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Lei Nº 2498/1997

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de União da Vitória, para o
período de 1998/2001.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

ART. 1º - O Plano Plurianual do Município de União da Vitória, para o período de 1998
à 001, constituído pelos anexos constantes desta Lei,  será executado nos termos da
Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício anual.

ART. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os
programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com
indicação da fonte de recursos.

ART. 3º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir metas estabelecidas afim de
compatibilizar a despesa orçada com a estimada em cada exercício.

ART. 4º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor em 1º de
Janeiro de 1998.

                                                           PLANO PLURIANUAL 
  
                                                                    1998 à 2001  
  
AÇÃO OBJETIVO                             
  
01. LEGISLATIVA 
01.1 - Reforma do prédio da Câmara Municipal. Reformar as instalações do prédio
onde encontra-se a Câmara Municipal, bem como a aquisição de móveis,
equipamentos de informática e de um novo terminal telefônico. 
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01.2 - Reorganização Administrativa
 Implantação do Plano de Cargos e Salários dos servidores do Legislativo. 
  
07.  ADMINISTRAÇÃO 
07.1 - Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e diversos. Dotar as
áreas administrativas de mobiliário, equipamentos, materiais bibliográficos e didáticos
que permitam melhor desenvolvimento de suas atividades. 
  
07.2 - Revisão da estrutura administrativa institucional com criação e extinção de
órgãos e cargos. Adequar os setores administrativos de maneira que os serviços
sejam desenvolvidos harmoniosamente. 
  
07.3 - Revisão e Manutenção do Plano de Cargos,  Carreiras  e Salários. Revisar
e reestruturar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da administração direta e
indireta Proporcionar através de cursos, motivação ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento profissional. 
  
07.4 - Construção/reforma do prédio da prefeitura Construção/reforma do prédio
onde encontra-se a sede da Prefeitura para abrigar os vários  setores administrativos
para melhor desempenho de suas atividades e expansão dos serviços 
  
07.5 - Informações à Comunidade Elaborar jornais, material para rádio e TV,
vídeos educativos e campanhas para divulgação  das ações, projetos e programas  da
PMUVA visando a informação, a participação popular, o desenvolvimento de parcerias
e ações integradas entre o poder público, funcionalismo, entidades da sociedade civil e
comunidade em geral.  Instalação de emissoras de rádio e TV. Apoiar a melhoria no
sistema de transmissão de rádio e TV. 
  
07.6 - Modernização Administrativa Dotar a Administração Municipal de maior
agilidade, eficiência, produtividade, investindo na informatização, readequação do
espaço físico e equipamentos visando a melhoria da qualidade no local de trabalho e
melhor  atendimento ao público. Implementar  bancos de dados. Desenvolver sistemas
de análise de custos operacionais e controles em todo o âmbito da PMUVA 
  
07.7 - Auditoria Interna Acompanhar e supervisionar a aplicação  do  dinheiro
público, assegurando seriedade, lisura e transparência administrativa. 
  
07.8 - Guarda Municipal Oferecer maior segurança aos cidadãos e aos próprios
públicos com a criação ou convênios com outros de contingente policial, destinado à
guarda do patrimônio público, orientação a população, policiamento de trânsito, defesa
dos direitos dos cidadãos e apoio comunitário. 
  
07.9 - Melhoria da capacidade operacional de veículos equipamentos Adequar e
melhorar a capacidade operacional da PMUVA substituindo e/ou ampliando a frota
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mecanizada e dotando a central de veículos de condições suficientes para atender a 
demanda da administração de forma ágil e planejada. 
  
07.10 - Aquisição de terrenos para obras públicas Adquirir terrenos através de
desapropriações para obras de interesse público e melhoria  da capacidade
administrativa e operacional da P.M.UVA. 
  
07.11 - Manter e firmar novos convênios Manter os convênios já existentes
reavaliando sua eficácia e operacionalidade, bem como firmar novos convênios com
empresas privadas e órgãos estaduais, federais, internacionais, intermunicipais e
não-governamentais. 
  
7.12 -Aquisição de equipamentos em geral, de informática e softwares. Implantação
de novos terminais visando agilizacão dos serviços, bem como a compra de programas
e equipamentos de informática e equipamentos em geral  para as secretarias que
necessitarem. 
  
7.13 - Capacitarão de recursos humanos Oferecer condições de aperfeiçoamento
aos servidores municipais e contratação de profissionais  promovendo  treinamentos
em áreas específicas. 
  
08 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
08.1 - Incrementar a arrecadação do Município Atualização do cadastro técnico
imobiliário com a implantação da Planta Genérica de Valores, Base Cartográfica
digitalizada e o Geoprocessamento. Fazer a revisão do Código Tributário Municipal
visando o aperfeiçoamento das finanças. 
  
08.2 - Criar mecanismos capazes de gerar receitas. Revisão e atualização das
alíquotas para cada fonte de receita. Criar equipe e estrutura específica para captação
de receitas. 
  
08.3 - Amortização da Dívida Fundada Interna. Prover dotações orçamentarias
com a finalidade de amortizar as dívidas contraídas  pelo Município para aplicação em
obras de interesse da comunidade. 
  
08.4 - Melhoria da capacidade operacional Informatizar as áreas, treinar o quadro
de fiscais, realizar cursos visando o aprimoramento técnico e maior capacidade
operacional. 
  
09 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 
09.1 - Distribuição e controle de dotações orçamentarias. Colocar a disposição dos
diversos órgãos da administração direta e indireta os recursos orçamentários
compatíveis com  o comportamento da receita arrecadada  buscando o equilíbrio
orçamentário e financeiro. 
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09.2 - Avaliar e implementar o  Plano Diretor. Atender a preceitos constitucionais,
procurando disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano orientando o crescimento da
cidade para áreas fora de risco de enchentes, bem como  revisar   as posturas
municipais, criando estrutura para  seu efetivo cumprimento. 
  
09.3 - Elaboração de planos e projetos técnicos dentro da política do governo. Dar
apoio técnico a todos os setores da administração visando um sistema de
planejamento urbano dinâmico, dotando o município de diretrizes que assegurem o
pleno desenvolvimento de suas funções sociais. Elaborar normas técnicas para
manutenção/construção de obras públicas. Desenvolver programas de recuperação da
mata ciliar. 
  
14 - PRODUÇÃO VEGETAL 
14.1 -  Elaboração de um programa de fruticultura municipal. Desenvolver a
fruticultura como fonte de renda e de melhoria da alimentação das famílias rurais. 
  
14.2 - Elaboração de um programa de olericultura municipal. Incentivar e
desenvolver a produção visando o mercado local e de outras  cidades, bem como a
melhoria da alimentação familiar. 
  
14.3 - Possibilitar a auto-suficiência na produção de sementes. Adquirir sementes
básicas, máquinas e equipamentos para grupos/associações de produtores de
sementes. 
  
14.4 - Apoiar a estruturação das propriedades Realizar serviços de infraestrutura
básica como terraplanagem, destocas, drenagem, saneamento entre outras. 
  
15 - PRODUÇÃO ANIMAL 
15.1 - Incentivo a apicultura Propiciar condições para o desenvolvimento da
apicultura municipal. 
  
15.2 - Incentivo a produção de pequenos animais. Apoiar o desenvolvimento da
avicultura, ovinocultura, piscicultura e outros. 
  
15.3 - Desenvolvimento de programas de trabalho junto aos pequenos produtores de
leite. Apoiar o desenvolvimento econômico e social deste segmento do meio rural. 
  
15.4 - Melhoramento genético e da produção animal. Promover o melhoramento
genético e aumento da produtividade em consonância com as    características sociais
e econômicas das famílias rurais. 
  
15.5 - Estruturação do SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Proteger a saúde
pública através do controle das condições higiênico-sanitárias dos produtos de origem
animal. Possibilitar a desburocratização e facilitar a legalização dos produtores rurais
no tocante a produtos de origem animal. 
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15.6 - Continuidade às exposições e feiras agropecuárias. Incrementar a
comercialização e o melhoramento genético das criações. 
  
16 - ABASTECIMENTO 
16.1 - Apoio a consumidores de baixa renda Possibilitar aos consumidores de baixa
renda acesso a produtos de menor preço, com a continuidade aos programas:
mercadão popular, cesta do trabalhador, armazém da família, bem como a criação de
novos programas. 
                                                                                   
16.2 - Estruturação de uma feira livre municipal Facilitar a comercialização de
produtos agrícolas e artesanais a preços menores. 
  
16.3 - Desenvolvimento de um programa de hortas urbanas. Melhorar a
alimentação das famílias de baixa renda através do plantio em terrenos baldios ou
próximos da área urbana, bem como centros de educação infantil, escolas e áreas
cedidas por instituições. 
  
16.4 - Desenvolvimento de um programa de lavouras comunitárias. Possibilitar a
segurança alimentar e de aumento da renda à famílias de pequenos agricultores e de
famílias da periferia da cidade. 
  
16.5 - Desenvolvimento de um programa de hortas e pomares caseiros no meio rural
Melhorar a alimentação das famílias carentes do meio rural. 
  
17 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
17.1 - Desenvolvimento de ações na área de educação ambiental. Despertar o
interesse da população para a importância da natureza e a necessidade de sua
preservação. 
  
17.2 - Apoiar e criar áreas de preservação e  parques Preservar áreas de
interesse à conservação da natureza e aumentar  os espaços de lazer à população. 
  
17.3 - Desenvolvimento de programas visando o reflorestamento econômico e
preservacionista. Aumentar as áreas reflorestadas protegendo a natureza e gerando
renda ao meio rural. 
  
17.4 - Ampliação e melhorias nos viveiros municipais. Propiciar a produção de
mudas para programas de reflorestamento, arborização e ajardinamento. 
  
17.5 - Desenvolvimento de um programa de arborização urbana e ajardinamento.
Melhorar a arborização urbana através do plantio de mais árvores, flores e melhorias
nos sistemas de podas. 
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17.6 - Desenvolvimento de um programa de incentivo a recomposição de matas
ciliares. Proteger as margens dos rios, principalmente daqueles retificados. 
  
17.7 - Desenvolver juntamente com outros órgãos estaduais um sistema de
monitoramento de danos ambientais. Acompanhar e exigir o cumprimento da
legislação ambiental por parte de pessoas físicas e empresas potencialmente
poluidoras ou com atividades danosas ao meio ambiente. 
  
17.8 - Dragagem de rios e córregos Possibilitar o aproveitamento de áreas
inundáveis e prevenir inundações. 
  
18 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 
18.1 - Desenvolvimento de um programa de agricultura orgânica municipal.
Propiciar uma alternativa de renda aos pequenos agricultores  respeitando-se o meio
ambiente. 
  
18.2 - Desenvolvimento de um programa de pequenas agroindústrias Agregar valor
a produção agrícola, estimular a permanência no meio rural. 
  
18.3 - Desenvolvimento de um programa de integração dos pequenos agricultores ao
Ecoturismo. Possibilitar novas fontes de renda às famílias rurais, despertando
aptidões. Desenvolver nas propriedades a produção orgânica,   a industrialização
caseira e o artesanato. 
                                                                      
18.4 - Implementação de um fundo de repasse de insumos, equipamentos e materiais
de construção aos agricultores participantes dos programas citados  nos itens 18.1 à
18.3. Possibilitar o ingresso dos produtores mais carentes a estes programas. 
  
18.5 - Possibilitar o surgimento de novas atividades econômicas no meio rural Apoio a
projetos de produções alternativas como produção de cogumelos, escargot, codornas,
entre outros. 
  
18.6 - Estruturar o departamento técnico e de extensão rural Aquisição de
veículos, computadores, vídeo-cassete, televisor, retroprojetor , projetor de slides,
entre outros. 
  
18.7 - Efetivação de convênios com órgãos estaduais, federais, internacionais e não-
governamentais. Facilitar o trabalho e o desenvolvimento rural através destas
parcerias. 
  
18.8 - Formação  e apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural. Discutir os problemas rurais e elaborar planos de ação. 
  
18.9 - Apoio a grupos formais e informais Apoiar as associações, grupos informais,
grupos ecológicos, entre outros. 
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18.10 - Implementar um fundo rotativo municipal Apoiar a melhoria da produção e
das condições de vida dos pequenos produtores. 
  
22 - TELECOMUNICAÇÕES 
22.1 - Telefonia Promover estudos juntamente com a TELEPAR para expansão da
telefonia  no município. 
  
41 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 
41.1 - Ampliação e reforma de centros de educação infantil. Ampliar  e reformar
as instalações dos centros de educação infantil 
  
41.2 - Construção de centros de educação infantil. Construir novos centros de
educação infantil urbanos e rurais. 
  
41.3 - Aquisição de terrenos Adquirir terrenos para construção de novos centros de
educação infantil conforme necessidade. 
                                                                                      
41.4 - Atendimento a  criança na faixa etária de 00 a 06 anos. Manter
proporcionando atendimento nas áreas de nutrição, orientação educacional  e higiene
a clientela dos centros de educação infantil municipal em convênio com a Secretaria
da Criança e Assuntos da Família. Ampliar o atendimento à crianças  e atender ao
educando com o suprimento de materiais didáticos. 
  
41.5 - Implementar a gestão comunitária de centros de educação infantil Firmar
convênios com entidades visando a ampliação da rede de atendimento a criança de 0
a 6 anos, possibilitando a descentralização administrativa. 
  
42 - ENSINO FUNDAMENTAL 
42.1 - Construção/Adequação de unidades escolares Propiciar a melhoria e a
expansão do ensino, construindo/ampliando/reformando unidades escolares onde se
fizer necessário e reformar os espaços físicos das escolas possibilitando acesso e
permanência  as pessoas  portadoras de deficiência.  Construção de Escola Agrícola,
depósito para merenda escolar, centros de educação infantil e centros  de  treinamento
onde se fizer necessário. 
  
42.2 - Proporcionar segurança conforto e melhores condições de ensino. Substituir as
construções de madeira por alvenaria na área rural e nos locais apropriados para
implantação de núcleos. 
  
42.3 - Equipar adequadamente as escolas municipais. Equipar as escolas rurais e
urbanas  adquirindo móveis, utensílios e equipamentos de informática e de laboratórios
de ciências. 
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42.4 - Reforço alimentar Fornecer gêneros alimentícios destinados a merenda
escolar  que garantam qualidade nutricional. Possibilitar a escolarização da merenda 
  
42.5 - Propiciar meios para o transporte de alunos. Adquirir veículos através de
convênios e/ou contratar terceiros destinados ao transporte escolar, bem como a
reforma e manutenção dos já existentes. 
  
42.6 - Cursos de capacitação para professores. Capacitar os professores
municipais buscando a melhoria de métodos de ensino, oferecendo cursos e
treinamentos específicos. 
  
42.7 - Modernizar e atualizar os métodos de ensino. Adquirir equipamentos de som e
imagem, informática e outros didáticos para utilização nas escolas. 
  
42.8 - Informatizar e agilizar os serviços da educação. Informatizar a Secretaria de
Educação para atender todas as escolas municipais. 
  
42.9 - Fornecimento de material didático à escolas e alunos. Atendimento e
fornecimento de   materiais didáticos e pedagógicos as escolas municipais, escolas
oficinas e centros de educação infantil. 
                                                                                 
42.10- Nuclearização de escolas Implantar novos núcleos onde houver necessidade
oferecendo ensino da 1ª a 4ª série a zona rural. 
  
42.11- Ampliação de Escola Ampliar as escolas municipais de acordo com a
necessidade. 
  
42.12- Erradicação do analfabetismo Objetiva proporcionar a população na faixa
etária em que não há obrigatoriedade escolar oportunidade de acesso à educação. 
  
42.13 - Ensino Regular Conjunto de ações que objetivam atender às necessidades
educacionais da população na faixa da obrigatoriedade escolar. 
  
42.14- Fundo Rotativo Implantar o Fundo Rotativo A.P.M. e Conselho Escolar. 
  
42.15 - Classes especiais Contratação de profissional em psicologia, equipe avaliadora
com habilitação, profissionais especializados e professores para as classes especiais. 
  
44 - ENSINO SUPERIOR 
44.1 - Transferências Operacionais a Fundação Faculdade Municipal de Administração
e Ciências Economicas. Repassar recursos financeiros  a  FACE  e apoiar
tecnicamente seus programas garantindo seu pleno funcionamento. 
  
44.2 - Campus Universitário Oferecer infraestrutura básica necessária para a
implantação do Campus Universitário 
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44.3 - Extensão Universitária Contribuição para implantação de cursos superiores. 
  
46 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
46.1 - Desporto amador Apoiar através da Autarquia Municipal de  Esportes todas as
modalidades de esportes promovendo jogos, campeonatos etc., em todas  as faixas
etárias.  Apoiar  a  prática  esportiva  no meio  rural e urbano. Apoio a prática esportiva
das pessoas portadoras de deficiência.  Participação a nível estadual dos Jogos da
Juventude e Jogos Abertos do Paraná. 
  
46.2 - Construção/conclusão/melhorias e reparos de parques recreativos e desportivos.
Oferecer e melhorar espaço físico para a prática  de todas as modalidades esportivas.

  
46.3 - Aquisição de imóveis. Aquisição de terrenos para instalação de áreas de
esporte e lazer. 
  
46.4 - Aquisição de veículo. Aquisição de veículos para a Autarquia Municipal de
Esportes. 
  
46.5-  Convênios Firmar convênios com entidades organizadas para manutenção
dos espaços físicos construídos pelo município. 
  
46.6 - Construção de canchas poliesportivas e ginásio de esportes Ampliar as
condições das práticas esportivas oferecendo espaço físico para várias modalidades. 
  
46.7 - Acervo cultural do esporte. Organização de videotecas e bibliotecas
referente ao esporte. 
  
46.8 - Capacitarão profissional Cursos de capacitação, atualização e especialização
para arbitragem e atividades esportivas. Formar agentes esportivos visando a difusão e
descentralização de eventos. 
  
48 - CULTURA 
48.1 -  Apoio a eventos e ações culturais Incentivar e promover o
desenvolvimento artístico literário em todos os ramos. Apoiar o lançamento de livros de
escritores locais. Proporcionar cursos de música, pintura, artesanato, teatro,
instrumentos musicais, danças e outras, bem como a contratação de professores
especializados. Promover concursos de músicas, bandas, fanfarras, teatros, poesias e
outros. Apoiar exposições de artes plásticas.  Atualizar  e  implementar   o acervo da
Biblioteca Municipal, bem como sua instalação em local definitivo, informatizando e
interligando-a ao sistema Internet. Reformar  o trailer  que serve de Biblioteca Volante
e exposições em geral. Formar agentes culturais visando a difusão e descentralização
de eventos. Promover cursos e seminários sobre temas diversos. 
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48.2 - Patrimônio histórico, artístico e arqueológico. Implantar o arquivo público
municipal, garantindo a memória de União da Vitória. Resgatar a história do município
com ênfase a classe trabalhadora e aos grupos colonizadores. Fazer o levantamento
do  patrimônio histórico, cultural, ambiental, arquitetônico,   geológico e antropológico
do município. Criar o Museu Municipal. 
  
48.3 - Aquisição de equipamentos Adquirir  equipamentos de som e informática,
aparelhos de TV, vídeo e antenas parabólicas podendo ceder para entidades. Criar e
instalar emissoras de rádio e TV. 
  
48.4 - Aquisição de veículos Adquirir veículos   para a Fundação Municipal de
Cultura. 
  
48.5 - Aquisição de imóveis Aquisição de imóveis para a Fundação Municipal de
Cultura. 
  
49 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
49.1 - Construção de equipamentos para atendimentos de pessoas portadoras de
deficiência. Promover o desenvolvimento e a capacitação da pessoa portadora de
deficiência. 
  
49.2 - Classes especiais nas escolas Extinguir progressivamente as classes
especiais, propiciando a inclusão e atendimento de alunos com dificuldade de
aprendizado em classes regulares, proporcionando acompanha mento especializado. 
  
57 - HABITAÇÃO 
57.1 - Projetos habitacionais Firmar convênios com órgãos federais e estaduais
para construção de núcleos habitacionais para famílias de baixa renda. Viabilizar
projetos habitacionais para famílias de baixa renda em parceria e/ou mutirões
comunitários. 
  
57.2 - Relocação de moradores Adquirir áreas de terreno e construir casas para
relocar moradores que atualmente habitam  em áreas atingidas pelas cheias, de
acordo com regulamentação específica. 
  
57.3 - Apoio a aquisição de lotes. Facilitar a população de baixa renda à
aquisição de lotes. 
  
58 - URBANISMO 
58.1 - Estudos sobre o planejamento e o transporte urbano. Ordenar a ocupação
do solo urbano e orientar os serviços de transporte de massas proporcionando meios
de locomoção mais eficiente, bem como sua fiscalização. 
  
58.2 - Implantação e conservação de áreas de lazer. Implantar novas áreas de lazer
em convênio com a COPEL tanto no meio rural como urbano e conservar as áreas de
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lazer já existentes. Construção de parques infantis podendo ser em parceria com a
comunidade. 
                                                                                   
58.3 - Abertura/pavimentação/recuperação/manu
 tenção e melhoria de vias públicas. Abrir novas vias públicas. Promover a melhoria
, recuperação e manutenção das já existentes, bem como pavimentar as que ofereçam
estrutura para tal, podendo ser em parceria com a comunidade viabilizando linhas de
crédito. 
                                                                                       
58.4 - Construção de abrigos para o transporte coletivo Implantar  e conservar 
abrigos para transporte coletivo no município. 
  
58.5 - Saneamento básico Ampliar a rede de esgoto do município visando cobrir toda a
população, assegurando o seu tratamento e  garantindo à população melhores
condições de saúde. 
  
58.6 - Ciclovias Construir/ampliar /manter vias específicas para o trânsito de
ciclistas. Promover campanhas de conscientização ao uso de ciclovias. 
  
58.7 - Construção/recuperação/manutenção de pontes. Construção de pontes em
concreto visando a  substituição das de madeiras( em cota superior as existentes) ,
bem como promover a recuperação e manutenção das já existentes. 
  
60 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
60.1 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública. Dotar a rede atual de
iluminação pública dos melhoramentos indispensáveis e ampliar estes serviços nos
locais que se fizer necessário. 
  
60.2 - Implantação e conservação de cemitérios. Implantar novo cemitério e
promover a conservação dos demais existentes. 
  
60.3 - Limpeza pública. Implantar a reciclagem do lixo, lixeiras,  sistema de coleta de
lixo seletivo e adequação do sistema  de disposição final dos resíduos sólidos.  
  
60.4 - Urbanização de logradouros e desenvolvimento urbanístico. Implantação e
recuperação de praças e logradouros públicos para melhor utilização destes espaços
como área de lazer. Aprimoramento, desenvolvimento e implantação de projetos
paisagísticos e urbanísticos. 
  
62 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
62.1 - Serviços industriais Viabilizar a produção de artefatos de concreto, pedra britada
e usinagem de emulsão asfáltica. 
  
62.2 - Promoção industrial Implantar uma nova área industrial em  local não atingível
pelas águas da bacia do Rio Iguaçu para incentivar a instalação e ampliação de 
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indústrias, adquirindo áreas para este fim, com localização estratégica,  observando o
Plano Diretor proporcionando infraestrutura básica necessária para implantação e
manutenção das áreas já existentes. Apoiar a divulgação dos produtos das indústrias
locais. 
  
62.3 - Apoio a Agroindústria Incentivar a implantação de indústrias de
transformação de produtos de origem animal e vegetal 
  
62.4 - Promoção do comércio e indústria Apoiar e assessorar a indústria e o
comércio local para total utilização de suas potencialidades, promovendo cursos,
palestras, seminários através de convênios com SESI, SENAC, SEBRAE, instituições
de ensino e outros, bem como a participação, divulgação em cursos/feiras/exposições
em outras localidades. Criação de um fundo rotativo e/ou instituição de crédito popular
para aquisição de máquinas, equipamentos e outras necessidades para os
microempresários. Apoiar e regularizar o comércio informal. Apoiar a divulgação do
comércio local. 
  
62.5 - Geração de trabalho/renda Apoiar cooperativas de trabalho/produção e
outras formas de geração de renda e trabalho  principalmente coletivos. 
  
62.6 - Instituição de crédito popular Estudar e implementar instituição de crédito
comunitário, visando auxiliar pequenos empreende dores do município. 
  
65 - TURISMO 
65.1 - Promover e desenvolver o turismo local. Incentivar o turismo local dentro
de um programa de desenvolvimento sustentável, dotando de infra-estrutura para
atender turistas, incentivar a ampliação da rede hoteleira. Estudar as potencialidades
turísticas do município. Apoiar a iniciativa privada na construção de infraestrutura
turística básica. Apoiar  o Conselho Municipal de Turismo e criar o Fundo Municipal de
Turismo. 
  
75 - SAÚDE 
75.1 - Reforma/ampliação/equipamentos do Pronto Atendimento Emergencial
Reforma/ampliação do Pronto Atendimento Emergencial 24 h, equipando-o
adequadamente para prestar um bom atendimento emergencial a população. 
  
75.2 - Ampliação da rede física de postos de saúde Construir/conservar/reformar e
equipar novas unidades de saúde, postos e clínicas odontológicas ampliando a
capacidade de atendimento básico. Adquirir equipamentos odontológicos em
substituição a alguns existentes sem condições de uso e recuperação de outros. 
  
75.3 - Ampliar a frota de veículos Viabilizar ambulâncias e utilitários para melhor
atendimento de seus serviços. 
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75.4 - Atendimento médico-odontológico rural. Manter/adquirir  unidade
médico-odontológica móvel. Manter e contratar profissionais da área de saúde. 
  
75.5 - Promover o controle e a erradicação de doenças transmissíveis. Realizar
campanhas de profilaxia das moléstias infecto-contagiosas, com aplicação de vacinas
em convênio com governo Federal e Estadual. Promover campanhas educativas de
combate à doenças infecto-contagiosas como também a programas de controle a
insetos e animais peçonhentos. 
  
75.6 - Dar atendimento geral a saúde da população através dos postos de saúde.
Dotar os postos de saúde de  atendimento básico fornecendo medicação básica
suficiente para atender a demanda. Implantar o Programa Médico da Família e manter
os programas  básicos  de  saúde preventiva e alternativa. 
  
75.7 - Diminuir o índice de cáries dentárias. Proporcionar atendimento odontológico
preventivo e curativo nas escolas públicas e municipais. Aplicação  de  bochechos
fluorados, aplicação tópica de flúor, técnicas de higiene oral e de alimentação.
Implantação de novos postos odontológicos. 
  
75.8 - Desenvolver ações educativas   e preventivas de saúde. Manter comissões
preventivas permanentes de AIDS, cólera , cisticercose, dengue e outras doenças
infecto-contagiosas em conjunto com a comunidade. 
  
75.9 - Prestar atendimento a pessoas portadoras de deficiência Fazer convênios
com clínicas especializadas. 
  
75.10- Minimizar os problemas auditivos, visuais e estéticos (fissurados) Apoiar
entidades filantrópicas tecnicamente e com recursos humanos. 
  
75.11 - Informatizar a rede básica especializada. Informatizar a rede municipal de
saúde visando a melhoria do  atendimento  assegurando maior produtividade e
eficiência. Adquirir uma nova central de PABX. 
  
75.12- Auxilio financeiro ao Hospital Psiquiátrico Auxíliar financeiramente para
manutenção do Hospital Psiquiátrico através de convênio. Implementar e manter os
programas de saúde mental com apoio dos grupos de AA, All-Anon, ADAD e parcerias
com a sociedade. 
  
75.13 - Atendimento a criança e ao adolescente Apoio técnico/profissional a
Pastoral da Criança e da Saúde e manutenção dos programas já existentes. 
  
75.14 - Manutenção do tratamento fora de domicílio. Encaminhar pacientes para
hemodiálise, oncologia e cirurgias especializadas  com  remoção, dentro das ações do
SUS. 
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75.15 - Ampliar o atendimento visando a saúde da população. Controlar e fiscalizar 
medicamentos, água habite-se, exercício profissional, condições higiênico-sanitárias,
animais e também sobre doenças como a diarréia, raiva canina, tuberculose, 
hanseníase, cisticercose, hepatite e outras adquirindo veículos utilitários. Manter os
convênios   para atendimento de todos os tipos de exames  tanto em laboratório
próprio como conveniado. Elaboração de uma lei para comercialização de produtos
coloniais. 
  
75.16 -  Ampliação/reforma da Secretaria Municipal de Saúde. Reforma e
ampliação de Secretaria Municipal  de Saúde para melhor atendimento. 
  
75.17 -  Implantação de um centro de nutrição infantil Controle e
acompanhamento do desenvolvimento da criança desnutrida, oferecendo as condições
básicas para sua recuperação. 
                                                                                     
75.18 - Convênios intermunicipais  Melhorar a comodidade aos doentes e diminuir
o sofrimento físico,  reduzindo os custos para o sistema. Manter convênios com
pensões e albergues em outros municípios visando abrigar pacientes na área de
oncologia e nefrologia. 
  
75.19 - Viabilizar convênio com o CISVALE e/ou outras entidades públicas e privadas.
Atender a população em suas necessidades de medicina especializada. 
  
75.20 - Implantação da Gestão Plena de Saúde Manutenção de convênios com
instituições hospitalares públicas e privadas, prestadores de serviços e outros
necessários a atender plenamente as ações de saúde dentro da gestão plena. 
  
76 - SANEAMENTO 
76.1 - Implantação de microssistema de esgoto. Implantar microssistemas de
esgoto sanitário nos bairros e conjuntos residenciais, dentro das disponibilidades
financeiras  do Município. 
  
76.2 - Implantação de galerias de águas pluviais Implantar sistemas de captação
de águas pluviais na área central e bairros em parceria com a população. 
  
76.3 - Prosseguimento das obras de esgoto sanitário Dar prosseguimento as obras de
esgoto sanitário em convênio com a SANEPAR. 
  
76.4 - Eliminação de doenças infecto-contagiosas. Construir  módulos sanitários
como prática preventiva de doenças. 
  
77 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
77.1 - Defesa contra inundações Ampliação e construção de parques para preservação
ambiental e controle de cheias. Retificar e drenar rios e canais que causam
alagamentos. 
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81 - ASSISTÊNCIA 
81.1 - Atendimento ao setor de obras sociais Promover ações de integração social e
realização de cursos semi-profissionalizantes através de parcerias com órgãos
governamentais e não-governamentais. Atendimento ao adulto carente e realização de
cursos visando o incremento da renda familiar. 
  
81.2 - Integrar o idoso na sociedade Apoiar a Associação da 3ª Idade. Incentivar a
realização de atividades sócio-culturais, de lazer e produção. Implementar o
condomínio da 3ª Idade e Centro de Convivência para idosos. 
  
81.3 - Apoiar o desenvolvimento das comunidades. Dar apoio as entidades
comunitárias e associações de pais e profissionais de escolas e centros de educação
infantil. 
  
81.4 - Qualificação de mão-de-obra. Apoiar e incentivar os cursos oferecidos pelo
SENAI , SENAC, Secretaria do Trabalho e Relações de Emprego, entre outros. 
Capacitarão de recursos humanos e voluntariado que atuam em entidades
filantrópicas. 
  
81.5 - Firmar convênios técnico-financeiros com entidades  filantrópicas Efetuar
repasses financeiros e apoio técnico a entidades que prestam serviços a comunidade,
após analisados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 
  
81.6 - Assistência a saúde do servidor público. Prestar assistência médica,
hospitalar e odontológica ao servidor público municipal  através do IMAS mantendo
convênios com hospitais, médicos, laboratórios, clínicas odontológicas e farmácias. 
  
81.7- Atendimento à criança e ao adolescente Buscar parceria com a comunidade,
órgãos governamentais e instituições para projetos de profissionalização, oferta de
empregos e  melhoria das condições de vida e trabalho do adolescente. Implementar
projetos de proteção às crianças e adolescentes em situação de risco. Apoiar o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar.
Apoiar técnica e financeiramente os programas de Casas Lares, Casas Abrigo
Temporário e Escola Oficina. 
  
81.8 - Ação comunitária Assessorar entidades comunitárias e sociais. Realizar
projetos com a comunidade na área de profissionalização. Auxiliar na viabilização de
centros comunitários visando o desenvolvimento das ações comunitárias e a
participação popular e geração de renda. 
  
81.9  - Assistência social à população Desenvolver programas de assistência social à
população. Apoiar o Conselho de Assistência Social. Implantar um módulo  do Corpo
de Bombeiros. Implantar Centros de Atendimento à Família e assegurar o atendimento
à população de rua. Implantar um condomínio residencial para pessoas carentes que
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se encontram na 3ª Idade em parceria com a Associação da Terceira Idade.
Implantação de Casas Lares sendo: Casa Lar para o idoso carente, Casa Lar para 
pessoa portadora de deficiência ca rente. Desenvolver programas de assistência 
social à população através do Plantão da Cidadania. Assegurar atendimento
qualificado a prevenção e recuperação de  dependentes de substâncias tóxicas.
Atendimento  a mulher vitimizada. 
  
81.10 - Aquisição de Imóveis Aquisição de imóveis para instalação de
equipamentos sociais conforme a necessidade. 
  
81.11 - Transporte Viabilizar transporte para atendimento de programas sociais. 
  
81.12 -  Máquinas e equipamentos Viabilizar a aquisição de máquinas e
equipamentos para as cooperativas de trabalho e grupos de produção coletiva. 
  
81.13- Reforma de imóvel Reforma do imóvel adquirido para ser a nova sede do IMAS
para melhor atendimento aos segurados e seus dependentes. 
  
81.14 - Aquisição de equipamentos Aquisição de equipamentos para um
consultório simplificado no IMAS, e equipamentos de informática para melhor eficiência
dos serviços. 
                                          
81.15 - Fundos Municipais Implementar os Fundos Municipais da Assistência Social e
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
    
82 - PREVIDÊNCIA 
82.1 - Operacionalizar o Fundo de Aposentadoria Orientar e encaminhar os
processos de aposentado ria e pensão. Promover a revisão legislativa e estatutária do
FUMPREVI. 
  
84 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. 
84.1 - PASEP Contribuir na forma da legislação vigente para o programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público. 
  
87 - TRANSPORTE AÉREO 
87.1 -  Controle e segurança de tráfego aéreo. Viabilizar melhorias nas condições
de operacionalidade e funcionalidade do aeródromo municipal, visando transformá-lo
em aeroporto. 
  
88 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
88.1 - Abertura/melhoria/conservação e manutenção das vias públicas do município
Abertura/melhoria/conservação e manutenção das vias públicas.  Construção de obras
de artes especiais. 
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88.2 - Ampliação e manutenção do parque viário. Manter em bom estado de
conservação os veículos, máquinas e equipamentos para execução de vários serviços
destinados a comunidade. Viabilizar novos equipamentos para renovação e ampliação
da frota. 
  
88.3 - Manutenção dos terminais rodoviários intermunicipal e urbano. Viabilizar a
conservação dos terminais existentes para proporcionar um bom atendimento aos
usuários. Construção de novos terminais urbanos 
  
88.4 - Readequação das estradas vicinais Readequar estradas vicinais onde estão
instaladas microbacias. Conservar as estradas para escoamento da produção e
integração dos  distritos  rurais e área urbana do município. 
  
88.5 - Relocação de imóveis de áreas de risco. Oferecer infraestrutura básica 
necessária  para   o reassentamento das famílias que  moram  em área de risco de
enchentes e para a implantação do parque industrial. 
  
91 - TRANSPORTE URBANO 
91.1 - Controle e segurança no tráfego urbano Desenvolver projetos técnicos que
visem o controle e a segurança no tráfego. 
  
91.2 - Transporte coletivo Apoiar ações e empreendimentos que visem a modernidade
no transporte coletivo.  

União da Vitória, 08 de dezembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


