

definição e monitoramento do espaço de transição entre a cidade e a área de 

manancial; 

IV. Parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para implementar 

programas nas áreas de educação e saúde. 

E, ainda, determina diretrizes para o desenvolvimento econômico e turístico, 

urbanístico, ambiental, social, cultural e institucional. O Plano Diretor estabelece, 

também, os instrumentos da política urbana e do sistema de planejamento. 

No entanto, o Plano Diretor vigente não contempla o disciplinado na lei Orgânica do 

Município quanto a preservação e recuperação das margens do rio Marrecas e seus 

afluentes.  

Tendo em vista que o Plano Diretor de Francisco Beltrão foi promulgado antes do 

Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece 

novos instrumentos da política urbana e regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988, e determina, ainda, que o plano diretor deverá ser 

revisto, pelo menos, a cada dez anos, cabe nesse momento a sua revisão. Portanto 

o Plano Diretor de Francisco Beltrão deve ser rediscutido para a devida adequação 
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ao Estatuto da Cidade e para o envolvimento da população, através das Audiências 

Públicas, no estabelecimento das diretrizes para os próximos dez anos. 

O conceito de plano diretor adotado pela Constituição é o de um plano urbanístico e 

auto-aplicável. A ele é reservada a definição da função social da propriedade e a 

delimitação das áreas subtilizadas, sujeitas a parcelamento e edificação 

compulsórios, utilização extra-fiscal do IPTU e desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública (§§ 2º e 4º do art. 182 ) . 

Os artigos relativos a política urbana vinculam-se diretamente a competência 

municipal para “promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII CF)”. 

As leis ordinárias editadas após a Constituição não apenas confirmam o caráter 

urbanístico e auto aplicável do plano diretor, como permitem identificar claramente 

seu conteúdo, Código Florestal, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e o Estatuto 

da Cidade. 

- Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade - é a primeira lei federal destinada 

especificamente à regulamentação do Capítulo da Política Urbana da Constituição. 

Nele, o plano diretor é tratado como tema central  e condiciona a aplicação de 

qualquer instrumento urbanístico 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 extra-fiscal 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 uso do solo distintos a 

serem obtidos mediante contrapartida dos proprietários (art 28); 
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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). 

A Constituição do Estado do Paraná recepciona nos artigos 150 a 153, o contido na 

Constituição da República sobre política urbana, neste sentido tanto a Lei Orgânica 

quanto o Plano Diretor estão compatíveis com o que disciplina a legislação federal. 

As leis municipais de planejamento urbano que tratam do perímetro urbano e áreas 

de expansão urbana, do parcelamento do solo, do zoneamento e uso do solo e do 

sistema viário, estão de acordo com os preceitos constitucionais mas devem ser 

adequadas, tecnicamente, à atual realidade do Município, bem como às prescrições 

do Estatuto da Cidade. 

  

 04.4.2. Aspectos Institucionais 

 

A estrutura organizacional vigente, na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, 

consta da Lei nº 2.840, aprovada em 23 de agosto de 2001, alterada pela Lei nº 

3.146, de 22 de março de 2005, e é composta, nas grandes áreas, por: 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria Municipal das Finanças 

 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA: 
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Secretaria Municipal da Ação Social 

Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes 

Secretaria Municipal de Urbanismo 

Secretaria Municipal do Interior 

Secretaria Municipal da Saúde 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 

 

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 

Assessoria de Gabinete 

Assessoria Jurídica 

Procuradoria Municipal 

Assessoria de Comunicação Social 

Assessoria de Associativismo 

Junta de Serviço Militar 

Assessoria de Planejamento 

Defensoria Pública 

Ouvidoria Municipal 
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O Plano Diretor deve estabelecer, claramente, quais os órgãos da Administração 

Geral, da Administração Específica e de Assessoramento deverão ficar responsáveis 

pelo seu inteiro cumprimento, de forma que não haja superposições ou dispersões 

das responsabilidades. 

Organizar é facilitar o acesso do usuário aos serviços prestados e, portanto a 

estrutura organizacional existe para garantir a satisfação dos munícipes quanto aos 

serviços prestados nas atividades fim, ou seja, educação, saúde, bem-estar social, 

difusão cultural, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, transporte 

coletivo, etc. 

A estrutura administrativa só se justifica como instrumento de atendimento da 

satisfação do seu destinatário final, que no caso da Prefeitura é o cidadão. 

Para que a estrutura administrativa atenda o seu objetivo é fundamental a 

manutenção de um canal de comunicação permanente, tanto externo quanto interno. 

Pois quando as informações sobre os objetivos e realizações da administração 

pública são claras e transparentes, os munícipes e os servidores públicos absorvem 

de forma efetiva, contribuindo para o desenvolvimento global. 

Uma comunidade bem informada demanda, cada vez mais, a prestação de melhores 

serviços. 

A prática freqüente de participação e controle direto da administração pública pelo 

cidadão é a forma mais democrática de fazer a gestão da coisa pública. A 

administração pública deve sempre estar voltada para o interesse público, de forma 

a atender as necessidades dos cidadãos. 

Institucionalmente, a Administração Pública, hoje, está baseada em conceitos de 

eficiência e voltada para o controle de resultados, de forma a atender os anseios do 

cidadão que, em uma sociedade democrática, é quem dá legitimidade às ações 

públicas. 

Para que o Plano Diretor de Francisco Beltrão seja efetivo é necessário o apoio da 

população e é, também, imprescindível o envolvimento dos servidores. 
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 É fundamental que os servidores se sintam parte do processo, consolidando assim, 

as sistemáticas de trabalho necessárias para o atingimento das metas e dos 

objetivos previstos, efetivando uma administração pública eficiente, com serviços de 

qualidade e com capacidade técnica para contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social do Município. 

Cabe às pessoas investidas em cargos de decisão superior promover o estímulo a 

questionamentos, valorizando a participação, a criatividade e a responsabilidade nas 

decisões, de forma a desencadear um clima motivador e de co-responsabilidade 

com os resultados obtidos. 

Quando se investe na melhoria do padrão de desempenho dos servidores, o retorno 

se dá em forma de benefícios para a Prefeitura e para a comunidade à que ela 

pertence. 

Deve-se compreender o Município como a instituição legal da comunidade e a sua 

Prefeitura como a “organização” que a representa, tendo como objetivo primordial a 

democratização da informação e do processo decisório. A comunidade que tem 

consciência de seus direitos pode se mobilizar para que suas reivindicações sejam 

atendidas ou justificadas, quando inviáveis. A comunidade merece sempre uma 

resposta para toda e qualquer solicitação, pois o pagamento dos tributos é 

socializado e espera-se que os benefícios também o sejam. 

Para que os servidores públicos possam desempenhar bem o seu papel é 

importante que a estrutura organizacional e os instrumentos de estruturação e 

processamento dos trabalhos, tais como rotinas, normas, formulários e 

equipamentos sejam adequados e que exista, também, uma estrutura de 

treinamento voltada para a pesquisa e para desenvolvimento das pessoas. 

O artigo 40 do Estatuto da Cidade estabelece que o Plano Diretor, aprovado por lei 

municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana 

e é parte integrante do planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual incorporar as diretrizes e as 

prioridades contidas no Plano Diretor. 
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O Plano Plurianual de Francisco Beltrão 2006-2009, Lei 3.205 de 7 de dezembro de 

2005, satisfaz esta prescrição legal na medida que se ateve ao plano Diretor vigente 

na data de sua aprovação. Mas diante da revisão do Plano Diretor entendemos que 

as diretrizes, da administração pública, estabelecidas para o Plano Plurianual 

deverão ser complementadas, caso não contemplem as diretrizes a serem fixadas 

no novo Plano Diretor. 

As diretrizes previstas pelo Plano Plurianual 2006-2009 são: 

 

- direcionar as ações de coordenação, apoio administrativo, gestão financeira e 

administração de receitas para cumprimento das disposições constantes da 

legislação vigente e em especial das normas da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF; 

- assegurar à população do Município a atuação do Governo municipal com o 

objetivo da resolução de problemas sociais de natureza temporária, cíclica ou 

intermitente, buscando proporcionar a todos uma vida digna; 

- garantir e incentivar o acesso da população à programas de habitação 

popular de modo a materializar a casa própria e proporcionar à todos a infra-

estrutura, obras e serviços públicos necessários para uma boa qualidade de 

vida; 

- integrar os programas municipais com os dos governos das  esferas Estadual 

e Federal; 

- garantir o acesso da população à educação de boa qualidade, atuando 

prioritariamente no ensino público fundamental e educação infantil e 

suplementarmente ao ensino médio; 

- proporcionar apoio ao produtor rural do Município, buscando melhorar as suas 

condições de vida e combater o êxodo rural; 

- criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do Município, 

buscando o aumento do nível de emprego e melhorar a distribuição de renda; 
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- manter a rede de estradas vicinais em boas condições de uso para garantir o 

atendimento das necessidades de escoamento da produção e locomoção da 

população; 

- garantir uma boa qualidade de vida aos habitantes urbanos do Município 

através da realização de infra-estrutura urbana e de serviços públicos 

eficientes; 

- buscar o mandamento constitucional de que a saúde é direito de todos; 

- intensificar o relacionamento com os municípios vizinhos, buscando a solução 

conjunta para problemas comuns; 

É importante ressaltar que, para fortalecer a responsabilidade na gestão da coisa 

pública, foi promulgada a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, calcada 

basicamente no planejamento, na transparência, no controle e responsabilização, 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesta Lei, o planejamento é aprimorado para criação de novas informações, metas, 

limites e condições para a renúncia de receita, geração de despesas, despesas com 

pessoal, despesas da seguridade, dívidas, operações de crédito, antecipação da 

receita orçamentária e concessão de garantias. 

A transparência ocorre pela divulgação ampla, inclusive pele internet, de relatórios 

de acompanhamento da gestão fiscal, que permitem identificar o equilíbrio entre as 

receitas e despesas.  

O controle é aprimorado pela maior transparência e qualidade das informações.  

A responsabilização ocorrerá sempre que houver descumprimento das regras, com a 

suspensão das transferências voluntárias, garantias e contratação de operações de 

crédito, inclusive antecipação da receita tributária. Os responsáveis sofrerão as 

sanções previstas no Código Penal e na Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal. 

O ponto de partida da Lei de Responsabilidade Fiscal é o planejamento, através do 

qual cria novas funções para o Plano Plurianual (PPA), para a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e para a Lei Orçamentária Anual (LOA), como instrumentos de 
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transparência na gestão fiscal e cuja discussão e elaboração deverá contar com a 

participação popular, através de audiências públicas, assegurando-se, dessa forma, 

maior conhecimento da gestão municipal. 

A LDO deve ser compatível com o PPA.  

A LOA deve ser compatível com a LDO e PPA. 

O PPA deve ser compatível com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor. 

A LDO de Francisco Beltrão guarda consonância com o PPA anterior, pois a mesma 

foi elaborada no início de 2005. No entanto a LOA 2006 está compatível com as 

metas fiscais da LDO 2005 e do PPA 2006/2009. No entanto,  o PPA deverá ser 

revisto após a presente revisão do Plano Diretor, para que mantenha coerência com 

o mesmo e atenda os preceitos legais. 

Os programas estabelecidos no Plano Plurianual possuem indicadores que 

possibilitam a aferição do cumprimento das metas estabelecidas. Os programas são: 

- Processo Legislativo; 

- Ação Governamental; 

- Administração Geral; 

- Planejamento; 

- Administração Financeira; 

- Proteção Social; 

- Assistência a Crianças e Adolescentes; 

- Saúde para Todos; 

- Alimentação; 

- Água Potável; 

- Educação com Qualidade;    

- Desenvolvimento Cultural; 

- Urbanização em Desenvolvimento; 
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- Serviços de Utilidade Pública; 

- Habitar Bem; 

- Saneamento Básico geral; 

- Conservação Ambiental; 

- Assistência ao Produtor Rural; 

- Desenvolvimento Industrial; 

- Promoção do Turismo; 

- Estradas Vicinais; 

- Esporte é Vida; 

- Encargos Gerais da Dívida; 

- Reserva de Contingência. 

 

Os instrumentos legais voltados ao planejamento estão adequados mas, para que 

possam surtir efetivamente os efeitos esperados, é necessário que as ações da 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão sejam desenvolvidas com qualidade e 

eficiência, com seus serviços voltados para o atendimento das necessidades do 

cidadão. Portanto, é importante a definição de uma política de recursos humanos 

adequada, que motive os servidores para tal missão. 

 

 04.4.3. Instrumentos De Política Urbana  

Para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade e da 

propriedade urbana, e para o planejamento, controle, gestão e promoção do 

desenvolvimento urbano, o Município de Francisco Beltrão deverá adotar os 

instrumentos previstos no art. 4º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - 

Estatuto da Cidade, sem prejuízo de outros instrumentos de política urbana.  
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Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos 

por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa 

área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada 

coletivamente. 

Os instrumentos de política urbana que demandem dispêndio de recursos por parte 

do Poder Público Municipal devem ser objeto de controle social, garantida a 

participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 

O Estatuto da Cidade, com o intuito de reduzir os contrastes sociais e econômicos, 

estabelece instrumentos de política urbana, que deverão ser observados na revisão 

do Plano Diretor anterior, tais como: 

 

- PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

  Nos termos fixados em lei específica, o Município poderá exigir que o proprietário 

do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena de aplicar os mecanismos previstos na Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

 

- DIREITO DE PREEMPÇÃO  

O Município, por meio do Direito de Preempção, terá a preferência para aquisição de 

imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, desde que o imóvel 

esteja incluído em área a ser delimitada em lei específica e o Poder Público dele 

necessite, observadas as disposições do art. 27 da Lei federal nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001. 

 

- OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

  A outorga onerosa do direito de construir, também denominada de solo criado, é a 

concessão emitida pelo Município, para edificar acima dos índices urbanísticos 

básicos estabelecidos de coeficiente de aproveitamento, número de pavimentos ou 
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alteração de uso, e porte, mediante contrapartida financeira do setor privado, em 

áreas dotadas de infra-estrutura. A outorga onerosa do direito de construir propicia 

maior adensamento de áreas já dotadas de infra-estrutura, e os seus recursos serão 

aplicados para as finalidades fixadas pela legislação federal e pela lei municipal 

específica.  

 

- TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

  A transferência do direito de construir, também denominada transferência de 

potencial construtivo, é a autorização expedida pelo Município ao proprietário do 

imóvel urbano, privado ou público, para edificar em outro local, ou alienar mediante 

escritura pública, o potencial construtivo de determinado lote, para as finalidades 

especificadas na legislação federal e na lei municipal. 

 

- OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

  A operação urbana consorciada é o conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Município, com a participação dos proprietários, moradores, 

usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 

área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 

ambiental, notadamente ampliando os espaços públicos, organizando o sistema de 

transporte coletivo, implantando programas de melhorias de infra-estrutura, sistema 

viário e de habitações de interesse social.  

 

- ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

  Deve ser instituído o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV como 

instrumento de análise para subsidiar o licenciamento de empreendimentos ou 

atividades, públicas ou privadas, que na sua instalação ou operação possam causar 

impactos ao meio ambiente, sistema viário, entorno ou à comunidade de forma geral, 

no âmbito do Município.  
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 Os empreendimentos e atividades, privados ou públicos, que dependerão de 

elaboração de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV - para obter as licenças 

ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder 

Público Municipal, deverão ser definidos em legislação específica. 

 

- MONITORAMENTO E CONTROLE DO PLANO DIRETOR 

 Aqui é importante ressaltar que a propriedade urbana só cumpre sua função social 

quando atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

Plano Diretor, assegurando que sejam atendidas as necessidades dos cidadãos 

quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas, respeitadas as diretrizes disciplinadas no art.2º do Estatuto da Cidade. 

Para tanto é imprescindível o estabelecimento de um sistema de monitoramento e 

controle do Plano Diretor de Francisco Beltrão, de forma a organizar e sistematizar 

as informações municipais para atendimento das diretrizes previstas, tanto na 

legislação federal como na legislação municipal específica.  

 


