1. Conservação dos bens socioambientais e promoção do equilíbrio ambiental, observando-se a viabilidade econômica e a geração de trabalho nas atividades produtivas
AÇOES

PROGRAMAS

1.1.1. Normatizar a comunicação visual do Setor de Preservação Histórico-Cutltural
1.1.2. Elaborar projeto de restauro da paisagem histórica para o setor histórico em consonância com o estabelecido pela secretaria
estadual de cultura
1.1.3. Implementar o projeto de restauro da paisagem histórica
1.1. Programa de Restauro da 1.1.4. Elaborar projeto para entorno a ser preservado pelo valor cultural na área rural
Paisagem Histórica
1.1.5. Elaborar legislação de proteção dos bens socioambientais inventariados (ver item 3.1.3)

Metas e resultados esperados
Código aprovado até abril de 2006
Projeto elaborado até otubro de 2006
25% de área restaurada por ano concluindo em 2010
Projetos elaborados até janeiro de 2007
Lei aprovada até novembro de 2006

1.1.6. Incentivar o uso residencial na macrozona urbana de diversificação por meio de mecanismos fiscais

Mecanismos criados até dezembro de 2006

1.1.7. Implementar ações de recuperação e conservação do patrimônio histórico-cultural
1.1.8. Incentivar a recuperação e conservação do patrimônio histórico-cultural por meio de mecanismos fiscais
1.2.1. Elaborar o Plano de Gestão Ambiental integrando as ações dos programas do eixo 1
1.2.2. Elaborar o banco de dados ambientais do município
1.2.3. Alimentar e atualizar de forma continuada o banco de dados ambientais do município
1.2.4. Articular com municípios do entorno para programas relacionados à conservação e recuperação dos bens socioambientais
(quilombos, parque dos Campos Gerais, biocorredores, APA da Escarpa Devoniana, entre outros)

Restauração de 20% do número de bens de interesse histórico a cada ano
Mecanismos criados até dezembro de 2006
Plano elaborado até março de 2006
Banco elaborado até julho de 2006
25% dos dados sistematizados a cada ano

1.2.5. Incentivar a conservação do ambiente natural (vegetação nativa) por meio de mecanismos de compensação (fixação de CO2)

mínimo de 02 programas implantados até janeiro de 2007

02 programas de cunho ambiental e 01 de cunho sociocultural elaborados até janeiro de 2007

1.2.6. Articular as entidades que atuam com a questão ambiental no Município para fomentar a organização de um fórum de discussão
Criação do Fórum até jdezembro de 2005
para elaboração do Código Municipal de Meio Ambiente
1.2.7. Estabelecer uma agenda comum entre municipio e órgãos estaduais e federais para elaboração do Código Municipal de Meio
termos em vigor a partir de janeiro de 2006
Ambiente
1.2.8. Elaborar código ambiental

Código aprovado até dezembro de 2006

1.2.9. Definir e disciplinar as obras e as atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental, em relação as quais deverão ser
adotados procedimentos especiais para efeito de licenciamento e renovação de alvará, monitoramento, fiscalização
1.2. Programa de Gestão
Ambiental

1.2.10. Reestruturar o Departamento Municipal de Meio Ambiente para atender às questões de licenciamento em parceria com o IAP –
Instituto Ambiental do Paraná e fiscalização das áreas verdes, conservação e educação ambienta;
1.2.11. Capacitar técnicos para fiscalização, monitoramento da qualidade ambiental
1.2.12. Organizar o processo de elaboração da Agenda 21 Local. A implementação da agenda deverá incorporar as seguintes fases:
(i)Sensibilização dos cidadãos quanto as questões ambientais do município; (ii) Capacitação dos agentes ambientais; (iii) Elaboração
das Estratégias de Ação de forma participativa; (iv) Integração de ações de iniciativa do poder público e da comunidade, para
recuperação ambiental.

Departamento reestruturado até janeiro de 2005
100% do corpo técnico capacitado até 2010
Agenda elaborada até agosto de 2006

1.2.13. Elaborar Zoneamento Econômico-ecológico com base no macrozoneamento, definindo: (i)Áreas de interesse para preservação
ambiental, com possibilidade para criação de novas Unidades de Conservação; (ii) Áreas de Preservação Ambiental(APA); (iii) Áreas de
recuperação ambiental(biocorredores, áreas de APP, áreas de entorno de parque, entorno de atividades produtivas impactantes); (iv)
Zoneamento elaborado e aprovado até dezembro de 2006
Áreas aptas à agropecuária; (v) Áreas aptas para extrativismo mineral reflorestamento; (vi) Áreas aptas ao turismo; (vii) Definição de
critérios de manejo sustentável para cada uma das áreas.
1.2.14. Elaborar Plano de Arborização Municipal, estabelecendo critérios e procedimentos de renovação permanente da vegetação nas
vias públicas, parques municipais e praças

Plano elaborado até dezembro de 2006

1.2.15. Elaborar Plano de Gestão dos Residuos Sólidos

Plano elaborado até maio de 2006

1.2.16. Implementar Plano de Gestão dos Residuos Sólidos

Plano implementado até maio de 2007

1. Conservação dos bens socioambientais e promoção do equilíbrio ambiental, observando-se a viabilidade econômica e a geração de trabalho nas atividades produtivas
AÇOES

PROGRAMAS

Metas e resultados esperados

1.3.1. Integrar as ações mitigadoras das mineradoras, formando biocorredores
1.3.2. Elaborar e implementar programas de recuperação e conservação dos biocorredores e UCs com base no zoneamento, agenda 21
1.3.3. Formar unidade de conservação unificando os fragmentos vegetais ao longo da APP dos rios São Cristóvão, Maracanã, Iapó e
afluentes próximos à área urbana
1.3. Programa de Corredores
1.3.4. Integrar os fragmentos vegetacionais buscando estabelecimento de biocorredores e recuperação de mata ciliar, especialmente na
de Biodiversidade e Unidades
macrozona requalificação produtiva (ver item 1.4.3. e 1.4.4.)
de Conservação
1.3.5. Promover a demarcação e definir amparo legal para as de Áreas de Interesse Ambiental (AIA) existentes no Município, visando a
implementação de medidas especiais de preservação, recuperação e aproveitamento turístico em áreas com remanescentes
significativos de vegetação natural
1.3.6. Consolidar o Parque do Caxambu como importante centro regional de estudo, pesquisa, treinamento e desenvolvimento de
práticas de preservação ambiental
1.4.1. Elaborar Projeto de Monitoramento da qualidade hídrica das bacias de manancial
1.4.2. Implementar o projeto e monitorar a qualidade hídrica das bacias de manancial
1.4.3. Elaborar termo de parceria entre poder público e proprietários para recuperação da mata ciliar dos rios nas bacias de manancial
1.4. Programa de
Preservação e Recuperação
1.4.4. Estabelecer as parcerias item 1.4.3
de Recursos Hidricos Bacias
do Iapó e Pitangui
1.4.5. Elaborar e implementar programas de recuperação e conservação das APPs com base no zoneamento e Agenda 21
1.4.6. Fomentar a criação de um Comitê de Gestão Integrada das bacias do Iapó e Pitangui com os municípios vizinhos

1.5. Programação Educação
Socioambiental

Programa iniciado em agosto de 2006
Unidade criada até agosto de 2006
20 Km a cada ano
02 AIA criadas a cada ano até 2010
Parque estruturado até dezembro de 2007
Projeto elaborado até janeiro de 2006
Projeto implementado até maio de 2006
Minuta elaborada até julho de 2006
Termos assinados com 80% dos proprietários das áreas em questão
Programa iniciado em agosto de 2006
Comitê criado até agosto de 2006

1.5.1. Elaborar um Plano de Educação Socioambiental para o Município de Castro, considerando ao atendimento, no mínimo dos
seguintes quesitos: (i) Implantar curso de nível médio para formação de gestores socioambientais; (ii) Reralizar cursos de educação
socioambiental para atividades especialmente ligadas ao comércio, à agricultura, à pecuária, à pesca, na área de abrangência do
município; (iii) Criar um centro especializasdo em educação socioambiental; buscando parcerias com universidades e escolas
profissionalizantes; (iv) Apoiar iniciativas das comunidades na criação de centros, como o Ecoclube, de pesquisa e difusão de conceitos Plano elaborado até outubro de 2007
e instrumentos de educação socioambiental; (v) Coordenar e consolidar os estudos e pesquisas relativas à educação socioambiental,
através do centro especializado em educação socioambiental; (vi) Realizar campanhas anuais, visando o preparo da população, para
atitudes de respeito e preservação da natureza e patrimônio histórico-cultural, bem como a difusão de informações voltadas para o
desenvolvimento sustentável do Município; (vii) Estimular a convivência saudável
com os rios de Castro; (viii) Promover o reconhecimento da importância do patrimônio natural e histórico-cultural para a sustentabilidade
do município
1.5.2. Implementar o Plano de Educação Socioambiental.

Plano Implementado até janeiro de 2008

2. Promoção do Produtor Direto de Bens e Serviços
AÇOES

PROGRAMAS

2.1.1. Elaborar a análise-diagnóstico de sistemas agrários para subsidio e elaboraçao do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural PMDR
2.1.2. Capacitar os agricultores familiares e tecnicos de modo a permitir o acesso e a gestão eficiente às linhas de créditos rurais,
principalmente o PRONAF
2.1.3. Buscar programas do Governo Estadual e Federal para o incentivo do pequeno produtor

2.1. Programa de
Estruturação da Agricultura
familiar

Metas e resultados esperados
Diagnostico elaborado até janeiro de 2006
100% do agricultores familiares capacitados até 2010
100% dos programas voltados ao pequeno produtor atuando em Castro.

2.1.4. Fortalecer ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural com a contratação de 8 (oito) técnicos, de forma conjunta com a Emater
e prefeitura municipal para viabilizar a utilização das diferentes técnicas produção, adequadas a realidade socioeconômica do
08 técnicos contratados até março de 2006
agricultores familiares, de modo a viabilizar a agricultura sustentável em Castro
2.1.5. Sensibilizar/Capacitar produtores para a comercialização direta
Programa implantado até outubro de 2006
2.1.6. Elaborar Plano de Comercialização Interna e Externa dos Produtos Castrenses, considerando o diagnóstico dos sistemas agrários Plano elaborado até agosto de 2006
2.1.7. Elaborar uma agenda comum de assistência técnica e extensão rural afim de articular projetos e ações para trabalhar na transição
Agenda estabelecida até março de 2006, com calendário para os próximos 2 anos
para agricultura de base ecologica
2.1.8. Promover a capacitação de agricultores familiares e tecnicos da prefeittura para transição para agricultura de base ecologica

100% dos agricultores familiares capacitados até 2010

2.1.9. Apoiar a instalação de pequenas agroindustrias, prestando acessoria juridica e técnica
2.1.10. Instrumentalizar a equipe técnica municipal com a aquisição de véiculos (4 para técnicos) e equipamentos de informática (8
computadores e 4 impressoras)

Formação de Nucleo de Assessoria até julho de 2006

2.2.1. Diagnosticar o potencial industrial do municipio e com base neste apoiar a iniciativa privada local para a implantação de industrias
2.2.2. Elaborar Plano de Desenvolvimento Profissional
2.2.3. Promover a articulação entre produtores e fornecedores de bens e serviços dos setores primários e terciários
2.2.4. Criar políticas de comercialização interna dos bens e serviços produzido em Castro, incentivando a produçao local
2.2. Programa de Integração 2.2.5. Criar um núcleo de gestão de apoio aos pequenos produtores de bens e serviços
entre setores da Economia
2.2.6. Elaborar campanha para incentivo ao consumo e divulgaçao da produçao de bens e serviços dos agricultores familiares, do
trabalho comunitário e do pequeno emprendedor
2.2.7. Capacitação do nucleo de apoio a gestão das atividades produtivas dos agricultores familiares, do trabalho comunitário e do
pequeno emprendedor
2.2.8. Criar postos de comercialização da produção dos agricultores familiares, do trabalho comunitário e do pequeno emprendedor
2.2.9. Criar um núcleo de apoio ao cooperativismo, promovendo intercambio e geração de conhecimento

4 veículos, 08 computadores e 04 impressoras, comprados até maio de 2006
Diagnostico elaborado até janeiro de 2006. Estabelecimento de agenda junta a iniciativas privadas, para a
elaboração do plano de desenvolvimento da industria local.
Plano elaborado até janeiro 2006, com metas e calendãrio para os próximos 2 anos, buscando atender toda
a sociedade castrense
Promover a integração entres estes setores, por meio de um plano de estratégico a ser elaborado até
Março/2006. Elevação do PIB do município
Elaboração de um plano de metas para 2006/2007, até março/2006. Implantação de Feiras periódicas e em
datas comemorativas.
Elaboração de um plano de metas para 2006/2007, até março/2006
Elaboração da campanha até janeiro/2006, Elevação no consumo de produtos castrenses, seja por meio de
feiras livres, ou no comercio convencional
Criaçaõ do núcleo bem como sua efetiva atuação, Elaboração de cronograma de atividades para
2006/2007até março/2006
Plano e cronograma de implantação de postos de comercialização a ser realizado junto com representante
das atividades. Até março/2006
Plano e cronograma de implantação do nucleo de apoio ao cooperativismo a ser realizado junto com
representante das atividades. Até março/2006

2. Promoção do Produtor Direto de Bens e Serviços
PROGRAMAS

AÇOES

2.3.1. Diagnosticar o potencial da produção mineral de castro
2.3.2. Desenvolver estudo de impacto ambiental e da saúde da população dos entornos das minas de cal
2.3.3. Revisão do licençamento ambiental das mineradores em funcionamento
2.3. Programa de Arranjo
Produtivo Local para a
2.3.4. Promover um estudo de viabilidade economica da instalação de indústrias de beneficimento
Mineração
2.3.5. Promover cursos de qualificação profissional neste ramo de atividade
2.3.6. Buscar parcerias junto as mineradoras, bem como o governo Estadual no sentido de minimizar o impacto ambiental e promover
maximização do potencial extrativo das mineradoras
2.4.1. Diagnosticar o perfil socioeconomico da mao-de-obra ociosa
2.4.2. Definir com a população atendida sua expectativa de renda e de trabalho
2.4. Programa de Fomento do
2.4.3. Definir com a população atendida sua capacidade produtiva atual
Trabalho comunitário para a
2.4.4. Buscar mercado consumidor da produção atual de bens e serviços
populaçao urbana de baixa
renda
2.4.5. Integrar as ações com o Programa de Integração entre setores da economia

2.5. Programa de
Fortalecimento da base
economia local com base no
potencial cultural e incentivo
aos pequenos
empreendedores

2.6. Programa UNIR para
produzir

Metas e resultados esperados
Diagnostico elaborado até janeiro de 2006
Elaborar até fevereiro de 2006
Documento Revisado até Fevereiro 2006
Documento Revisado até Fevereiro 2006
Plano de capacitação e calendário de cursos a serem promovidos entre 2006/2007, elaborado até Janeiro
2006
Minimzação dos impactos socioambientais e maximização da extração, Julho/2006
Diagnóstico até fevereiro, e deverá ser refeito a cada 2 anos
Atender as solicitações da população, Iniciar as audiêncas em jan/2006
Atender as solicitações da população, Iniciar as audiêncas em jan/2006
Elevação da demanda da produção, inicio em Janeiro /2006
A coesão dos programas voltados para o desenvolvimento economico do municipio, janeiro / 2006

2.4.6. Consolidar a produção proveniente do trabalho comunitário como identidade de Castro
2.5.1. Reconhecer e Identificar as potencialidades dos diferentes setores da economia

Identificação dos produtos castrenses como tal, até nov/2006
Atuar nos setores da economia que são potenciais em castro. Realizar até Abril 2006

2.5.2. Elaboração de um diagnóstico da atividade turística para análise da demanda existente e potencial de Castro e arredores

Diagnóstico até janeiro 2006, analise da demanda do turísmo em castro e arredores

2.5.3. Revisão do Inventário Turístico
Documento Revisado até janeiro 2006
2.5.4. Elaboração de um plano estratégico, com participação popular, para o Turismo Histórico Cultura que reconheça toda a diversidade
Implementação do plano participativo estratégico, até julho 2006
cultural de Castro
2.5.5. Elaborar uma avaliação quantitativa e qualitativa das rotas turisticas já existentes e propor um plano de ação para a efetivação das
Documento de avaliação, a ser entregue em Janeiro 2006
mesmas
2.5.6. Reconhecer e Identificar as potencialidades de agregação de valor à produção dos diferentes setores da economia, respeitando os
Documento diagnóstido, a ser entregue até janeiro 2006
aspectos socioambientas
2.5.7. Criação de produtos em Castro para o turismo histórico cultural
Incentivo a identificação e produção voltada para o turismo, fevereiro 2006
2.5.8. Promover comercialização de produtos voltados para o turismo
Pontos de revenda de produtos para o turismo, junho de 2006
2.6.1. Realizar um diagnóstico participativo para identificar e avaliar a efetividade das formas de associação em Castro

Documento diagnóstido, a ser entregue até fevereiro 2006

2.6.2. Promover a criação de associações através de programas de sensibilização e conscientização que demonstre os benefícios das
mesmas

elevação no número de associações em castro. Novembro 2006

2.6.3. Apoiar as formas de associação existentes levando em consideração a promoção direta do produtor de bens e serviços

Consolidação das associações e cooperativas do produtor direto, bem como a comercialização destes
produtos, Outubro de 2006

2.6.4. Incentivar a formação de associações e cooperativas que efetivem a insersão dos produtores na participação na gestão da
Cooperativas e associações autogestionárias, maio 2006
organização
2.6.5. Criar em parceria com o Gov do Estado e a UEPG - Programa de Incubação Tecnológica de empreendimentos populares, visando
Buscar parcerias e realizar o cronograma de atividades para o 2006/2007, abril 2006
o desenvolvimento de organizações autogestionárias

3. Prestação universal e efetiva dos serviços de saúde, lazer, educação, cultura, esporte e segurança
AÇOES

PROGRAMAS

3.1. Programa de
Valorização, Apropriação e
Promoção da Diversidade
Cultural Castrense

Metas e resultados esperados

3.1.1 Realizar seminários publicos e palestras com a finalidade de disseminar conhecimentos sobre a cultura brasileira, paranaense e
castrense

realização de 04 eventos por ano

3.1.2. Promover cursos de formação e capacitação dos funcionários da prefeitura para o conhecimento dos bens socioambientais

todos os profissionais capacitados até abril de 2006

3.1.3. Elaborar um inventário para reconhecer e identificar os bens socioambientais no município, através de diagnóstico participativo
com o objetivo valorizar e apropriar as diferentes identidades culturais de Castro e em benefício do desenvolvimento cultural, patrimonial inventário elaborado até abril de 2006
e turístico
3.1.4. Realizar Conferência Municipal da Cultura

realização da 1º conferência até junho de 2006, com representação de todas as etnias castrenses,
associações de moradores dos bairros periféricos e distritos rurais

3.1.5. Promover campanhas de valorização cultural

realização de 04 eventos por ano

3.1.6. Criar feiras de acordo com a demanda da população que promova a cultura e a identidade castrense e que se fortaleça na imagem
realização da 1º feira cultural de Castro até abril de 2006
da cidade
3.1.7. Promover ações de interesse cultural com a participação social, buscando divulgar as diversas identidades culturais e suas
demandas, aproveitando espaços municipais ociosos (ex: escolas nos fins de semana)

agenda cultural elaborada até janeiro de 2007

3.2.1. Elaborar diagnóstico participativo, considerando um levantamento histórico, para identificar os delitos mais frequentes, através de
diagnóstica realizado até junho de 2006
dados como: (i) gênero, (ii) renda, (iii) faixa etária, entre outros
3.2. Programa de Segurança
Preventiva
3.2.2. Criar ações de segurança preventiva integrando a guarda municipal com todas as politicas de cunho socio econômico
3.2.3. Promover campanha de prevenção ao uso de drogas

diminuição em 50% dos índices de criminalidade a cada ano
realização de campanha durante o ano de 2006 e 2 eventos por ano

3. Prestação universal e efetiva dos serviços de saúde, lazer, educação, cultura, esporte e segurança
PROGRAMAS

AÇOES
3.3.1. Capacitar equipe municipal para o planejamento estratégico das politicas sociais

3.3. Programa de Assistência
Social, Saúde e Educação
3.3.2. Elaborar com base no planejamento estratégico a revisão dos planos, indicando claramente os objetivos e diretrizes gerais que
precedem as ações elencadas anteriormente

3.4. Programa de Equidade
no Ensino Infantil e
Fundamental

3.5. Programa de
Qualificação do Trabalhador

Metas e resultados esperados
100% da equipe capacitada até março de 2006
planos setoriais revisados até julho de 2006

3.4.1. Estabelecer padrão de edificação e mobiliário para s escolas de ensino fundamental e creches

projeto arquitetônico elaborado até janeiro de 2006 / avaliação após 1 ano de uso

3.4.2. reformar / ampliar as escolas com base no padrão pré-estabelecido

reforma e ampliação dos equipamentos até 2008

3.4.3. Capacitar os professores da rede publica de ensino para diversificação de padrão de ensino e o trabalho com atividade
ludico/pedagógicas
3.4.4. Inserir no curriculo fundamental/básico atividades que promovam a valorização cultural considerando a diversidades cultural do
municipio

100% dos professores capacitados até março de 2007
inserir novas disciplinas no currículo até janeiro de 2007

3.4.5. Inserir no curriculo fundamental/básico atividades que trabalhem a questão da cidadania, direitos humanos e democracia

inserir novas disciplinas no currículo até janeiro de 2007

3.4.6. Promover ações para a equalização da qualidade de ensino , respeitando as diferenças culturais dos alunos

diminuir em 50% as disparidades entre alunos/escolas, avaliado por meio de diagnostico e avaliação do
rendimento dos alunos

3.5.1. Oferecer ensino profissionalizante atendendo a demanda por mão-de-obra, com base nas ações 2.4.1 e 2.5.1

50 pessoas ao ano, com prioridade para população de baixa renda

3.5.2. Articular com o governo do estado para implantação de escolas de 2º grau

implantar 4 escolas

3.6.1. Possibilitar transporte gratuito para a otimização dos equipamentos existentes (ex: aos domingos nos núcleos urbanizados)

atender a 100% da demanda a partir de julho de 2006

3.6. Programa de Acesso aos 3.6.2. Incentivo, apoio e implementação de programas de lazer e cultura para a terceira idade e jovens em situação de risco social,
equipamentos e serviços de buscando a integração, entre os mesmos, possibilitando a troca de experiências
esporte e lazer e cultura
3.6.3. Elaborar plano participativo de lazer, cultura e esporte
3.6.4. Acompanhar a implementação do plano de lazer, cultura e esporte

Programas implantados a partir de 2006

plano elaborado até abril de 2006

4. Garantia da função social da cidade e da propriedade
PROGRAMAS

AÇOES
4.1.1 Elaborar plano de adequação do uso e ocupação do solo para as ZERAs, indicando regularizações e relocações, bem como
readequação de infra-estrutura
4.1.2. Elaborar projetos executivos de urbanização das ZERAs
4.1.3. Executar o processo de regularização fundiária das ZERAs (equipe municipal)
4.1.4. Implantar projeto de urbanização das ZERAs
4.1.5. Elaborar plano para otimização de equipamentos públicos de educação, saúde, lazer, esporte, assistencia social e cultura,
integrando os planos setoriais existentes

4.1. Programa Reestruturação
4.1.6. Implantar ou adequar os equipamentos públicos de educação, saúde, lazer, esporte, assistencia social e cultura, conforme plano
Urbana
4.1.7. Elaborar Plano de Arborização Municipal, estabelecendo critérios e procedimentos de renovação permanente da vegetação nas
vias públicas
4.1.8. Implantar Plano de Arborização Municipal
4.1.9. Acompanhar a implementação de obras de saneamento no município
4.1.10. Contratar um engenheiro civil e um arquiteto para a Sec Des Urbano
4.1.11. Elaborar plano de micro-drenagem para as áreas urbanas do município
4.1.12. Implantar plano de micro-drenagem

Metas e resultados esperados
Plano elaborado até agosto de 2006
100% dos projetos executivos elaborados até abril de 2007
100% dos lotes regularizados até agosto de 2008
100% das ZERAs urbanizadas até outubro de 2008
Plano elaborado até março de 2006
implantação / adequação de 20% do numero de equipamentos a cada ano, concluindo em julho de 2010
Plano elaborado até dezembro de 2006
implantação em 50% da área urbana em 2007 e 50% em 2008
01 profissional de cada área contratado até janeiro de 2006
Plano elaborado até outubro de 2006
implantação em 30% de área urbana a cada ano, conluindo em 2009

4.2.1. AE Elaborar Plano de Habitação e Regularização Fundiária, atendendo a meta de 5.000 famílias em 10 anos

Plano elaborado até julho de 2006

4.2.2. Implantar ações previstas no Plano de Habitação e Regularização Fundiária

2500 familias atendidas até 2010, mais 2500 familias atendidas até 2015

4.3.1. Estabelecer convênio com INCRA e MDA para a regularização das propriedades rurais com menos de 4 módulos rurais

Convênio e vigor a partir de 2006

4.3.2. Ampliar equipe municipal de apoio a regularização de áreas urbanas e rurais
4.3.3. Definir e georreferenciar as áreas de populações quilombolas e indígenas

Contratação de 02 profissionais para trabalho de campo durante o ano de 2006
100% das áreas de quilombo e indigenas demarcadas até 2007

4.2. Programa de Moradia

4.3. Programa de
Regularização Fundiária
Rural e Urbana

4. Garantia da função social da cidade e da propriedade
PROGRAMAS

4.4. Programa de Vias e
Transporte Público

AÇOES

Metas e resultados esperados

4.4.1. Definir os trajetos e disciplinar a concessão do transporte coletivo rural

norma aprovada até março de 2006

4.4.2. Articular com RFFSA e Concessionária a otimização da malha ferroviária no município

Incremento de 30% do volume transportado até 2010

4.4.3. Requerer ao Estado a continuação da PR-340 ligando Castro a RMC
4.4.4. Requerer ao Estado o asfaltamento e sinalização viária da PR-090
4.4.5. Requerer a elaboração do projeto específico para a via de contorno rodoviário

Ligação concluida em 2015
Rodovia asfaltada até 2010
Projeto concluido em 2008

4.4.6. Elaborar plano de sistema viário contendo:
- ordenamento do fluxo de veículos pesados, veiculos leves, bicicletas, pedestres, carroças, etc;
- definição da circulação viária (sentido das vias);
- sistema de ciclovias como alternativa de locomoção e lazer;
- projetos de obras para adequação das vias existentes (de acordo com a hierarquia viária, o ordenamento do fluxo e circulação viaria);
- projeto de sinalização horizontal e vertical para o município, prevendo sua manutenção.

Plano concluido até agosto de 2006

4.4.7. Implantar as ações de pavimentação e abertura de vias para todos os usos (veículos, ciclovias, outras) e redesenho de caçadas,
arborização, mobiliário e estacionamentos, previstas no plano de sistema viário

6 Km de abertura de vias; 10 Km de pavimentação; 5 km de restruturação de desenho e passeio

4.4.8. Implantar as ações de sinalização viária vertical e horizontal, previstas no plano de sistema viário

Sinalização das Zonas urbanas de diversificação e qualificação até 2010

4.4.9. Estabelecer um regulamento que discipline o modelo padrão de calçada para a cidade

norma aprovada até março de 2006

4.4.10. Estabelecer incentivos para tratamento paisagístico nas calçadas por parte dos proprietários

Criação do mecanismo de incentivo até agosto de 2007

4.4.11. Adequar as calçadas existentes para pessoas com necessidades especiais, melhorando especialmente as condições de
locomoção, atendendo minimamente as especificações da NBR 9050

adequação das zonas urbanas de diversificação até 2010; adequação do restante da área urbana até 2020

4.4.12. Adequar a iluminação pública, observando a hierarquia viária

Adequação das Zonas urbanas de diversificação e qualificação até 2010

4.4.13. Estabelecer diretrizes de arruamento que contemplem áreas ainda não parceladas

Diretrizes de arruamento disponíveis para consulta em 2007

4.4.14. Estabelecer diretrizes para adequação da geometria das vias rurais

Diretrizes de adequação das vias rurais implantadas em 2007

4.4.15. Elaborar projetos para melhoria do fluxo nos seguintes gargalos:
- Ligação das ruas Jack Fadel e Antônio José Gomes
Acesso a Castro pelas vias D. Pedro II e Romário Martins
- Desenho viário entre a ponte e rua João Maria do Carmo
- Tpdp os cruzamentos com a Av. Dr. Ronie Cardoso

Projetos elaborados até agosto de 2006

5. Promoção de processos participativos e controle social do planejamento e gestão municipal
AÇOES

PROGRAMAS

Metas e resultados esperados

4.5.1. Requerer serviço de telefonia, correios e postos bancários

Serviços instalados nos distritos de Abapã e Socavão até 2008

4.5.2. Elaborar plano geral de qualificação da paisagem urbana dos núcleos, provendo-os de infra-estrutura de vias, saneamento,
arborização e equipamentos e serviços públicos

Plano elaborado até agosto de 2006

4.5.3. Requerer projetos específicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para qualificação da paisagem
4.5. Programa de
Consolidação dos Perímetros 4.5.4. Elaborar projetos específicos de pavimentação, drenagem e arborização, para qualificação da paisagem
Urbanos de Abapã e Socavão

Serviços implantados nas áreas urbanas dos distritos de Sovavão e Abapã até 2010
Projetos elaborados até janeiro de 2007

4.5.5. Implantar obras previstas nos projetos de qualificação da paisagem urbana

áreas urbanas dos distritos de Sovavão e Abapã qualificadas até 2010

4.5.6. Implantar equipamentos de lazer e cultura adequados aos hábitos locais
4.5.7. Melhorar as condições físicas de acesso viário aos distritos

01 equipamento multiutilitário em cada distrito até 2007
Readequação das vias de acesso ao Socavão e Abapã até 2008

4.5.8. Ampliar a rede de iluminação pública de forma a garantir a segurança dos moradores

Rede abrangendo todas as vias das áeas ubanas dos distritos implantada até 2009

5.1.1. Consolidar Sub-prefeituras nos distritos
5.1.2. Criar canais eficientes de comunicação interna e externa que divulguem os resultados das avaliações, as ações do planejamento e
as necessidades e demandas de recursos e integração

ampliação anual de 25% no atendimento às demandas por serviços da prefeitura em relação à população
do distrito e 75% de atendimento até dez/08
Criação do mecanismo permantente de comunicação até jun/06

100% dos funcionários da prefeitura e 30 % da população atingida até dez/08
5.1. Programa Administração
ampliação anual de 20% até o valor máximo de 80 horas em dez/09
Integrada
5.1.3. Criar processo permanente de qualificação profissional para o pessoal interno da prefeitura, visando adequar funções e atribuições
às habilidades e competências individuais do servidor
1 atividade de qualificação por funcionário por ano
5.1.4. Elaborar Plano de Carreira, Cargos e Salários
Plano de Carreira, Cargos e Salários implementad até jun/06
5.1.5. Desenvolver plano para realização de concursos para provimento dos cargos em aberto
98% dos cargos ocupados até dez/09
5.1.6. Aprimorar os processos (decisórios) de comunicação interno ao governo municipal
propostas concluidas até março de 2006

5. Promoção de processos participativos e controle social do planejamento e gestão municipal
PROGRAMAS

AÇOES

Metas e resultados esperados

a) realização das reuniões trimestrais envolvendo no mínimo um representante de cada secretaria;
5.1.7. Instituir instrumentos participativos e permanentes de avaliação (sócio-econômica, ambiental, política e cultural) qualitativa e
b) reuniões periódicas com participação no mínimo um representante de cada um dos seguintes
quantitativa das ações do governo municipal, abrangendo os resultados, as metas e os processos estabelecidos, realizando pelo menos: segmentos: I - gestores, administradores públicos e legislativos, II - movimentos sociais e populares, III (a) uma reunião trimestral interna; e (b) uma reunião pública com a efetiva participação da sociedade civil
trabalhadores, IV - empresários, V - entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, VI – ONG´s.

a) realização das reuniões mensais envolvendo no mínimo um representante de cada secretaria;
b) reuniões periódicas com participação no mínimo um representante de cada um dos seguintes
5.1.8. Estabelecer processos participativos de planejamento municipal, envolvendo o PPA, o orçamento municipal e os planos setoriais
segmentos: I - gestores, administradores públicos e legislativos, II - movimentos sociais e populares, III desenvolvendo: (a) reuniões mensais internas à prefeitura envolvendo todas as secretarias, agências e demais unidades envolvidas; (b)
trabalhadores urbanos, IV - trabalhadores rurais, V - empresários, VI - entidades profissionais, acadêmicas
reuniões periódicas de debate público sobre o planejamento
e de pesquisa, VII - ONG´s.
5.1. Programa Administração
Integrada
5.1.9. Criar unidade administrativa responsável pela coordenação dos processos participativos de planejamento, orçamento e avaliação
municipais, que promoverão definições intersetoriais de metas para o desenvolvimento municipal e a criação de planos setoriais que
unidade criada até mar/06
orientem ações especificas
5.1.10. Implantar o Sistema de Geoprocessamento, compatível com o Sistema Único de Informações - S.U.I.
5.1.11. Realizar censo de forma a atualizar as informações necessárias para a elaboração e implentação dos planos, projetos e ações
previstas no Plano Diretor
5.1.12. AE Implantar o S.U.I., de acordo com o estabelecido pela Lei do Plano Diretor
5.1.13. Ampliar a equipe de fiscais (obras, meio ambiente, vigilância sanitária e tributação)
5.1.14. Capacitar a equipe de fiscais, visando a fiscalização integrada

Sistema implantado até março de 2007
Censo realizado até março de 2008
Sistema implantado até março de 2008
número de fiscais condizente com a demanda de fiscalização até dez/08
ampliação anual de 20% atingindo o valor máximo de 80 horas em dez/08
2 atividades de qualificação por fiscais por ano

5.1.15. Adequar a estrutura administrativa ao planejamento de modo que nenhuma ação fique sem responsável e nenhuma unidade fique
todas as ações do planejamento com responsabilidade definida até dez/06
sem atribuição

5. Promoção de processos participativos e controle social do planejamento e gestão municipal
PROGRAMAS

AÇOES
5.2.1. Publicar atas das decisões dos conselhos municipais em editais nas dependências da prefeitura

Metas e resultados esperados
todas as atas publicadas a partir de dez/05

5.2.2. Promover os espaços de deliberação, por meio da implantação de novos conselhos onde se faça necessário e da organização em
100% dos conselhos organizados até 2010
termos infraestruturais dos conselhos existentes

5.2. Programa de
Fortalecimento e Promoção
da Organização Popular

5.2.3. Promover Reuniões Públicas Mensais de cada unidade administrativa para avaliação e planejamento

90% das reuniões realizadas anualmente

5.2.4. Criar e manter a Casa dos Conselhos com o objetivo de propiciar estrutura física e informação para o adequado funcionamento
dos conselhos municipais

espaço físico e equipamentos adequados até jun/06

5.2.5. Divulgar a agenda central de eventos e deliberações dos conselhos e outros mecanismos de participação

agenda e deliberações divulgadas em 1 veículo de divulgação oficial e 1 veículo de divulgação de massa

5.2.6. Divulgar as ações implementadas e a serem desenvolvidas de acordo com as definições dos processos de planejamento
participativo
5.2.7. Divulgar as atividades públicas relacionadas ao planejamento participativo e garantir meios para participação de todos os
interessados
5.2.8. Promover atividades de formação para desenvolvimento da cidadania dos munícipes envolvendo , no mínimo os seguintes temas:
(i) voto consciente; (ii) direitos humanos, direitos coletivos, direitos difusos, direitos políticos; (iii) discriminação (sexual, racial, ...); (iv)
violência; (v) participação política

ações divulgadas em 1 veículo de divulgação oficial e 1 veículo de divulgação de massa
atividades divulgadas em 1 veículo de divulgação oficial e 3 veículos de divulgação de massa
ampliação anual de 20% atingindo a meta de 2 horas em dez/08

2 atividades de formação por temática por ano

5.2.9. Divulgar a legislação municipal, estadual e federal, relacionadas ao ordenamento territorial e preservação do meio ambiente

legislações divulgadas em 1 meio de divulgação oficial

5.2.10. Apoiar o fortalecimento político das entidades organizadas

80% das entidades organizadas participando de algum espaço de deliberação política até dez/09

