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1 APRESENTAÇÃO  

O Plano de Ações e investimentos indica as ações e projetos prioritários para 

implementação do Plano Diretor.  Esse documento analisa as propostas, que são 

hierarquizadas em curto, médio e longo prazo, com estimativas de custos, indicação dos 

responsáveis, e ou possíveis fontes de recursos, além dos indicadores de monitoramento e 

avaliação, para análise da efetividade das propostas e possíveis adaptações durante o período 

de 10 anos, prazo máximo previsto para implantação das ações. Este documento apresenta 

ainda o Sistema de Controle, Acompanhamento e Gestão do Plano Diretor Municipal de 

Canoinhas, sistema relevante para a efetivação das propostas consolidadas durante o Plano. 

 

Canoinhas, abril de 2020. 
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2 PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS  

No Plano de Ações e Investimentos são indicadas as ações e projetos prioritários em 

compatibilidade com a capacidade de investimento e endividamento do município e outras 

fontes de recursos. No PAI constam os indicadores de monitoramento e avaliação das ações 

e propostas para o Plano Diretor Municipal. Sua concepção é para um prazo de 10 anos, a 

partir do ano de aprovação do PDM pela câmara municipal de vereadores.   

O Plano de Ações e Investimentos deve ser considerado na elaboração do Plano 

Plurianual (PPA) e nas leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento anual (LOA). Os 

prazos definidos para cada uma das ações dependem da captação de recursos do município e 

da prioridade com relação as demandas apontadas no diagnóstico. Sendo assim, é 

imprescindível a atualização constante do PAI pela Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Orçamento com apoio da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 As ações foram agrupadas em tabelas, de acordo com a temática de cada eixo 

trabalhado desde o diagnóstico, são eles: Ambiental, Socioespacial, Socioeconômico, 

Infraestrutura, Institucional e Mobilidade, sendo o último tema trabalhado no relatório 8 do 

Plano de Mobilidade.  

O detalhamento das diretrizes por eixo temático se deu por meio da especificação de 

ações estratégicas, que considera:    

• Ações estratégicas: Ações que têm por objetivo final o cumprimento das 

diretrizes especificadas;  

• Prazos: Os prazos para execução de referida ação, sendo classificados em: (i) 

curto prazo – até 2 anos; (ii) médio prazo – de 3 a 6 anos; (iii) longo prazo – 

até 10 anos. Há ainda ações que devem ser iniciadas em determinado prazo, 

mas mantidas ao longo do tempo para o atingimento das diretrizes propostas, 

sendo seus prazos categorizados como “permanente”.  

• Custos estimados: Estimativa dos investimentos necessários para execução 

de determinada ação, que devem ser indicados em valores correntes, quando 
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necessário;1  

• Grau de prioridade: Refere-se à pertinência de determinada ação – se 

comparada as demais - para o atingimento da diretrizes especificada, sendo 

classificado em: baixa, média e alta. A classificação tem por objetivo orientar 

os esforços da administração municipal no cumprimento das diretrizes do 

PDM. 

• Agentes Responsáveis: O estabelecimento de agentes responsáveis a partir 

da estrutura administrativa responsável pela execução e implementação de 

determinada ação.  

• Indicadores de Monitoramento: relacionam-se ao acompanhamento 

contínuo da implementação das ações do Plano Diretor Municipal pelos 

gestores municipais. Estes indicadores devem ser atualizados periodicamente 

e prover informações concisas, que possibilitem a tomada de decisão no 

horizonte temporal de implementação do Plano. Ou seja, devem ser 

atualizados e apresentados de maneira a facilitar a apropriação pelos gestores 

acerca da informação produzida, tornando viáveis possíveis correções das 

ações ao longo de sua execução (re-planejamento). 

• Indicadores de Avaliação:  têm por objetivo fornecer informações mais 

aprofundadas acerca do processo de implementação e dos resultados obtidos 

por meio de determinada ação. A atualização dos indicadores de avaliação 

deve observar a etapa do ciclo em que a implementação da ação se encontra. 

Estes indicadores devem prover subsídio aos gestores para avaliar os 

resultados e impactos de determinada ação e para desenvolver soluções para 

o seu aperfeiçoamento, se necessário. 

A estimativa para os valores das ações constantes no Plano de Ação e Investimentos 

tem referência em ações de municípios com mesmo porte demográfico e econômico, 

considerando ações especificadas tanto em Planos de Ação como licitações e tomadas de 

preço.  Para atualização monetária dos valores para o período atual, utilizou-se a ferramenta 

Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil a partir do índice INPC – IBGE. 

 

1 Há ações que não demandam, necessariamente, investimentos do poder público, como por exemplo 

ações relacionadas aos aspectos institucionais.  
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 Cabe ressaltar que a fonte de recursos para as ações não deve se limitar ao orçamento 

municipal, sendo recomendado aos gestores a busca de recursos junto à esfera estadual e 

federal e junto à iniciativa privada, a partir do engajamento em parcerias, programas e 

projetos.  
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 Ambiental 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: RECURSOS HÍDRICOS - NASCENTES 

DIRETRIZ: Promoção da recuperação das nascentes. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório periódico com indicativos de índices 

da qualidade hídrica municipal 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e 
todos.  

Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.  

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Recomendar PRAD - Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas para os proprietários das áreas e 
delimitação de APP - Área de Preservação 
Permanente. 

Percentual de Áreas 
preservadas/ áreas com flora e 

fauna nativa desenvolvidas 
MÉDIA 

CURTO e 
PERMANENTE 

15.000,002 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

Promover a conscientização através de programas 
educacionais para mostrar a importância das 
nascentes e de sua preservação. 

Número de nascentes 
preservadas 

BAIXA CURTO 15.000,003 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria Municipal de Educação (SME) 

DIRETRIZ: Identificação da localização das nascentes no município.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Banco de dados com a localização geográfica 

das nascentes no município 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e 
todos 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Desenvolver estudo para identificação geográfica da 
localização das nascentes no município com intuito de 
desenvolver um banco de dados para a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente ter a informação das 
áreas com necessidade de delimitação de APP em 
futuros licenciamentos. 

Número de nascentes 
conhecidas 

ALTA CURTO 450.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

  

 

2 Custo da ação estimado para curto prazo, considerando apenas o custo médio para elaboração e estruturação de campanha.   

3 Considerando apenas o custo médio para elaboração e estruturação da campanha. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: RECURSOS HÍDRICOS - HIDROGRAFIA 

DIRETRIZ: Recuperação das áreas de mata ciliar no entorno dos rios e córregos.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Relatório de vistorias de campo com 
indicativos de números de ações realizadas 

versus diminuição de áreas atingidas por 
alagamentos 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e 
todos 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar limpeza periódica dos valetões e fiscalizações 
periódicas juntamente com os órgãos competentes 
para proibição de canalização de novos córregos e 
ligações clandestinas de esgoto.  

Número de residências atingidas 
nos alagamentos e enxurradas/ 

qualidade hídrica 
ALTA 

CURTO e 
PERMANENTE 

680.000,004 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

Realizar a recuperação e o replantio de espécies 
nativas nas áreas de preservação permanente. 

Percentual de área 
preservada/número de espécies 

nativas (flora e fauna) 
BAIXA MÉDIO 550.000,00 

Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMMA) 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: MINERAÇÃO 

DIRETRIZ: Adequação da exploração mineral do município, trabalhando em conjunto com a ANM de forma que as lavras operem de forma legalizada. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Aumento de arrecadação municipal 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Fiscalizar e incentivar a regularização de pequenas 
jazidas de exploração mineral de acordo com a 
legislação vigente que possam estar operando no 
município. 

Número de empresas 
cadastradas na ANM- Agência 
Nacional de Mineração/Valor 

recebido do CFEM 

MÉDIA MÉDIO 85.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

Fiscalizar se as lavras apresentam e executam Plano 
de Controle Ambiental e Plano de Recuperação 
Ambiental.  

Número de PCA e PRA 
protocolados no município 

MÉDIA 
MÉDIO e 

PERMANENTE 
230.000,005 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

Buscar a arrecadação prevista em lei para os 
mineradores e fomentar a prática de maneira 
sustentável a partir de:  

1. Estabelecimento de contrapartidas ao 
município e incentivos às práticas inovadoras, 
fomentando a pesquisa científica. 

2. Implantação de incentivos fiscais e de 
compensação social.  

Número de minerações 
cadastradas/número de bolsas 

de estudo oferecidas no 
segmento 

MÉDIA LONGO 250.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

  

 

4 Custo estimado para realização da ação periodicamente por 10 (dez) anos. 

5 Custo estimado para realização da ação periodicamente por 10 (dez) anos. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: MINERAÇÃO 

DIRETRIZ: Adequação da exploração mineral do município, trabalhando em conjunto com a ANM de forma que as lavras operem de forma legalizada 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO: Aumento de arrecadação municipal 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030 

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTOS 
PRIORIDADE 

PRAZO 
(EXECUÇÃO) 

CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Incentivar a instauração de uma ferramenta municipal 
regulamentadora para as atividades de mineração. 

Número de empresas 
cadastradas em atividades 

minerárias/ canal de 
comunicação com os 

mineradores 

BAIXA LONGO 150.000,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL 

DIRETRIZ: Aumento de áreas com potencial de preservação ambiental no município. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Aumento de áreas verdes per capita 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Estimular a criação de RPPNs e pagamento por 
serviços ambientais. 

Número de RPPNs criadas/Valor 
arrecado 

ALTA MÉDIO 180.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: FONTES DE POLUIÇÃO 

DIRETRIZ: Minimização no município de fontes de poluição e adequar empreendimentos potencialmente poluidores com menor impacto ambiental possível e adequar/ compatibilizar atividades econômicas 
potencialmente poluidoras com a ocupação humana. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório de saúde pública com números de 

consultas/internação por doenças decorrentes 
de fatores poluidores 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Estabelecer uma política de fiscalização em convênio 
com órgãos estaduais para controle das atividades 
potencialmente poluidoras, com redução de índices. 

Parâmetros da qualidade das 
águas, do ar e do solo do 

município 
MÉDIA MÉDIO 380.000,006 

Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMMA) 

Criar um banco de dados das atividades altamente 
poluidoras inclusive com as criações suínas e granjas. 

Cadastro no banco de dados das 
atividades poluidoras 

MÉDIA MÉDIO 120.000,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

      

      

      

 

6 O valor estimado considera a realização de estudos específicos e a mobilização da equipe técnica municipal.  
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EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: FONTES DE POLUIÇÃO 

DIRETRIZ: Minimização no município de fontes de poluição e adequar empreendimentos potencialmente poluidores com menor impacto ambiental possível e adequar/ compatibilizar atividades econômicas 
potencialmente poluidoras com a ocupação humana. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório de saúde pública com números de 

consultas/internação por doenças decorrentes 
de fatores poluidores 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTOS 
PRIORIDADE 

PRAZO 
(EXECUÇÃO) 

CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Determinar que empreendimentos com potencial 
poluidor alto sejam instalados onde há ocorrências de 
solos mais espessos, que possibilitam com maior 
segurança a não contaminação de solos e águas 
subterrâneas. 

Localização de novos 
empreendimentos em locais 

apropriados 
MÉDIA MÉDIO 80.000,007 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: FONTES DE POLUIÇÃO 

DIRETRIZ: Minimização no município de fontes de poluição e adequar empreendimentos potencialmente poluidores com menor impacto ambiental possível e adequar/ compatibilizar atividades econômicas 
potencialmente poluidoras com a ocupação humana. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório de saúde pública com números de 

consultas/internação por doenças decorrentes 
de fatores poluidores:  

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030 

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTOS 
PRIORIDADE 

PRAZO 
(EXECUÇÃO) 

CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Trabalhar em conjunto com o comitê da Bacia do Rio 
Canoinhas. 

Número de atividades 
desenvolvidas em comunidades 

do entorno do rio Canoinhas 
BAIXA LONGO 150.000,008 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: ÁREAS INUNDÁVEIS 

DIRETRIZ: Evitar maior adensamento populacional em áreas de risco de inundação. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Redução de pessoas atingidas por eventos 

naturais de inundações 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Estabelecer a partir de estudos de dados históricos 
levantados junto a defesa civil nova cota de 
inundação. 

Contratação de empresa 
especializada 

ALTA MÉDIO 300.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

  

 

7 O valor estimado considera a realização de estudos específicos e a mobilização da equipe técnica municipal. 

8 Valor estimado para o custeio de atividades a serem desenvolvidas nas comunidades no entorno do Rio Canoinhas. 
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EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: LEGISLAÇÃO 

DIRETRIZ: Criação de um código ambiental municipal para auxiliar os servidores.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório de atividades ambientais do corpo 

técnico da Secretaria do Meio Ambiente  

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e 
todos. Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Elaborar Código Sanitário Municipal. Código Sanitário MÉDIA MÉDIO Não se aplica 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

Contratar serviço técnico especializado que possa 
junto ao corpo técnico municipal desenvolver o 
código ambiental para subsidiar ações da Secretaria 
de Meio Ambiente. 

Tempo de resposta aos 
munícipes em relação aos 

protocolos relacionados a área 
ambiental 

MÉDIA MÉDIO 400.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA); Departamento jurídico do município 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: VEGETAÇÃO 

DIRETRIZ: Aumentar áreas verdes/de lazer/parques aumentando a qualidade de vida dos munícipes. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Aumento de área verde per capita 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e 
todos. Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Delimitar áreas verdes no município com plantio de 
espécies nativas e implantação de projetos voltados 
ao lazer e educação ambiental. 

Número de áreas verdes no 
município/número de espaços 

de lazer para a comunidade 
MÉDIA MÉDIO 550.000,00 

Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

Desenvolver projeto de arborização urbana, 
aumentando áreas verdes. 

Número de espécies plantadas ALTA CURTO 280.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: GEOLOGIA 

DIRETRIZ: Respeitar as condições geológicas/geotécnicas naturais reduzindo riscos a ocupação. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Redução de ocorrências de eventos 
geológicos-geotécnicos com diminuição de 

danos a vida, a bens matérias e ao meio 
ambiente 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTOS 

PRIORIDADE 
PRAZO 

(EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Mapear número de residências e população em área 
de risco, utilizando o mapeamento realizado pela 
CPRM como referência. 

Número de residências 
localizadas nas áreas de risco 

mapeadas/número de pessoas 
atingidas em eventos 

geológicos-geotécnicos naturais 

ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
150.000,009 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMP) 

  

 

9 Custo estimado para realização da ação periodicamente por 10 (dez) anos. 
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EIXO TEMÁTICO: AMBIENTAL / TEMA: GEOLOGIA 

DIRETRIZ: Respeitar as condições geológicas/geotécnicas naturais reduzindo riscos a ocupação. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Redução de ocorrências de eventos 
geológicos-geotécnicos com diminuição de 

danos a vida, a bens matérias e ao meio 
ambiente 

ODS 
RELACIONADO - 
AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTOS 
PRIORIDADE 

PRAZO 
(EXECUÇÃO) 

CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Utilizar o mapeamento realizado pela CPRM referente 
as áreas de risco do município limitando a ocupação 
nas áreas levantadas como problemáticas. 

Definição de áreas restritas a 
ocupação 

ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA); Defesa Civil; 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 
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 Socioespacial 

 

EIXO TEMÁTICO: SOCIOESPACIAL / TEMA: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

DIRETRIZ: Incentivar a ocupação dos vazios urbanos 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Utilização dos vazios urbanos de acordo com suas 
potencialidades de forma a integrá-los à dinâmica 

urbana. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

  

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Buscar financiamento junto aos órgãos 
estaduais e federais, para construção de 
habitação de interesse social nos vazios 
urbanos que apresentem condições para 
tal. 

Número de vazios urbanos aptos a 
serem ocupados com Habitação de 
Interesse Social (HIS) X Número de 

projetos realizados. 

ALTA CURTO Não se aplica 
Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

Elaborar levantamento de áreas que não 
deverão ser ocupadas, de acordo com o 
Plano Diretor, e estabelecer propostas de 
uso para cada uma delas: áreas de 
preservação permanente; áreas de lazer e 
parques para a população. 

Número de vazios urbanos que, por 
suas características deverão continuar 
vagos X Número de projetos realizados 

para essas áreas. 

MÉDIA MÉDIO Não se aplica 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

Elaborar estudo de equipamentos públicos 
necessários nas áreas dos vazios urbanos e 
da sua adequação a esses equipamentos. 

Número de vazios urbanos aptos a 
serem ocupados por equipamentos 

públicos necessários às comunidades 
residentes em seu entorno X 

Implantações de equipamentos 
realizadas. 

MÉDIA LONGO Não se aplica 

Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 
Educação (SME); Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SMAS); Órgãos estaduais de saúde, 
educação e assistência social 

Adquirir lote desocupado em Zona 
industrial para o município. 

Levantamento de áreas possíveis para 
aplicação do Direito de Preempção. 

Compra de lote industrial. 
MÉDIA MÉDIO 190,00/m2 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

DIRETRIZ: Elaboração de plano de drenagem urbana para a sede municipal 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Solução dos problemas de drenagem existentes na 
cidade X Nº total de áreas sujeitas a alagamentos. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas 
e todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Contratar estudos hidrológicos para 
definição da situação atual da drenagem 
urbana de Canoinhas 

Identificação dos maiores problemas 
relacionados à drenagem urbana da 

Sede Municipal, a partir de 
mapeamento dos pontos críticos 

ALTA CURTO  150.000,00 Prefeitura Municipal de Canoinhas (PMC); Empresa Contratada 

Elaborar Plano de Drenagem com apoio de 
consultoria contratada. 

Identificação das soluções mais 
adequadas para os problemas 

identificados. 
ALTA CURTO  350.000,00 Prefeitura Municipal de Canoinhas (PMC); Empresa Contratada 

Realizar obras de drenagem na área urbana 
da Sede Municipal. 

Realização de obras que resolvam as 
enchentes e inundações existentes. 

ALTA MÉDIO 
A ser definido pelo 

Plano de Drenagem 
Prefeitura Municipal de Canoinhas (PMC); Empresa Contratada 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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EIXO TEMÁTICO: SOCIOESPACIAL / TEMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

DIRETRIZ: Estabelecimento de um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Participação da população culturais nos processos 

decisórios sobre as ações desenvolvidas no município 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar oficinas comunitárias para 
identificação de programas culturais que 
envolvam a maior parte da população.   

Participação da população nas oficinas 
realizadas e na definição dos 

programas 
MÉDIA MÉDIO  180,00/hora de oficina 

Fundação Cultural de Canoinhas; Secretaria Municipal de 
Planejamento (SMP) 

Definir programação plurianual atividades 
culturais a serem desenvolvidas no 
município, a partir dos resultados das 
oficinas culturais. 

Participação da população nos 
programas culturais realizados pela 

prefeitura 
MÉDIA MÉDIO Não se aplica 

Fundação Cultural de Canoinhas; Secretaria Municipal de 
Planejamento (SMP) 

DIRETRIZ: Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Realização do Inventário de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Artístico Municipal 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar levantamento de bens móveis e 
imóveis de valor histórico, arquitetônico, 
urbanístico, ambiental, municipais. 

Número de bens levantados em relação 
ao número total de bens existentes 

MÉDIA CURTO 180.000,00 Fundação Cultural 

Elaborar documento com o resultado do 
levantamento, com fotos e ilustrações dos 
bens levantados que resultará no 
Inventário Municipal. 

Publicação do documento MÉDIA CURTO 500.000,00 Fundação Cultural; Órgão de Financiamento 

EIXO TEMÁTICO: SOCIOESPACIAL / TEMA: ASPECTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 

DIRETRIZ: Revisão e implementação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Número de famílias com déficit habitacional em 
Canoinhas 

Redução de ocupação e reocupação nas áreas 
irregulares (de risco, APP) 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Identificar as formas de necessidades 
habitacionais existentes em Canoinhas e as 
áreas disponíveis para sua solução. 

% de necessidades habitacionais por 
tipo em relação ao total de 

necessidades 
ALTA CURTO 150.000,00 

Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Secretaria Municipal de 
Planejamento (SMP) 

Revisar e atualizar o Plano Local de 
Habitação de Interesse Social (PLHIS). 

Déficit Habitacional atual em relação ao 
anterior 

ALTA CURTO 150.000,00 
Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 
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EIXO TEMÁTICO: SOCIOESPACIAL/ TEMA: DISTRITOS MUNICIPAIS 

DIRETRIZ: Consolidação das centralidades distritais 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Estruturação urbana dos distritos municipais 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Elaborar plano de requalificação urbana de 
cada um dos distritos e de incentivo à 
implantação de serviços locais, de forma a 
manter a população local. 

Sedes dos distritos com estrutura 
urbana definida adequada ao seu 

crescimento. 
MÉDIA CURTO 300.000,00 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Empresa Contratada 

Fortalecer as ligações entre distritos 
favorecendo os deslocamentos no 
município. 

Estradas municipais propiciando a 
ligação entre os distritos em bom 

estado de conservação. 
MÉDIA MÉDIO Não se aplica 

Secretaria de Obras (SMO); Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural (SMDR); Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Empresa 

Contratada 
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 Socioeconômico  

EIXO TEMÁTICO: SOCIOECONÔMICO / TEMA: SAÚDE 

DIRETRIZ: Promoção da saúde e bem estar dos idosos. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Medidas de expectativa de vida ao nascer 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e 
todos, em todas as idades 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 
AGENTES RESPONSÁVEIS  

Adequar os planos municipais de 
saúde às mudanças do padrão de 
demanda por gerontologia. 

Número de especialistas por número de idosos 
 

Número de óbitos de pessoas com mais de 65 anos segundo 
o IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2654) 

ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
10.000.00010  Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

EIXO TEMÁTICO: SOCIOECONÔMICO / TEMA: FINANÇAS PÚBLICAS 

DIRETRIZ: Melhoria da capacidade de investimento público municipal. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório-síntese anual de inovação da prefeitura de Canoinhas 

  

ODS RELACIONADO 
- AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 
 

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os 
níveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 
AGENTES RESPONSÁVEIS  

Estimular a inovação nos serviços 
públicos com vistas a ganhos de 
produtividade. 

Relatório de atividades inovadoras por secretaria municipal 
 

Medidas de Qualificação dos Servidores Públicos Municipais 
(Base de dados da MUNIC, pesquisa do IBGE em 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/administracao-
publica-e-participacao-politica/10586-pesquisa-de-

informacoes-basicas-municipais.html?=&t=resultados) 

ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
50.000,0011 

Coordenação da Secretaria Municipal de Administração, 
Finanças e Orçamento; Implementação por todos os órgãos 

da Prefeitura de Canoinhas 

  

 

10 Custo estimado para realização da ação periodicamente por 10 (dez) anos. 

11 Custo estimado da ação para curto prazo. 
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EIXO TEMÁTICO: SOCIOECONÔMICO / TEMA: FINANÇAS PÚBLICAS 

DIRETRIZ: Melhoria da capacidade de investimento público municipal. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório-síntese anual de inovação da prefeitura de Canoinhas 

  

ODS RELACIONADO 
- AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 
 

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os 
níveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 
AGENTES RESPONSÁVEIS  

Revisar os tributos locais. 
Relação de dependência de repasses (total de repasses / 

tributos municipais) 
MÉDIA CURTO 50.000,00 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Orçamento (SMAFO) 

EIXO TEMÁTICO: SOCIOECONÔMICO / TEMA: EDUCAÇÃO 

DIRETRIZ: Intensificação das atividades dedicadas a adequar a educação para os desafios das novas condições tecnológicas, econômicas e sociais.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório multissetorial sobre disponibilidade de quadro profissional 

preparado para trabalho com tecnologias de ponta 

ODS RELACIONADO 
- AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. 

 
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 

tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, 
para emprego, trabalho decente e empreendedorismo 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 
AGENTES RESPONSÁVEIS  

Modernizar o Plano Municipal de 
Educação. 

Número de professores treinados para tratamento de 
assuntos relacionados a tecnologias de ponta. 

BAIXA 
MÉDIO e 

PERMANENTE 
40.000,0012 Secretaria Municipal de Educação (SME) 

Estimular o contato com tecnologias 
disruptivas nos diversos níveis de 
ensino para formação de 
capacidades técnicas de ponta. 

Número de professores treinados para tratamento de 
assuntos relacionados a tecnologias de ponta. 

ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
70.000,0013 Secretaria Municipal de Educação (SME) 

  

 

12 Custo estimado da ação para curto prazo. 

13 Custo estimado da ação para curto prazo. 
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EIXO TEMÁTICO: SOCIOECONÔMICO / TEMA: ECONOMIA 

DIRETRIZ: Fortalecimento de cadeias inteligentes baseadas nas especializações locais do agronegócio e da agroindústria.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório Intersetorial de investimento em cadeias inteligentes do 

agronegócio 

ODS RELACIONADO 
- AGENDA ONU 

2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. 

 
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 
AGENTES RESPONSÁVEIS  

Investir e cooperar para instalação de 
cursos técnicos para capacitação de 
pessoal especializado em ocupações 
do agronegócio inteligente. 

Número de cursos técnicos e alunos formados em áreas da 
cadeia do agronegócio inteligente segundo o Censo Escolar 

do INEP 
MÉDIA 

CURTO e 
PERMANENTE 

600.000,0014 
Coordenação da Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Orçamento 

Cooperar para incentivo a inovações 
de diversos tipos, especialmente de 
marketing, para agregação de valor a 
produtos locais de elevada 
qualidade, como produtos derivados 
de fumo, mate e madeira. 

Registros de marcas no INPI 
 

Registro Indicação Geográfica no INPI 
 

Relatório-síntese da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Turismo 

MÉDIA 
MÉDIO e 

PERMANENTE 
100.000,0015 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Turismo (SMDEICT) 

Incentivar a formação de pessoal 
com elevada qualificação superior 
voltada para o agronegócio 
inteligente. 

Número de pessoas matriculadas em Cursos Superiores 
segundo o censo do ensino superior do INEP 

MÉDIA 
MÉDIO e 

PERMANENTE 
200.000,0016 Secretaria Municipal de Educação (SME) 

EIXO TEMÁTICO: SOCIOECONÔMICO / TEMA: INSERÇÃO REGIONAL 

DIRETRIZ: Reforço das condições de centralidade em relação a municípios adjacentes. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Relatório Intersetorial de nível de integração municipal. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 
AGENTES RESPONSÁVEIS  

Intensificar cooperações e convênios 
intermunicipais. 

Número de Convênios Intermunicipais (Base de dados da 
MUNIC, pesquisa do IBGE em 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/administracao-
publica-e-participacao-politica/10586-pesquisa-de-

informacoes-basicas-municipais.html?=&t=resultados) 

BAIXA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica Gabinete 

 

14 Custo estimado da ação para curto prazo. 

15 Custo estimado da ação para médio prazo. 

16 Custo estimado da ação para médio prazo. 
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EIXO TEMÁTICO: SOCIOECONÔMICO / TEMA: INSERÇÃO REGIONAL 

DIRETRIZ: Reforço das condições de centralidade em relação a municípios adjacentes. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Relatório Intersetorial de nível de integração municipal. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 
AGENTES RESPONSÁVEIS  

Identificar as iniciativas em serviços 
públicos capazes de servir como 
fatores de integração intermunicipal. 

Relatório de serviços integrados nas áreas de educação, 
saúde e turismo 

BAIXA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica 

Secretaria Municipal de Educação (SME); 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS); 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Turismo (SMDEICT) 

Estimular a estratégia locacional de 
negócios que reforcem integração 
com municípios adjacentes. 

Relatório de Integração Econômica BAIXA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Turismo (SMDEICT) 

Orientar a alocação de 
infraestruturas viárias para reforço 
de integração intermunicipal. 

Monitoramento de padrão de mobilidade intermunicipal de 
cargas e pessoas 

MÉDIA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica 

Secretaria Municipal de Obras (SMO); 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 
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 Infraestrutura 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DIRETRIZ: Promover o abastecimento de água de qualidade a todos os cidadãos, garantir a preservação do manancial atual e viabilizar outras fontes de abastecimento. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Capacidade de volume de captação de água; Número de 
habitantes atendidos; Qualidade da água; Volume do Rio 

Canoinhas; Viabilidade econômica do sistema de 
abastecimento e dados de fiscalização da proteção do 

manancial ao mês. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar estudos de viabilidade de 
captação de águas subterrâneas para 
abastecimento da área urbana. 

Relatório dos estudos de viabilidade. MÉDIA LONGO 400.000,00 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); IMA; CASAN 

Delimitar área de conservação em 
áreas de influência da bacia do 
manancial de Canoinhas. 

Fiscalização da área de preservação da 
vegetação em área de manancial; Criação 

legal de unidade de conservação de 
Manancial. 

ALTA CURTO 600.000,00 
Comitê da Bacia do Rio Canoinhas; Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SEMMA) 

Realizar o monitoramento mensal da 
qualidade da água e divulgar os 
resultados. 

Publicação de Relatório Mensal. ALTA 
CURTO e  

PERMANENTE 
400.000,0017 

Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMMA); CASAN 

Realizar estudos para locação de 
poços nas áreas rurais que possam 
abastecer as comunidades com água 
de boa qualidade. 

Relatório sobre os estudos de locação de 
poços. 

ALTA CURTO  690.000,00  
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural (SMDR); CASAN 

 

17 Custo estimado para realização da ação periodicamente por 10 (dez) anos. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DIRETRIZ: Promover o abastecimento de água de qualidade a todos os cidadãos, garantir a preservação do manancial atual e viabilizar outras fontes de abastecimento. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Capacidade de volume de captação de água; Número de 
habitantes atendidos; Qualidade da água; Volume do Rio 

Canoinhas; Viabilidade econômica do sistema de 
abastecimento e dados de fiscalização da proteção do 

manancial ao mês. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Incentivar a implantação de cisternas 
para armazenamento e utilização de 
águas pluviais.  

Quantidade de cisternas implantadas 
anualmente. 

ALTA CURTO Não se aplica 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

Promover a conscientização através 
de programas educacionais da 
preservação da área de captação. 

% de munícipes atingidos. ALTA CURTO 10.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

Promover a preservação da mata 
ciliar no entorno do manancial de 
abastecimento. 

Levantamento da área da mata ciliar no 
entorno do manancial de abastecimento e 

comparar com dado anterior. 
ALTA 

CURTO e 
PERMANENTE 

1.000.000,0018 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

      

  

 

18 Custo estimado para realização da ação periodicamente por 10 (dez) anos. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

DIRETRIZ: Implantar rede de coleta de esgoto em toda área urbana do distrito sede, e garantir a ligação das residências na rede de saneamento.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Número de Habitantes Atendidos. % da rede concluída. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar a conclusão da rede de 
coleta de esgoto urbano. E durante o 
processo de implantação da rede, 
fiscalizar as construções de fossas 
sépticas e filtros anaeróbios. 

% de áreas atendidas e número de 
notificações mensais. 

ALTA 
MÉDIA e 

PERMANENTE 
7.000.000,00 

Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 
Obras (SMO); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA); 

CASAN 

Incentivar o morador que realize a 
ligação de seu esgoto a rede pública, 
com programa de financiamento no 
caso em que se precise instalação de 
bombas devido a declividade dos 
terrenos. 

Relatório do programa de financiamento e 
quantidade de novas realizações de ligação 

do esgoto à rede pública 
ALTA 

CURTO e 
PERMANENTE 

Não se aplica 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA); CASAN; Caixa 

Econômica Federal 

Fiscalizar ligações irregulares de 
despejo de esgotos na rede fluvial. 

Número de notificações mensal. 
Mapeamento das edificações avaliadas. 

ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA); CASAN 

Desenvolver projeto de 
conscientização da população da 
importância do tratamento dos 
efluentes. 

% de munícipes atingidos. ALTA 
CURTO e  

PERMANENTE 
10.000,00 

Secretaria Municipal de Educação (SME); Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SEMMA); CASAN 

      

      

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: DRENAGEM URBANA 

DIRETRIZ: Adequar a infraestrutura de drenagem a demanda de vazão e minimizar o volume de águas pluviais que acessam o sistema de drenagem. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Mapeamento atualizado dos pontos de alagamento e 
enxurradas. Decreto regulamentador de cisternas de 

contenção de águas pluviais. Volume de resíduos retirado do 
sistema de drenagem urbana expresso em m3. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Contratar empresa especializada para 
realização de estudo de micro e 
macro drenagem urbana e recursos 
hídricos. 

Contrato firmado com a empresa e relatórios 
sobre o estudo. 

ALTA CURTO 450.000,00 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Defesa Civil 

Contratar empresa especializada para 
realização de obras de drenagem da 
área urbana do município. 

Contrato firmado com a empresa e relatórios 
de serviço 

ALTA CURTO 1.800.000,00 
Secretaria Municipal do Planejamento (SMP); Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

Prever regulamentação técnica para 
dimensionamento e execução de 
cisterna de contenção de cheias. 

Emissão de decreto regulamentador para 
dimensionamento e execução de cisternas de 
contenção e reuso de águas pluviais, através 
de parecer técnico de especialista em reuso 

de recursos hídricos. 

ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Viabilizar e fiscalizar pela lei do uso 
solo, áreas de permeabilidade do solo 
em propriedades privadas. 

Relatórios das atividades. ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Realizar projeto e implantação de 
jardins de chuva em passeios 
urbanos. 

Contratação de empresa para realização do 
projeto e levantamento de vias para 

implantação de Jardins de Chuva. Número de 
autorização de proprietários de lotes 

lindeiros as vias de implantação e % de vias 
implantadas. 

MÉDIA MÉDIO 300,00/m2 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); População lindeira; 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA); Secretaria Municipal 
de Obras (SMO) 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: DRENAGEM URBANA 

DIRETRIZ: Adequar a infraestrutura de drenagem a demanda de vazão e minimizar o volume de águas pluviais que acessam o sistema de drenagem. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Mapeamento atualizado dos pontos de alagamento e 
enxurradas. Decreto regulamentador de cisternas de 

contenção de águas pluviais. Volume de resíduos retirado do 
sistema de drenagem urbana expresso em m3. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Garantir a limpeza e manutenção das 
galerias e bueiros. 

Cobrança de taxa de drenagem anual aos 
munícipes. Relatórios de atividades e 

mapeamento dos trechos onde foi efetuada 
limpeza. Volume de resíduo retirado expresso 

em m3 por trecho. 

ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica 

Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Defesa Civil; Secretaria 
Municipal de Obras (SMO) 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: DRENAGEM URBANA 

DIRETRIZ: Preservar as várzeas e planícies abaixo da cota 761 não urbanizadas numa condição que minimize as interferências do escoamento das vazões de cheias, com a sua capacidade de armazenamento.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  % de área de várzea e abaixo da cota 761 ocupada. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Destinar áreas de várzea e abaixo da 
cota 761 para uso de lazer. 

% da área de várzea destinada a áreas de 
lazer, projeto de ocupação controlada as 

áreas de risco. 
ALTA CURTO 7.000.000,00 

Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 
Obras (SMO); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA); Banco 

de Desenvolvimento da Região Sul do Brasil (BRDE) 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: DRENAGEM URBANA 

DIRETRIZ: Preservar as várzeas e planícies abaixo da cota 761 não urbanizadas numa condição que minimize as interferências do escoamento das vazões de cheias, com a sua capacidade de armazenamento.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  % de área de várzea e abaixo da cota 761 ocupada. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

 Ampliar fiscalização em áreas de 
aterros em locais de riscos, prever a 
contratação de fiscal.  

Relatório das atividades.  ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica 

Defesa Civil de Canoinhas; Secretaria Municipal de Planejamento 
(SMP); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: DRENAGEM URBANA 

DIRETRIZ: Reduzir a exposição da população e das propriedades ao risco de inundações.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Mapeamento atualizado dos pontos de alagamento e 

enxurradas.  
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis   

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar obras de melhoramento da 
drenagem urbana incidente a bacia 
do Arroio Monjolo. 

Contratação de empresa para realização das 
obras de drenagem, % da rede melhorada. 

ALTA CURTO 50.000.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Obras (SMO); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: DRENAGEM URBANA 

DIRETRIZ: Reduzir a exposição da população e das propriedades ao risco de inundações.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Mapeamento atualizado dos pontos de alagamento e 

enxurradas.  
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis   

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar obras de melhoramento da 
drenagem urbana incidente a bacia 
do Rio Água Verde. 

Contratação de empresa para realização das 
obras de drenagem, % da rede melhorada. 

ALTA CURTO 50.000.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Obras (SMO); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE LOGRADOUROS 

DIRETRIZ: Priorizar a não geração de resíduos e a reciclagem, e garantir a disposição de resíduos sólidos doméstico.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
% de resíduos sólidos reciclados em relação ao total de 

resíduos produzidos mensalmente. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação 

da terra e deter a perda de biodiversidade 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Readequar os abrigos dos pontos de 
coleta nas áreas rurais. 

% de abrigos readequados. ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

Conscientizar os munícipes sobre a 
separação do lixo reciclável através 
de campanhas educativas. 

% de população atingida. % de lixo separado 
e descartado corretamente em relação aos 

resíduos produzidos totais. 
ALTA 

CURTO e 
PERMANENTE 

10.000,00 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria 

Municipal de Educação (SME) 
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE LOGRADOUROS 

DIRETRIZ: Priorizar a não geração de resíduos e a reciclagem, e garantir a disposição de resíduos sólidos doméstico.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
% de resíduos sólidos reciclados em relação ao total de 

resíduos produzidos mensalmente. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação 

da terra e deter a perda de biodiversidade 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Aumentar a frequência da coleta 
seletiva. 

Relatório da coleta. MÉDIA MÉDIO 4.000.000,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

Incentivar a população realizar o 
correto descarte dos resíduos 
recicláveis. 

Volume dos resíduos sólidos descartados 
corretamente. 

ALTA PERMANENTE Não se aplica Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE LOGRADOUROS 

DIRETRIZ: Maior eficiência na coleta de resíduos sólidos a um menor custo para o município.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Custo mensal em manejo de resíduos sólidos. % da população 

atendida. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação 

da terra e deter a perda de biodiversidade 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Contratar serviço técnico 
especializado para a escolha de área 
adequada e para projeto de 
implantação de aterro sanitário para 
resíduos domésticos e hospitalares. 

Apropriação de área para construção do 
aterro. Implantação de Aterro Sanitário para 
resíduos sólidos domiciliares e hospitalares.  

ALTA MÉDIO 580.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Obras (SMO); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE LOGRADOUROS 

DIRETRIZ: Maior eficiência na coleta de resíduos sólidos a um menor custo para o município.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Custo mensal em manejo de resíduos sólidos. % da população 

atendida. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação 

da terra e deter a perda de biodiversidade 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar projeto de lei para 
obrigatoriedade de gerenciamento de 
resíduos da construção civil. 

 
Aprovação de lei municipal para 

obrigatoriedade de gerenciamento de 
resíduos da construção civil.  

ALTA CURTO 125.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) 

Estimular o uso de compostagem 
para resíduos orgânicos, diminuindo 
a quantidade de lixo orgânico a ser 
levado para o aterro sanitário. 

Volume de resíduos sólidos descartado 
mensalmente. 

ALTA CURTO Não se aplica 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e Secretaria 

Municipal de Educação (SME 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

DIRETRIZ: Garantir acesso à educação de toda população urbana. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Número de alunos em fila de espera para matricula em 
educação infantil por unidade escolar; número de alunos em 

escola técnica; % de alunos matriculados no ensino médio em 
relação ao total da população em idade de estudo.  

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

 
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 
 Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação. 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Ampliar o número de vagas na 
educação infantil. 

Número de alunos matriculados na educação 
infantil e número de salas adequadas 

conforme legislação estadual.  
MÉDIA MÉDIO 3.000.000,00 Secretaria Municipal de Educação (SME) 
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

DIRETRIZ: Garantir acesso à educação de toda população urbana. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Número de alunos em fila de espera para matricula em 
educação infantil por unidade escolar; número de alunos em 

escola técnica; % de alunos matriculados no ensino médio em 
relação ao total da população em idade de estudo.  

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

 
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 
 Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação. 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Ampliar a estrutura física dos centros 
de educação infantil Carlos 
Drummond de Andrade, Cecília 
Meireles, Monteiro Lobato, Prefeito 
Antônio Souza Costa, Vinícius de 
Moraes e Emília Ferreiro 
prioritariamente. 

Número de escolas com espaço físico 
readequado para a atendimento da 

supressão da fila de espera. 
ALTA CURTO 850.000,00 

Secretaria Municipal de Educação (SME); Secretaria Municipal de 
Obras (SMO) 

Implantar escolas técnicas em 
agronomia e marcenaria. 

Realização de parceria com escolas técnica. 
Número de alunos matriculados nas escolas 

técnicas em agronomia e marcenaria 
ALTA MÉDIO Sem custo definido19  

Secretaria Municipal de Educação (SME); Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo 

(SMDEICT); Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR); 
Senai; Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 

Ampliar o acesso de educação de 
ensino médio técnico. 

Número de alunos matriculados no ensino 
médio. 

MÉDIA MÉDIO Não se aplica 
Secretaria Municipal de Educação (SME); Secretaria de Estado da 

Educação 

 

19 A implementação das escolas técnicas no Município pode ocorrer de maneiras diversas, dependendo da articulação entre os agentes responsáveis. Para edificação de novo espaço físico para escola técnica, considerando o porte do Município, 

foi estimado o valor de R$1.700,00/m2.  
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

DIRETRIZ: Garantir acessibilidade dos equipamentos a população de mobilidade reduzida e tornar os equipamentos de educação resilientes.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Número de escolas acessíveis. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar reformas de adaptação ao 
acesso de pessoas com mobilidade 
reduzida aos equipamentos de 
educação, e que garantam a 
segurança em caso de desastres 
ambientais. 

% de unidades adequadas. ALTA CURTO 1.000.000,00 
Secretaria Municipal de Educação (SME); Secretaria Municipal de 

Obras (SMO) 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

DIRETRIZ: Identificar a demanda populacional das localidades rurais. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Número de população da zona rural adstrita. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar o levantamento e cadastro 
da população das unidades de saúde 
das localidades rurais. 

Número de pessoas Cadastradas em 
Unidades Rurais. 

ALTA CURTO 7.000,00 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural (SMDR) 

Realizar reformas de adaptação ao 
acesso de pessoas com mobilidade 
reduzida aos equipamentos, e que 
garantam a segurança em caso de 
desastres ambientais. 

% de unidades adequadas. ALTA CURTO 1.000.000,00 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Secretaria Municipal de Obras 

(SMO) 
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

DIRETRIZ: Garantir acesso a saúde integral da população, através da promoção do bem estar físico, psíquico e social.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Número de atendimentos mensal por faixa etária, sexo e 

patologia. Índices de mortalidade e longevidade municipal. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar equipe médica nas 
unidades de saúde que não atendem 
o número de pessoas adscritas. 

Número de profissionais por número de 
pessoas adscritas 

ALTA  CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

Criar centro de prevenção de doenças 
e promoção a saúde integral, e 
realização de campanhas educativas 
e preventivas. 

 Construção e inauguração do centro de 
prevenção à doença e promoção da saúde 

integral. 
MÉDIA MÉDIO 3.400.000,00 Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

Implantar leitos de saúde mental no 
Hospital Santa Cruz de Canoinhas 
para ampliação da Rede de Atenção à 
Saúde Mental em hospitais gerais. 

Levantamento do número de leitos e 
demanda. Atendimento das legislações 

federais e estaduais. 
ALTA  CURTO  180.000,00/leito Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Gestão do Hospital Santa Cruz 

Promover o Pronto Atendimento no 
Hospital Santa Cruz de Canoinhas, 
para ampliação dos acessos aos 
serviços de Urgência e Emergência 
público e privado. 

Número de atendimentos do Pronto 
Atendimento e adequado e levantamento da 

demanda. Atendimento das legislações 
federais e estaduais. 

ALTA  CURTO Sem custo definido  Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

DIRETRIZ: Garantir atendimento de toda população cadastrada no sistema único de saúde.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Número de atendimentos mensal por faixa etária, sexo e 

patologia.  
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Garantir continuidade na implantação 
de protocolos e classificação de risco 
nas Unidades de Pronto Atendimento 
UPA 24H, e garantir os recursos de 
custeio junto ao Ministério da Saúde. 

Utilização e monitoramento da Metodologia. ALTA  PERMANENTE Não se aplica Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

Inserir e Regulamentar todos os 
exames, consultas e procedimentos 
via Sistema de Regulação - SISREG 
tanto dos serviços públicos quanto 
privados que prestam serviços 
complementares ao SUS. 

Dados alimentados ao Sistema.  ALTA  PERMANENTE Não se aplica Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DIRETRIZ: Promover o acesso da população urbana e rural ao atendimento de assistência social.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Número de atendimentos mensal por tipo de vulnerabilidade.  
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades  

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Construir centro de apoio a mulheres 
vítimas de violência. 

% de implantação da obra 
Inauguração do Centro 

ALTA  MÉDIO 130.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) 

Realizar atendimento de Assistência 
Social itinerante, para acesso aos 
serviços de moradores da área rural. 

% de localidades rurais atendidas por período 
de tempo. 

ALTA  PERMANENTE Sem custo definido  Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS 

Construir Instituição de longa 
permanência para idoso. 

  Inauguração da Instituição, 
% da demanda atendida. 

ALTA  MÉDIO  900,00/m2 Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) 

Construir espaços com infraestrutura 
adequada para reuniões da 
juventude. 

% de implantação da obra ALTA  MÉDIO 4.200.000,00 
Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS); Secretaria 

Municipal de Obras (SMO) 

Apoiar promoção de palestras, 
debates e rodas de conversa, para 
discussão e entendimento das 
necessidades e anseios dos jovens 
carentes. 

Regularidade de eventos voltados aos jovens 
em condição de vulnerabilidade. 

ALTA  PERMANENTE Não se aplica Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) 

Criar projeto que vise reduzir a 
vulnerabilidade dos jovens e 
situações de violência física e 
simbólica. 

% de jovens atendidos pelo Projeto ALTA  PERMANENTE Não se aplica Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) 

Criar Centro de Referência 
especializado para população em 
situação de rua. 

% de implantação da obra, 
Inauguração do Centro 

ALTA  MÉDIO 230.000,00 
Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS); Secretaria 

Municipal de Obras (SMO) 
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

DIRETRIZ: Licenciar e aumentar a oferta de vagas em cemitérios municipais. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
% de cemitérios licenciados no município; atendimento da 

demanda em cemitérios municipais. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis  

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Estimular que novos cemitérios a 
serem implantados no município, 
sejam do tipo cemitério vertical.  

Criar mecanismo legal para imposição de 
implantação de novos cemitérios do tipo 

vertical. 
ALTA  PERMANENTE Não se aplica Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

Congelar o uso dos cemitérios 
municipais até a realização do 
licenciamento ambiental. 

Emissão do Licenciamento Ambiental. ALTA  CURTO Sem custo estimado Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

Construir novo cemitério municipal 
na área urbana ou proximidades do 
distrito sede. Seguir IN 52, IMA. 

Contratação de empresa para avaliar 
localização adequada; emissão de 

licenciamento ambiental; contratação de 
empresa para construção do novo cemitério. 

ALTA  CURTO 2.600.000,00 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria 

Municipal de Obras (SMO); Parcerias Público-Privadas 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: ESPORTES E LAZER 

DIRETRIZ: Implantar áreas de lazer na área urbana e criar políticas de incentivo a prática de atividades físicas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Abrangência de atendimento dos equipamentos de lazer e 

esporte; bem-estar da população. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar parques e praças em áreas 
de várzea. 

Número de Unidades implantadas. MÉDIA MÉDIO 500.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: ESPORTES E LAZER 

DIRETRIZ: Implantar áreas de lazer na área urbana e criar políticas de incentivo a prática de atividades físicas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Abrangência de atendimento dos equipamentos de lazer e 

esporte; bem-estar da população. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar parque urbano adjunto ao 
Rio Água Verde e Rio Canoinhas. 

Formação de equipe multidisciplinar para 
estudo de viabilidade física e econômica do 

parque urbano. Adquirir recurso para a 
construção do parque. Aquisição de áreas 
lindeiras a zona do parque urbano. % dos 

setores concluídos. 

ALTA MÉDIO 16.200.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA); Secretaria Municipal de Obras (SMO); Banco 
de Desenvolvimento da Região Sul do Brasil (BRDE) 

Criar escolinhas de iniciação 
esportiva. 

Número de escolinhas de iniciação esportiva MÉDIA MÉDIO Sem custo estimado 
Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS); Fundação de 

Esporte e Lazer 

Criar programa de auxílio a atleta de 
alto rendimento. 

Número de atletas alcançados pelo programa MÉDIA MÉDIO 

1.750,00 – 2.500,00 
(valores médios 

estimados de bolsa 
mensal de auxílio para 

atletas de alto 
rendimento)  

  Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS); Fundação de 
Esporte e Lazer 

Revitalizar as praças do município. Quantidade de praças revitalizadas. MÉDIA MÉDIO 400.000,00 
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 

DIRETRIZ: Expansão do acesso as telecomunicações. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  % da população com acesso a telecomunicações. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação. 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Prever regulamentação a novas 
tecnologias em transmissão de 
informações. 

Criação de Legislação específica. MÉDIA MÉDIO Não se aplica 
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Turismo (SMDEICT); Secretaria Municipal de Planejamento 
(SMP); Gabinete 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DIRETRIZ: Melhoria na eficiência energética e luminosa do sistema de iluminação pública.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório síntese anual de gastos públicas com iluminação 

pública, % de implantação de iluminação pública. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 
para todos 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar levantamento e criar base de 
dados da infraestrutura de 
iluminação pública. 

Disponibilização da base de dados completa. ALTA MÉDIO 15.000,00 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Adequar a infraestrutura de 
iluminação a tecnologias de maior 
eficiência energética, e promover 
abastecimento energético dos 
prédios públicos por energia limpa, 
através de placas fotovoltaicas. 

Número de prédios públicos abastecidos por 
energia limpa. 

ALTA MÉDIO Sem custo definido 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP), BNDES - Finame, energia 

renovável 

      

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA / TEMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DIRETRIZ: Documentar a rede de iluminação pública, e implantar iluminação nos bairros.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Relatório síntese anual das melhorias na iluminação pública  
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 
para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar iluminação pública nos 
bairros que não possuem 
infraestrutura. 

% de vias com iluminação implantada. ALTA CURTO 3.300.000,00 
Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de 

Obras (SMO); BNDES - Finame, energia renovável 

 

 

 

 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
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 Institucional  

 

EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETRIZ: Melhorar condições de trabalho da secretaria de saúde  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Criação de programas de capacitação 
continuada dos servidores. 

Número de servidores capacitados e frequência 
da realização dos programas 

ALTA PERMANENTE Não se aplica Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

Promover licitação para compra de 
estações de trabalho. 

Número de novas estações de trabalho ALTA MÉDIO Não se aplica Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

Promover concurso público para 
contratação de mais funcionários. 

Número de novos funcionários ALTA CURTO 190.000,0020 Secretaria Municipal de Saúde (SMS 

Elaborar Plano de Cargo, Carreira e 
Salários - PCCS aos servidores da 
saúde para garantir melhores 
condições de trabalho, estabilidade e 
qualificação dos serviços de saúde. 

Manutenção da equipe de trabalho  ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

  

 

20  A necessidade de promoção de contratação de novos profissionais é recorrente nas estruturas administrativas de Canoinhas. Para esclarecer as estruturas que necessitam de novos funcionários, a ação se repete para diferentes 

Secretarias/Departamento, porém poderia ser realizada de maneira conjunta, a partir da articulação da Prefeitura Municipal. Neste sentido, o custo estimado prevê a realização de concurso com até 1.000 inscritos.  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

DIRETRIZ: Melhorar condições de trabalho da secretaria de planejamento  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Promover concurso público para 
contratação de Arquiteto e Urbanista. 

Número de Arquitetos e Urbanistas contratados ALTA CURTO 190.000,0021 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Promover licitação para aquisição de 
novos veículos. 

Quantidade de novos veículos MÉDIA MÉDIO 50.000,00 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Adquirir Softwares para Projetos. 
Pesquisa de software adequado as demandas da 

secretaria, aquisição de Softwares. 
ALTA CURTO  3.800,00/Licença Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Investir em equipamentos para 
levantamentos topográficos. 

Aquisição de equipamentos. ALTA CURTO 100.000,00 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Implantar Sistema de Análise de 
Projetos Digitais. 

Implantação do sistema. ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Implementar Softwares Livres de 
Geoprocessamento.  

Pesquisa de software adequado as demandas da 
secretaria, aquisição de Software. Alimentação 

de dados. 
ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Promover concurso público para 
contratação de novos fiscais. 

Número de novos fiscais ALTA CURTO 190.000,0022 Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

 

21  A necessidade de promoção de contratação de novos profissionais é recorrente nas estruturas administrativas de Canoinhas. Para esclarecer as estruturas que necessitam de novos funcionários, a ação se repete para diferentes 

Secretarias/Departamento, porém poderia ser realizada de maneira conjunta, a partir da articulação da Prefeitura Municipal. Neste sentido, o custo estimado prevê a realização de concurso com até 1.000 inscritos.  

22  A necessidade de promoção de contratação de novos profissionais é recorrente nas estruturas administrativas de Canoinhas. Para esclarecer as estruturas que necessitam de novos funcionários, a ação se repete para diferentes 

Secretarias/Departamento, porém poderia ser realizada de maneira conjunta, a partir da articulação da Prefeitura Municipal. Neste sentido, o custo estimado prevê a realização de concurso com até 1.000 inscritos.  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

DIRETRIZ: Melhorar condições de trabalho da secretaria de planejamento  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS 

Elaborar Plano de Cargo, Carreira e 
Salário. 

Manutenção da equipe de trabalho  ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Implantar Sistema de Gestão de 
Obras. 

Pesquisa de sistema adequado as demandas da 
secretaria, implantação do sistema. 

ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DIRETRIZ: Melhorar condições de trabalho da secretaria de Meio Ambiente. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Promover concurso público para 
contratação de mais funcionários, em 
especial fiscais. 

Número de novos funcionários ALTA CURTO 190.000,0023 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

Atualizar e/ou adquirir softwares 
livres. 

Pesquisa de software adequado as demandas da 
secretaria, aquisição de software. 

ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

Promover licitação para compra de 
materiais de apoio e equipamentos. 

Quantidade de materiais de apoio e 
equipamentos. 

ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

  

 

23  A necessidade de promoção de contratação de novos profissionais é recorrente nas estruturas administrativas de Canoinhas. Para esclarecer as estruturas que necessitam de novos funcionários, a ação se repete para diferentes 

Secretarias/Departamento, porém poderia ser realizada de maneira conjunta, a partir da articulação da Prefeitura Municipal. Neste sentido, o custo estimado prevê a realização de concurso com até 1.000 inscritos.  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DIRETRIZ: Melhorar condições de trabalho da secretaria de Meio Ambiente. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Promover licitação para compra de 
novos veículos. 

Quantidade de novos veículos MÉDIA MÉDIO 50.000,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

Realizar levantamento de 
adequações necessárias na estrutura 
física da secretaria segundo a NBR 
9050 de 2015. 

Relatório de avaliação das intervenções 
necessárias 

Adequação da estrutura a partir de diagnóstico 
do local. 

ALTA CURTO Não se aplica Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

DIRETRIZ: Melhorar condições de trabalho da secretaria. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Promover licitação para compra de 
materiais de apoio e equipamentos. 

Quantidade de novos materiais de apoio e 
equipamentos 

ALTA CURTO 18.000,00 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Turismo (SMDEICT) 

      

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOINHAS 

DIRETRIZ: Melhorar condições de trabalho e estrutura física da fundação. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar projeto de um centro cultural 
para Canoinhas. 

Contratação de empresa para elaboração do 
projeto. 

MÉDIA MÉDIO 300,00/m2 Fundação Cultural de Canoinhas 

Executar projeto de um centro 
cultural para Canoinhas. 

Execução e implantação do projeto. MÉDIA MÉDIO  3.500,00/m2 Fundação Cultural de Canoinhas; Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

Realizar levantamento de 
adequações necessárias na estrutura 
física da secretaria segundo a NBR 
9050 de 2015. 

Relatório de avaliação das intervenções 
necessárias 

Adequação da estrutura a partir de diagnóstico 
do local. 

ALTA CURTO Não se aplica Fundação Cultural de Canoinhas; Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

Realizar reformas na sede da 
fundação cultural 

Contratação de empresa para realização de 
reforma da estrutura. 

MÉDIA MÉDIO Sem custo estimado Fundação Cultural de Canoinhas; Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

Promover licitação para compra de 
equipamentos. 

Quantidade de novos equipamentos ALTA CURTO 18.000,00 Fundação Cultural de Canoinhas 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

DIRETRIZ: Promoção de melhorias nas condições de trabalho e aquisição de equipamentos. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Promover licitação para compra de 
equipamentos. 

Quantidade novos equipamentos necessários à 
secretaria. 

ALTA CURTO 18.000,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR) 

Realizar reformas e adequações na 
Unidade Central de Congelamento. 

Adequação da estrutura a partir das 
necessidades levantadas. 

ALTA CURTO 140,00/m2 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR); Secretaria 

Municipal de Obras (SMO) 

Realizar Reforma e adequações na 
Unidade de Apoio e Distribuição da 
Agricultura Familiar – UDAF. 

Contratação de empresa para realização de 
reforma da estrutura a partir das necessidades 

levantadas. 
MÉDIA MÉDIO 140,00/m2 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR); Secretaria 
Municipal de Obras (SMO) 

Promover licitação para aquisição de 
novos veículos. 

Número de novos veículos MÉDIA MÉDIO 50.000,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR) 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CANOINHAS 

DIRETRIZ: Contratação de novos funcionários e promover melhorias nas condições de trabalho. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  pesquisa de satisfação dos colaboradores e população. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Promover concurso público para 
contratação de novos funcionários. 

Número de novos funcionários. ALTA CURTO 190.000,0024 Departamento de Trânsito de Canoinhas 

Aquisição de sistema e equipamento 
para fiscalização de trânsito por 
velocidade (radar fixo e móvel). 

Estudo de pontos para locação de redutores de 
velocidade, aquisição de sistema e 

equipamentos. 
ALTA MÉDIO 3.400.000,00 Departamento de Trânsito de Canoinhas 

Adquirir software de gestão e 
armazenamento de informação das 
demandas do departamento. 

Aquisição de software. ALTA CURTO 10,00/Gb Departamento de Trânsito de Canoinhas 

Promover licitação para aquisição de 
novos veículos. 

Número de novos veículos MÉDIA MÉDIO 50.000,00 Departamento de Trânsito de Canoinhas 

Aquisição de sistema e equipamentos 
para o vídeo-monitoramento das 
vias. 

Aquisição de software. ALTA MÉDIO 9.500.00,00 Departamento de Trânsito de Canoinhas 

Aquisição de equipamento de 
bafômetro passivo. 

Número de novos bafômetros passivo  ALTA CURTO 2,00/Unidade Departamento de Trânsito de Canoinhas 

Criar programas de capacitação e 
atualização dos servidores. 

Criação e Implantação dos Programas. ALTA 
CURTO e 

PERMANENTE 
Não se aplica Departamento de Trânsito de Canoinhas 

Investir em capacitação e 
equipamentos EPI'S para as equipes 
de fiscalização e policiamento em 
Segurança Pública Viária. 

Número de funcionários que participaram de 
capacitação e número de novos equipamentos 

ALTA CURTO 40.000,00 Departamento de Trânsito de Canoinhas 

Contratar pessoal especializado em 
configuração, criação de arte, 
diagramação, plotagem 
(máquina PLOTER) e montagem de 
placas, para atender a demanda 
necessária do departamento. 

Número de novo pessoal especializado. ALTA CURTO Sem custo estimado Departamento de Trânsito de Canoinhas 

 

 

24  A necessidade de promoção de contratação de novos profissionais é recorrente nas estruturas administrativas de Canoinhas. Para esclarecer as estruturas que necessitam de novos funcionários, a ação se repete para diferentes 

Secretarias/Departamento, porém poderia ser realizada de maneira conjunta, a partir da articulação da Prefeitura Municipal. Neste sentido, o custo estimado prevê a realização de concurso com até 1.000 inscritos.  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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EIXO TEMÁTICO: INSTITUCIONAL / TEMA: GERAL 

DIRETRIZ: Criação da Secretaria de Segurança de Canoinhas  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Controle de dados e ações continuadas. 
ODS RELACIONADO 

- AGENDA ONU 
2030  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis 

AÇÕES INDICADORES DE MONITORAMENTOS PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Instituir a criação da Secretaria de 
Segurança de Canoinhas. 

Criação da Secretaria. Alta Curto Não se aplica Prefeitura Municipal de Canoinhas (PMC) 

Criar lei de atribuições da Secretaria 
de Segurança de Canoinhas. 

Criação de Legislação. Alta Curto Não se aplica Prefeitura Municipal de Canoinhas (PMC) 

Realizar reestruturação 
administrativo das secretarias, 
determinando porcentagem de 
funcionários comissionados e de 
carreira. 

Manutenção da equipe de trabalho, andamento 
das políticas públicas, banco de dados 

consolidados e alimentados. 
Alta Curto Não se aplica Prefeitura Municipal de Canoinhas (PMC) 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
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3  SISTEMA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE CANOINHAS  

 Introdução 

O Plano Diretor deve cumprir seu principal objetivo, qual seja, ordenar o pleno 

desenvolvimento do Município, a partir dos eixos urbano, ambiental, econômico, social 

e rural.  Para tanto, ações governamentais devem ser implementadas, visando o 

ordenamento da cidade e a indução de seu desenvolvimento em todos os seus aspectos. 

Na revisão do Plano Diretor elaborou-se o diagnóstico (constatação da 

realidade existente) e formularam-se propostas (medidas de fomento para a realidade 

positiva e correção da realidade negativa), e para sua implementação, esta Consultora 

apresentou um conjunto de instrumentos administrativos, financeiros e legais com o 

objetivo de concretizar o prognóstico. 

Estes instrumentos estabelecem as medidas necessárias a serem executadas 

para que seja alcançado, de forma ordenada, o desenvolvimento previsto nas propostas. 

Conforme estabelece o art. 42, inc. III do Estatuto da Cidade, devem ser dispostas as 

ações administrativas de gestão do Plano, com a finalidade de, futuramente, serem 

comparadas, em cada dimensão, às ações administrativas efetivamente realizadas com 

as propostas constantes do Plano aprovado, objetivando cumpri-lo, através da 

implantação de Sistema de Controle, Acompanhamento e Gestão do Plano. 

O Sistema de Controle, Acompanhamento e Gestão do Plano Diretor deve 

funcionar como ferramenta para agregar as ações dos diversos órgãos municipais, bem 

como as da iniciativa privada e da comunidade, de maneira integrada e uniforme, 

contemplando a efetivação do pacto estabelecido no Plano Diretor. 

Conforme já mencionado, os artigos 6º e 7º da Resolução n. 34 do Conselho 

Nacional das Cidades – CONCIDADES detalham como deve ser estruturado esse sistema 

de acompanhamento e controle social do plano diretor, estabelecendo que o 

planejamento e a gestão do Plano Diretor devem ser integrado, envolvendo Poder 
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Executivo, Legislativo, Judiciário e sociedade civil, por tal fato é que a Lei de Revisão do 

Plano Diretor de Canoinhas contempla a participação da sociedade civil e instrumentos 

efetivos de participação popular. 

Para funcionamento do Sistema Controle, Acompanhamento e Gestão do Plano 

deverá ser designada Secretaria ou criada Comissão Especial constituída de 

representantes dos órgãos e Secretarias integrantes do Município de Canoinhas, 

presidida pelo órgão responsável pelo Planejamento Municipal (Secretaria Municipal de 

Planejamento). Caso o Município opte pela criação de Comissão, esta terá como 

finalidade promover a participação e contribuição e todos órgãos da administração 

pública Municipal neste importante processo. 

Seja através de Secretaria especialmente designada ou de Comissão constituída 

para este fim, será atribuição deste ente definir: 

a) prazos, periodicidade, metodologias e padronização das informações 

provenientes dos órgãos da administração pública para seu processamento 

pelo órgão responsável pelo Planejamento Territorial com o objetivo de 

formação de sistema de informações; 

b) listagem dos indicadores de avaliação, controle e acompanhamento do Plano 

Diretor, a partir do ano de implantação do Sistema de Controle, 

Acompanhamento e Gestão do Plano. 

A Secretaria a ser designada ou a Comissão a ser criada deve apresentar a 

relação de indicadores de monitoramento e avaliação do Plano Diretor, bem como 

publicar anualmente os relatórios e mantendo atualizados os indicadores de 

monitoramento e avaliação. 

Os indicadores de monitoramento e avaliação deverão contemplar as 

diferentes dimensões da avaliação de desempenho das políticas públicas apontadas no 

Plano Diretor, devendo registrar e analisar, no mínimo: 

a) os resultados alcançados em relação aos objetivos do Plano Diretor, das 

Macrozonas e Zonas; 
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b) os avanços em relação à realização das ações prioritárias nos sistemas 

urbanos e ambientais previstas no Plano Diretor;  

c) os desempenhos de todos os instrumentos de política urbana e de gestão 

ambiental previstos no Plano Diretor. 

Baseados nos resultados verificados com a análise dos indicadores, a Secretaria 

especialmente designada ou a Comissão Especial deverá produzir relatório anual com o 

objetivo de fornecer subsídios à elaboração do Plano Plurianual de Governo e seus 

desdobramentos anuais.  

Para ampliar o suporte técnico-administrativo do Sistema de Controle, 

Acompanhamento e Gestão do Plano, podem ser criadas comissões e equipes 

específicas, de caráter permanente ou temporário, integradas pelos diversos órgãos do 

Poder Executivo Municipal, às quais caberá analisar e propor ações de caráter 

intersetorial.  

Esta consultoria, apresenta duas propostas de dispositivos a serem inseridos no 

Projeto de Lei do Plano Diretor do Município de Canoinhas para a assegurar a 

implementação do Sistema de gestão e planejamento do Plano Diretor Municipal de 

Canoinhas. O objetivo é garantir que o planejamento, a gestão, o monitoramento e 

avaliação do Plano Diretor seja fruto de um processo de aperfeiçoamento contínuo, 

coletivo, interdisciplinar, participativo e democrático. 

Visando agregar para a administração Municipal de Canoinhas na 

implementação deste que é um dos mais importantes instrumentos de gestão urbana, 

apresentamos proposição contendo referências para a concepção e implantação do 

sistema de informações, para fins de planejamento, gestão, avaliação, controle e 

acompanhamento do Plano Diretor e listagem de indicadores. 
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 Referências legais 

 Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade 

O inciso III do artigo 42 do Estatuto da Cidade (Lei Nacional 10.257/2001) 

estabelece o conteúdo mínimo do sistema de planejamento, gestão, monitoramento e 

controle do Plano Diretor: 

“Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 
(...) 
III - sistema de acompanhamento e controle.” 

 Resolução 34 - CONCIDADES 

Os artigos 6º e 7º da Resolução n. 34 do Conselho Nacional das Cidades – 

CONCIDADES detalham como deve ser estruturado esse sistema de acompanhamento 

e controle social do plano diretor.  

O artigo 6º da Resolução n. 34 do CONCIDADES preconiza que esse sistema de 

acompanhamento e controle social do plano diretor deverá: 

 

“(...) I – prever instâncias de planejamento e gestão democrática para 
implementar e rever o plano diretor;  
II – apoiar e estimular o processo de Gestão Democrática e 
Participativa, garantido uma gestão integrada, envolvendo Poder 
Executivo, Legislativo, Judiciário e sociedade civil;  
III – garantir acesso amplo às informações territoriais a todos os 
cidadãos;  
IV – monitorar a aplicação dos instrumentos do Plano Diretor e do 
Estatuto da Cidade, especialmente daqueles previstos pelo artigo 182, 
§ 4º da Constituição Federal.”   (BRASI,2005, s/p.) 

 

Já o artigo 7º da Resolução n. 34 do CONCIDADES estabelece que o Plano 

Diretor deverá definir os instrumentos de gestão democrática do Sistema de 

Acompanhamento e Controle Social, sua finalidade, requisitos e procedimentos 

adotados para aplicação, tais como:  

“I – o conselho da cidade ou similar, com representação do governo, 
sociedade civil e das diversas regiões do município, conforme 
estabelecido na resolução 13 do Conselho das Cidades;  
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II – conferências municipais;  
III – audiências púbicas, das diversas regiões do município, conforme 
parâmetros estabelecidos na Resolução n. 25 do Conselho das 
Cidades;  
IV – consultas públicas;  
V – iniciativa popular;  
VI – plebiscito;  
VII – referendo” (BRASIL, 2005, s/p.) 

 Estrutura organizacional e atribuições das unidades administrativas 

competentes para realização do planejamento, gestão, monitoramento e 

controle do Plano Diretor Municipal (PDM) de Canoinhas  

Esta Consultora apresenta duas propostas para fins de implementação de 

estrutura organizacional do Município e suas unidades administrativas a serem inseridas 

no Projeto de Lei de revisão do Plano Diretor de Canoinhas para fins de planejamento, 

gestão, monitoramento e controle do Plano Diretor Municipal de forma compartilhada 

com a população. 

 Proposta de Planejamento, Gestão, Acompanhamento e 

Monitoramento do Plano Diretor Municipal Realizado por Única 

Secretaria 

 

SEÇÃO ÚNICA - DO SISTEMA PLANEJAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E 

CONTROLE DO PLANO DIRETOR 

 

Art. XX. O Sistema de Planejamento, Gestão, Monitoramento e Controle do Plano 

Diretor tem por objetivo relacionar, estruturar e analisar as informações municipais com 

a finalidade de correlacionar os princípios, diretrizes e objetivos do Plano Diretor com 

os resultados alcançados. 

Art. XX. São diretrizes do Sistema de Planejamento, Gestão, Monitoramento e Controle 

do Plano Diretor: 
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I. acompanhar o desempenho alcançado a partir da implantação dos princípios, 

diretrizes e objetivos previstos nesta lei; 

II. fornecer através do monitoramento informações necessárias às futuras 

adaptações ou revisões do Plano Diretor, de forma a contribuir para a melhoria da 

gestão municipal; 

III. promover a publicidade das informações monitoradas, permitindo maior 

controle social e participação efetiva da população na gestão democrática da cidade; 

IV. estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada, universidades, cartórios 

de registro de imóveis e demais órgãos e entidades públicas e privadas, visando à 

obtenção ou acesso a informações necessárias ao monitoramento do Plano Diretor.25 

Art. XX. Compete a Secretaria de Planejamento a implantação, desenvolvimento e 

gerenciamento de mecanismos adequados de planejamento, gestão, controle, medição 

e acompanhamento de desempenho da execução do Plano Diretor durante sua gestão, 

devendo ser apresentado relatório ao fim do último trimestre de cada ano bem como 

disponibilização de documentos, dados e demais informações de forma ampla, 

acessível, transparente e digital. 

§ 1º Os órgãos da administração municipal direta e indireta e as entidades paraestatais 

deverão fornecer periodicamente a Secretaria de Planejamento informações e dados 

necessários, que também irão compor os indicadores de tendência para atualização do 

sistema de gerenciamento do Plano. 

§ 2º O Poder Público Municipal, através da Secretaria de Planejamento, poderá celebrar 

contratos, convênios, acordos ou outros ajustes com os órgãos da administração direta 

e indireta, as entidades paraestatais, o terceiro setor e os parceiros públicos ou privados, 

de âmbito municipal, estadual, federal ou internacional, visando à obtenção de dados e 

informações. 

§ 3° Caberá a Secretaria de Planejamento a análise e monitoramento do plano de metas. 

 

25 Aguardar avaliação da ETM para inserção de outras diretrizes que julgar pertinentes. 
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 Proposta De Planejamento, Gestão, Acompanhamento e 

Monitoramento Do Plano Diretor Municipal Realizado Por Órgão 

Colegiado  

 

SEÇÃO ÚNICA - DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO PLANO 

DIRETOR 

 

Art. XX. O Poder Executivo de Canoinhas implantará o Sistema de Planejamento, Gestão, 

Monitoramento e Controle do Plano Diretor, que tem por objetivo promover o 

monitoramento contínuo da Política Urbana disposta nesta Lei, da seguinte forma: 

I. estruturar, gerenciar e analisar as informações municipais, relacionando-as aos 

princípios, diretrizes e objetivos desta Lei Complementar, a fim de verificar os resultados 

alcançados; 

II. acompanhar a execução e integração intersetorial de planos, programas, 

projetos urbanísticos, estudos e ações decorrentes de suas propostas. 

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo instituirá o Sistema de Planejamento, Gestão, 

Monitoramento e Controle do Plano Diretor. 

Art. XX. São diretrizes do Sistema de Planejamento, Gestão, Monitoramento e Controle 

do Plano Diretor26: 

I. acompanhar o desempenho alcançado a partir de indicadores estabelecidos para 

avaliar o resultado da implantação deste Plano Diretor, nos termos estabelecidos na 

Subseção Única deste Capítulo;  

II. fornecer informações necessárias à tomada de decisão sobre a necessidade de 

ajustes, adaptações ou revisões do Plano Diretor, de forma a contribuir para a melhoria 

da gestão municipal; 

III. articular as ações entre os diversos órgãos municipais, em específico aquelas 

necessárias à implantação das disposições deste Plano Diretor;  

 

26 Município poderá sugerir, alterar, suprimir ou incluir diretrizes. 
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IV. celebrar convênios ou consórcios para estruturação do Sistema e para a 

viabilização de planos, programas e projetos; 

V. propor a convocação de reuniões intersetoriais e de conselhos municipais, 

quando necessário;  

VI. firmar convênios ou consórcios com Municípios vizinhos, para articulação de 

planos, programas e ações de interesse comum. 

Art. XX. Integram o Sistema Municipal Sistema de Planejamento, Gestão, 

Monitoramento e Controle do Plano Diretor os seguintes órgãos da estrutura 

administrativa municipal: 

I. o órgão xxxxxxxxxxxxxxxxxx27x responsável pelo Planejamento Territorial do 

Município, e pelo acompanhamento da implantação do Plano Diretor, e pelas revisões 

da legislação urbanística; 

II. o órgão XXXXXXXXXXX28 responsável pela execução da Política de 

Desenvolvimento Urbano e coordenação das ações junto aos demais órgãos 

componentes do Sistema no que se refere ao uso e à ocupação do solo; 

III. os órgãos XXXXXXXXXXXXX29 setoriais da administração municipal, vinculados 

direta ou indiretamente ao desenvolvimento urbano e ao meio ambiente, responsáveis 

pelas políticas públicas setoriais estabelecidas neste Plano Diretor. 

Parágrafo Único. O Sistema de Planejamento, Gestão, Monitoramento e Controle do 

Plano Diretor é presidido pelo órgão xxxxxxxxxxx30 responsável pelo Planejamento 

Territorial, sendo que a este compete a implantação, desenvolvimento e gerenciamento 

de mecanismos adequados de controle, medição e acompanhamento de desempenho 

da execução do Plano Diretor, durante sua vigência. 

Art. XX. Além das competências de que trata o artigo anterior, compete ao órgão 

responsável pelo Planejamento Territorial: 

I. coordenar as ações, visando à implantação e à implementação do Plano Diretor; 

 

27 Munícipio deve nominar 
28 Município deve nominar. 
29 Município deve nominar. 
30 Município deve nominar. 
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II. propor normas e definir parâmetros que garantam a implementação e a 

continuidade dos estudos referentes ao planejamento do território, bem com a 

compatibilidade de planos e programas referentes ao desenvolvimento municipal; 

III. disponibilizar para a sociedade e para os órgãos setoriais as informações 

constantes do Sistema de Monitoramento do Plano Diretor, bem como propor caminhos 

alternativos, se necessário, para a correção de rumo. 

Art. XX. Para funcionamento do Sistema de Planejamento, Gestão, Monitoramento e 

Controle do Plano Diretor será criada Comissão Especial com representantes dos órgãos 

integrantes do Sistema, presidida pelo órgão responsável pelo Planejamento Territorial, 

que tem como finalidade promover a participação e contribuição dos órgãos da 

administração pública Municipal. 

§ 1º São atribuições da Comissão Especial de Sistema de Planejamento, Gestão, 

Monitoramento e Controle do Plano Diretor do Plano Diretor definir: 

I. prazos, periodicidade, metodologias e padronização das informações 

provenientes dos órgãos da administração pública para seu processamento pelo órgão 

responsável pelo Planejamento Territorial; 

II. listagem dos indicadores de avaliação, controle e acompanhamento do Plano 

Diretor, a partir do ano de implantação do Sistema de Planejamento, Gestão, 

Monitoramento e Controle do Plano Diretor do Plano Diretor. 

§ 2º A Comissão Especial de Sistema de Planejamento, Gestão, Monitoramento e 

Controle do Plano Diretor, deve ser criada até dois meses após a publicação da presente 

Lei Complementar, para que sejam atendidos os objetivos de criação do Sistema de 

Planejamento, Gestão, Monitoramento e Controle do Plano Diretor. 

Art. XX. O órgão responsável pelo Planejamento Territorial deve apresentar a relação 

de indicadores de monitoramento e avaliação do Plano Diretor, bem como publicar 

anualmente os relatórios e mantendo atualizados os indicadores de monitoramento e 

avaliação desta Lei. 
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§ 1º Os indicadores de monitoramento e avaliação deverão contemplar as diferentes 

dimensões da avaliação de desempenho das políticas públicas apontadas neste Plano 

Diretor, devendo registrar e analisar, no mínimo: 

I. os resultados alcançados em relação aos objetivos do Plano Diretor, das 

Macrozonas e das Zonas; 

II. os avanços em relação à realização das ações prioritárias nos sistemas urbanos e 

ambientais previstas neste Plano Diretor;  

III. os desempenhos de todos os instrumentos de política urbana e de gestão 

ambiental previstos neste Plano Diretor. 

§ 2º Baseados nos resultados aos quais se refere o parágrafo anterior, a Comissão 

Especial que integra esse Sistema deverá produzir relatório anual com o objetivo de 

fornecer subsídios à elaboração do Plano Plurianual de Governo e seus desdobramentos 

anuais.  

Art. XX Para ampliar o suporte técnico-administrativo do Sistema de Planejamento, 

Gestão, Monitoramento e Controle do Plano Diretor, podem ser criadas comissões e 

equipes específicas, de caráter permanente ou temporário, integradas pelos diversos 

órgãos do Poder Executivo Municipal, às quais caberá analisar e propor ações de caráter 

intersetorial.  

 Proposta de Planejamento, Gestão, Acompanhamento e 

Monitoramento do Plano Diretor Municipal Participação Popular 

Para que exista a efetiva participação popular no Planejamento, Gestão, 

Acompanhamento e Monitoramento do Plano Diretor Municipal, a Lei de revisão a ser 

proposta deverá contemplar a utilização de instrumentos de gestão como:  

a) Conselhos municipais,  

b) Fundos municipais,  

c) Gestão Orçamentária Participativa,  

d) Audiências e Consultas Públicas,  

e) Conferências municipais,  
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f) Projetos de Lei de Iniciativa Popular,  

g) Referendo Popular,  

h) Plebiscito.  

É importante que o Município possua conselho que trate do desenvolvimento 

territorial que terá o papel de acompanhar e fiscalizar se as medidas do Plano Diretor 

estão sendo cumpridas. Este Conselho deverá ser formado por representantes da 

população e por pessoas que façam parte do poder público. Ele deverá ter poder de 

decisão, ou seja, ser deliberativo. Só assim a participação da sociedade nas decisões 

estará acontecendo na prática. É importante articular o Conselho Municipal do Plano 

Diretor - COMPLAN com os outros conselhos existentes no Município.  Atualmente este 

Conselho já atua de forma bem ativa e o sistema de planejamento municipal será 

efetivado com o mesmo.  

A política urbana pode ter um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

que é um fundo especial reservado para ações dessa política. Para criá-lo, o Município 

deve prever de onde sairá o dinheiro para o fundo e como será aplicado. Se bem 

implementado, deve ser uma forma de democratizar a gestão dos recursos, pois será 

gerido pelo Conselho Municipal do Plano Diretor - COMPLAN. O Plano deve prever 

Conferências Municipais periódicas para definir e monitorar as políticas. As conferências 

são grandes encontros, realizados periodicamente, com ampla divulgação e participação 

popular. Elas são momentos nos quais são “costurados” os pactos entre o poder público 

e a sociedade. 

 Sistema De Informações Municipais 

Com o objetivo de propiciar a maior transparência e a ampla divulgação das 

políticas públicas municipais, a Consultora sugere que o Município de Canoinhas 

implemente um Sistema de Informações Municipais, contendo documentos e dados das 

mais diversas áreas: sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, 

administrativas, físico-territoriais, geológicas, ambientais, imobiliárias, segurança, 
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qualidade de vida, etc., que é permanentemente atualizado, com informações em meio 

digital. 

O Sistema Municipal de Informações fornecerá dados e permitirá o acesso a 

informações que abarcam o mapeamento georreferenciado do município, origem de 

recursos, licenciamento, aprovação de empreendimentos públicos e privados, projetos, 

programas, , monitoramento do uso e ocupação do solo, parâmetros de incomodidade, 

séries históricas de dados socioeconômicos, mobilidade urbana, indicadores e relatórios 

de monitoramento e avaliação das diferentes políticas públicas regulamentas no 

município, e ações das diversas secretarias, órgãos descentralizados, autarquias da 

administração direta e indireta.  

O Sistema Municipal de Informações deverá ser composto por diferentes 

plataformas, que abordam, cada qual, temática específica. 

Para que o Sistema seja implementado de forma efetiva é aconselhável que já 

exista sua previsão na Lei do Plano Diretor, que o Município se estruture do ponto de 

vista estrutural e orçamentário para avaliação de implantação de sistema de tecnologia 

de informações como instrumento de planejamento, gestão, controle e monitoramento 

do Plano Diretor Municipal.  

Desta forma a consultora sugeriu a inserção dos dispositivos legais a este 

sistema relativo na Lei de Revisão do PDM. 

 Perfil técnico da Equipe Municipal 

Para que haja o acompanhamento do planejamento, gestão, monitoramento e 

controle do Plano Diretor Municipal é adequado que o Município de Canoinhas conte 

equipe multidisciplinar, composta por servidores vinculados às Secretarias de maior 

aderência a implementação do Plano, cujo perfil dos profissionais sugerido é o que 

segue: 

a) 1 (um) profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo para coordenar o 

processo de planejamento, gestão, controle e monitoramento do Plano Diretor 

(conforme Lei nº 12.378/2010); 
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b) 1 (um) profissional graduado em Biologia (conforme Lei nº 6.684/79) ou 

Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou Engenheiro Agrônomo 

(conforme Resolução Nº 218/73 e 266/79 do CONFEA); 

c) 1 (um) profissional graduado em Geografia (conforme Lei nº 6.664/79) ou 

Engenharia Cartográfica (conforme Resolução Nº 218/73 e 266/79 do CONFEA); 

d) 1 (um) profissional graduado em Engenharia Civil (conforme Resolução Nº 

218/73 e 266/79 do CONFEA); 

e) 1 (um) profissional graduado profissional com graduação em serviço social, 

sociologia ou Psicologia. 

 Sistema de Monitoramento e Controle do Plano Diretor Municipal 

 Aspectos Gerais 

O Sistema de Monitoramento e Controle do Plano Diretor de Canoinhas deverá 

ser concebido pela Secretaria ou Comissão Especial designada para este fim como 

ferramenta de suporte ao planejamento urbano da cidade. 

Com o objetivo de consolidar um processo de monitoramento das condições 

de vida da população, esta Consultora propõe que sejam observadas na concepção do 

Sistema:  

a) Comparação entre os indicadores encontrados na cidade e em cada bairro com 

as melhores e piores situações encontradas, seja dentro da própria cidade, seja 

em outras cidades, regiões ou países; 

b) Avaliação constante da qualidade de vida do Município como um todo e das 

diferentes micro áreas (bairros), de maneira a observar sua evolução; 

c) Caracterização dos diferenciais intraurbanos da cidade, estabelecendo-se 

índices de condições de vida para cada micro área, permitindo comparação 

entre eles; 
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d) Disseminação das informações analíticas dos resultados globais ou locais nas 

áreas específicas para que sejam estimulados processos de transformações das 

diferentes realidades locais; 

e) Indicação das áreas que necessitam maior intervenção do Poder Público com o 

objetivo de reduzir desigualdades; 

f) Oferta de subsídios ao planejamento urbano e a criação de políticas específicas 

para o Município, auxiliando na priorização das ações e na tomada de decisões 

gerenciais, inclusive orientando o planejamento orçamentário (Plano de 

Investimento, PPA e LDO). 

A escolha dos indicadores para avaliação do Plano deverá ser feita a partir da 

identificação dos objetivos e diretrizes do Plano Diretor e de seus planos setoriais. 

Devem ser evitados os indicadores de processo, priorizando-se os indicadores 

de impacto. Exemplificando, se o objetivo é diminuir a incidência de doenças 

imunopreveníveis, o indicador será o número de casos destas doenças e não a cobertura 

vacinal. Não se trata de desconsiderar a importância desta medida (a vacinação), mas 

de focar, nesta instância, no resultado final da política. 

Para cada indicador selecionado deverão ser realizadas, sempre que possível, 

três análises: 

a) Intraurbana - que comparará as diferentes regiões da cidade (geralmente os 

bairros) entre si; 

b) Multicêntrica – que comparará Canoinhas com cidades similares, e 

c) Histórica – que acompanhará a evolução temporal do indicador, permitindo, 

inclusive, projeções futuras. 

Nas análise intraurbana e multicêntrica, sugerimos a utilização do método 

Genebrino ou Distancial desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

de Curitiba - IPPUC e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – 

IPARDES, o qual estabelece parâmetros (limiares) que delimitam uma escala entre a 

situação ótima (limiar máximo) e a péssima (limiar mínimo). Nessa variação, estabelece-
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se a posição do indicador segundo sua distância em relação à situação ótima. Com isso 

observa-se o grau de satisfação que se obteve entre os limiares. 

Com o objetivo de dar maior transparência e a ampla divulgação ao sistema de 

controle e acompanhamento do Plano Diretor, sugere-se que o Município de Canoinhas 

realize a divulgação dos dados e análises em quatro frentes: 

a) Painel de indicadores, análise e desempenho publicado na internet no sítio 

eletrônico da Prefeitura Municipal; 

b) Publicação regular de volumes compilando indicadores e análises sobre os 

mesmos; 

c) Publicação eventual de volumes tratando mais a fundo assuntos específicos; e 

d) realização de reuniões (oficinas, audiências, palestras) com diversos segmentos 

da sociedade para apresentar e discutir os indicadores. 

O monitoramento deve atender no mínimo aos itens previstos no artigo Lei do 

PDM, sugere-se ter como foco nos instrumentos de política urbana e de gestão 

ambiental, nas áreas prioritárias de desenvolvimento urbano.  

Cabe observar que por meio dos instrumentos da política urbana será possível 

monitorar parte dos objetivos do Plano Diretor do município de Canoinhas. 

A análise dos instrumentos de Política Urbana e de Gestão Ambiental, para fins 

de controle e monitoramento do Plano Diretor de Canoinhas, deve ser realizada 

segundo a ordem sequencial dos mesmos conforme a Lei do Plano Diretor a ser 

aprovada.  

A maior parte dos instrumentos, para os quais foram elaborados indicadores 

dispõem de regulamentação nos textos legais apresentados por esta Consultoria, 

contudo dependem de base de dados a ser estruturada pelo Município de Canoinhas. 

Para a elaboração dos indicadores esta Consultoria pautou-se na seguinte 

sequência: introdução geral do instrumento, análise de indicadores e indicadores 

sugeridos. 
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 Objetivos do monitoramento 

O monitoramento visa ao acompanhamento e avaliação das políticas públicas 

estabelecidas no Plano Diretor do Município de Canoinhas. É uma etapa importante do 

ciclo de planejamento, pois permite comparar e avaliar as ações, programas e projetos 

quanto a eficácia, eficiência e efetividade, reconhecer o sucesso e corrigir o rumo 

quando necessário. 

A construção e utilização de indicadores simples e relevantes para 

compreensão e análise das questões tratadas no plano é o caminho para 

disponibilização de uma plataforma transparente e acessível a todo cidadão. 

Assim, a partir das diretrizes expressas pela Lei do Plano Diretor são objetivos 

desse trabalho: 

1 - Criar indicadores que reflitam a implementação dos objetivos e das ações e 

a aplicação dos instrumentos avaliando sua eficiência, eficácia e efetividade; 

2 - Fornecer subsídios aos gestores públicos e à sociedade civil para a tomada 

de decisões futuras; 

3 - Propiciar a participação popular dos diversos segmentos da sociedade e do 

Conselho Municipal do Plano Diretor - COMPLAN no acompanhamento da 

implementação e controle social do Plano Diretor e na realização de avaliações 

sobre o desenvolvimento da cidade; 

4 - Fortalecer a cultura de sistematização e disponibilização de dados, 

preferencialmente em formato aberto, por meio da padronização dos registros 

documentais e elaboração de sistemas e manuais; 

5 - Subsidiar a revisão periódica da Lei do Plano Diretor bem como o 

aprimoramento dos instrumentos urbanísticos a ela relacionados. 

 Dos Indicadores De Monitoramento Do Plano Diretor 

Os indicadores foram estruturados conforme os temas e instrumentos 

colocados na Lei de Revisão do Plano Diretor. Conforme citado anteriormente, a 
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apresentação dos indicadores está pautada na seguinte sequência: introdução geral do 

instrumento, análise de indicadores e indicadores sugeridos. 

 Indicadores relativos à política urbana  

3.7.1.1 Instrumentos Indutores da Função Social da Propriedade  

A função social da propriedade, instituída na Constituição Federal (1988) e 

regulamentada pelo Estatuto da Cidade (Lei Nº 10.257/2001), introduziu na legislação 

de regulação das cidades a necessidade de mitigar a especulação imobiliária dos imóveis 

considerados ociosos, os quais devem possuir uso condizente com os interesses da 

sociedade descritas no Plano Diretor de cada município. A propriedade urbana cumpre 

sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no Plano Diretor.  

 O Plano Diretor Municipal (PDM) de Canoinhas define a Função Social da 

Propriedade como elemento constitutivo do direito à propriedade e estabelece que seu 

atendimento ocorre quando a propriedade cumpre os critérios e graus de exigência de 

ordenação territorial determinados pela legislação.  

 O Plano Diretor define os critérios, áreas e características dos imóveis que não 

cumprem sua função social para aplicação do instrumento: a) Imóvel não edificado: 

lotes e glebas com área superior a XXXm², no qual o coeficiente de aproveitamento 

utilizado seja igual a zero; b) Imóvel subutilizado: lotes e glebas com área superior a 

XXXm², onde o coeficiente de aproveitamento não atingir um mínimo definido para a 

zona de uso que se situa; c) Imóvel não utilizado: imóveis edificados que tenham no 

mínimo 60% de sua área construída ou de suas unidades condominiais desocupadas há 

mais de 1 ano.  

 Dos instrumentos indutores da Função Social da Propriedade estabelecidos no 

PDM, já foram regulamentados e, portanto, passíveis de monitoramento os que 

seguem: a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios – PEUC; e b) Imposto 

Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo;  
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3.7.1.1.1. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios – PEUC  

O instrumento PEUC tem como papel fundamental direcionar o cumprimento 

da função social da propriedade em parcelas estratégicas da cidade, definidas no Plano 

Diretor, visando à universalização do acesso à terra urbanizada. Tal instrumento 

possibilita a redução da retenção imobiliária especulativa e orienta os imóveis não 

edificados, subutilizados ou não utilizados a cumprirem a função social da propriedade, 

por meio de notificação exigindo a destinação apropriada do imóvel (edificar ou dar 

uso).  

Os indicadores referentes ao PEUC apresentados na plataforma Gestão Urbana 

apresentam pertinência quanto ao objetivo do monitoramento do instrumento – em 

especial, verificar a evolução do número de imóveis notificados e o cumprimento da 

função social da propriedade, dando uso ou edificando o imóvel – como pode ser 

verificado em seguida.   

 Para este instrumento são sugeridos dois indicadores, sendo realizada a análise 

de todos eles, avaliando sua pertinência quanto ao monitoramento, conforme segue:  

 1 - Evolução de imóveis notificados em relação ao total de imóveis 

cadastrados  

 O indicador visa avaliar a evolução da relação entre imóveis notificados e o 

total de imóveis cadastrados para notificação. Este indicador visa aferir a capacidade da 

Prefeitura de realizar as notificações conforme realiza os procedimentos de análise de 

verificação se o imóvel se enquadra como ocioso e encontra-se localizado nas áreas 

passíveis de aplicação do PEUC e, portanto, passível de ser cadastrado para posterior 

notificação.  

 2 - Evolução do cumprimento da Função Social da Propriedade pelos imóveis 

notificados  

 O indicador apresenta a relação de imóveis notificados que cumpriram as 

condições de notificação (cumprindo assim as exigências da Função Social da 

Propriedade) em relação ao total de imóveis notificados.  
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3.7.1.1.2. Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo – IPTU 

Progressivo  

 O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no 

Tempo – IPTU Progressivo, caracteriza-se como continuidade ao processo de notificação 

para Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios – PEUC, uma vez que as 

condições e os prazos estabelecidos para parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios não tenham sido cumpridos pelos proprietários, conforme Lei Municipal 

Nº 3404 de 2001.  

O Código Tributário Municipal eleva as alíquotas que serão cobradas ao 

proprietário até que sejam realizados o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios. Verifica-se a necessidade, portanto, de averiguar a evolução dessas 

notificações e o tempo de cobrança de IPTU Progressivo nos imóveis, a fim de aferir a 

eficiência do instrumento.  

Para este instrumento são sugeridos quatro indicadores, sendo realizada a 

análise de todos eles, avaliando sua pertinência quanto ao monitoramento, conforme 

segue:  

 1 - Indicador de evolução da área de imóveis notificados que se encontram 

em cobrança de IPTU Progressivo no Tempo  

 O indicador apresenta a relação entre a área total de imóveis notificados que 

se encontram em cobrança de IPTU Progressivo no Tempo, e a área total de imóveis 

notificados.  

 2 - Indicador de evolução da quantidade de imóveis notificados que se 

encontram em cobrança de IPTU Progressivo no Tempo  

 O indicador apresenta a relação entre a quantidade de imóveis notificados que 

se encontram em cobrança de IPTU Progressivo no Tempo, e o total de imóveis 

notificados que não atenderam ao PEUC. Este instrumento deverá manter a relação com 

os imóveis notificados que não cumpriram a Função Social da Propriedade, como 

observância à garantia das exigências definidas no PEUC. É um indicador com relevância 
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para monitoramento do cumprimento da Função Social da Propriedade com a aplicação 

do IPTU Progressivo no Tempo.  

3.7.1.1.3. Direito de Construir 

a) Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC  

A Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC – é um instrumento de 

Política Urbana prevista no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) que permite o poder 

público municipal outorgar onerosamente aos proprietários de terrenos o direito de 

construir, mediante uma contrapartida financeira, seguindo as regras urbanísticas 

definidas no Plano Diretor. A cobrança da OODC tem por objetivo estabelecer uma 

contrapartida financeira aos empreendimentos que utilizam área construída além do 

potencial construtivo básico, promovendo equidade nas ações de desenvolvimento 

urbano e distribuição mais justa dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização.  

 O Plano Diretor do Município de Canoinhas, regulamentou os critérios para 

utilização desse instrumento. O valor da contrapartida financeira da OODC será em 

função da diferença de área construída computável calculada com o Coeficiente de 

Aproveitamento (CA) básico do terreno e CA utilizado na construção, este limitado ao 

CA máximo definido no PDM. A equação utilizada para calcular o valor do metro 

quadrado da área construída computável adicional relaciona a área do terreno, o valor 

financeiro do terreno e dois fatores urbanísticos, social e de planejamento, que 

ponderam o interesse urbanístico em função da localização, usos e atividades a instalar 

no empreendimento.  

 Os recursos auferidos pela OODC são geridos por um fundo específico (FDU) 

que aplicará estes recursos com base nos objetivos, diretrizes, planos, programas e 

projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes do PDM. 

 Apresentamos a seguir os indicadores que julgamos pertinentes em relação a 

este instrumento.   

 1 - Evolução da arrecadação, via OODC  
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O indicador deve apresentar a evolução do valor monetário anual em Reais (R$) 

das contrapartidas financeiras decorrentes da aplicação da OODC por unidade territorial 

de análise.   

 2 - Distribuição territorial de arrecadação, via OODC  

 O indicador apresenta a distribuição do valor monetário anual em reais (R$) de 

contrapartidas financeiras decorrentes da aplicação da OODC por unidade territorial de 

análise. Complementa o indicador anterior com a proporção (%) entre valores de cada 

unidade territorial de análise e total arrecadado no município, ou seja, a participação de 

cada unidade territorial sobre o total de contrapartidas financeiras geradas pela OODC 

no município  

 3 - Evolução de utilização de Potencial Construtivo Adicional  

 O indicador apresenta a evolução das áreas construídas computáveis 

adicionais, em milhares de m², agregadas por unidade territorial de análise. Este 

indicador possibilita quantificar a utilização do potencial construtivo adicional 

regulamentado no PDM.  

 4 - Distribuição territorial da utilização de Potencial Construtivo Adicional  

 O indicador apresenta distribuição de áreas construídas computáveis 

adicionais, em milhares de m² agregadas por unidade territorial de análise, 

complementa o anterior como a proporção (%) entre valores de cada unidade territorial 

de análise e total construído no município, ou seja, qual a participação de cada unidade 

territorial sobre o total de áreas construídas adicionais geradas pela OODC no município.  

 Este indicador é de extrema importância porque permite quantificar a 

produção imobiliária que utilizou OODC e também para identificar verticalização de 

certas áreas do município, quando comparado com as respectivas áreas de terreno e 

outras áreas construídas do projeto, além de servir para balizar a utilização do potencial 

construtivo adicional que se relaciona com a densidade e diversidades de usos que são 

objetivos do macrozoneamento do PDM e Lei de Uso e Ocupação do Solo.   

 Este indicador em conjunto com outros como, áreas de terreno e construídas 

computáveis totais e atributos de localização, tipologia e padrões construtivos dos 
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empreendimentos licenciados formam os dados primários indispensáveis para 

quantificar e qualificar a utilização do potencial construtivo adicional e seus limites, 

portanto podem ser utilizados para medir o impacto na infraestrutura e no meio 

ambiente, atendendo o que prevê a lei do PDM.  

 5 - Evolução da razão entre uso residencial e não-residencial do Potencial 

Construtivo Adicional utilizado   

 O indicador apresenta a evolução dos valores absolutos de áreas construídas 

computáveis adicionais agrupadas por tipo de uso, residencial e não residencial.  Indica 

o comportamento da aplicação do instrumento quanto o tipo de uso que varia nas 

diferentes áreas conforme regras do Fator de planejamento (Fp) e Fator social (Fs) A 

proporção representada nos gráficos deve seguir a classificação adotada na Lei de Uso 

e Ocupação do Solo e possibilitar avaliar uma das principais diretrizes do PDM que é 

proporcionar aos cidadãos emprego próximo de áreas residenciais para conseguir um 

ambiente urbano equilibrado. Também permite identificar desequilíbrios que 

eventualmente estejam ocorrendo pelo interesse do mercado imobiliário produzir 

unidades habitacionais em áreas carentes de infraestrutura ou verificar a efetividade de 

incentivos fiscais.   

 6 - Distribuição de Potencial Construtivo Adicional utilizado, por tipo de uso 

do empreendimento   

 O indicador apresenta a distribuição das áreas construídas computáveis 

adicionais agrupadas por tipo de uso, residencial (R) e não residencial (nR). 

Complementa o anterior com a proporção de cada unidade territorial de análise pelo 

total do município, ou seja, a utilização das áreas construídas computáveis adicionais 

por tipo de uso.   

 7 - Evolução do valor médio arrecadado, via OODC   

 Este indicador é calculado a partir do montante de valores monetários da 

OODC, em reais (R$), sobre o total de área construída adicional, em milhares de m², dos 

empreendimentos que utilizaram contrapartida financeira. Representa a distribuição 

anual e por unidade territorial do valor médio do m² da OODC. Apresenta uma fotografia 
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estática do valor médio do metro quadrado cobrado pela OODC que deve ser analisada 

juntamente com outros indicadores para ter significado, uma vez que o valor da OODC 

tem grande variação principalmente em função da localização territorial, características 

da edificação e incentivos previstos na lei.  

 

b) Transferência do Direito de Construir – TDC   

No "Capítulo III – Dos Instrumentos de Política Urbana ", Seção II Do Direito de 

Construir, Subseção III, foi estabelecido o instrumento Transferência do Direito de 

Construir (TDC) para fins de viabilizar:  

1. A preservação de bem de interesse histórico, paisagístico, ambiental, social ou 

cultural;   

2. A execução de melhoramentos viários para a implantação de corredores de 

ônibus; A implantação de parques planejados situados na Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana;  

3. A preservação de áreas de propriedade particular, de interesse ambiental, 

localizadas em Áreas de Proteção Ambiental que atendam os parâmetros 

estabelecidos na Lei de Parcelamento e na Lei de Zoneamento Uso e Ocupação 

do Solo;  

4. Os programas de regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda e programas de provisão de Habitação de Interesse 

Social.  

 Esse instrumento, instituído pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 

10.257/2001 (art. 35), tem por objetivo transferir os potenciais construtivos do lote, que 

por força de lei, é afetado por restrição imposta pelo poder público. O instituto da 

transferência do direito de construir possibilita ao proprietário utilizar em outro local ou 

mesmo alienar esse direito.  

A Transferência do Direito de Construir confere ao proprietário de lotes 

localizados em Zonas Especiais estabelecidas no PDM – a possibilidade de exercer seu 

potencial construtivo em outro lote, ou de vendê-lo a outro proprietário.  
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Cabe ressaltar que a importância desse instrumento está diretamente 

relacionada aos benefícios que a preservação e conservação do patrimônio ambiental e 

a implantação de novos parques confere à população do município.  

A transferência de potencial construtivo também poderá ser utilizada nos casos 

de doação ou de desapropriação amigável de áreas delimitadas pela Lei do Plano Diretor 

estabelecidas na Macrozona Urbana para a implantação dos parques delimitados no 

PDM.  

 Quatro indicadores construídos com as Declarações de Potencial Construtivo 

Passível de Transferência:  

1 - Percentual de Declarações de Potencial Construtivo Passível de 

Transferência solicitadas em áreas da Macrozona Urbana, em relação ao conjunto das 

Declarações de Potencial Construtivo Passível de Transferência solicitadas;  

2 - Percentual de Declarações de Potencial Construtivo Passível de 

Transferência solicitadas em áreas de Macrozona Urbana, com doação;  

3 - Percentual de Declarações de Potencial Construtivo Passível de 

Transferência solicitadas em áreas de Macrozona Urbana. sem doação;  

4 - Percentual de Declarações de Potencial Construtivo Passível de 

Transferência emitidas em áreas de Macrozona Urbana, em relação ao conjunto das 

Declarações Potencial Construtivo Passível de Transferência emitidas.  

Dois indicadores apresentam o percentual de Potencial Construtivo Passível de 

Transferência Declarados e os Transferidos:  

1 - Percentual de Potencial Construtivo Passível de Transferência declarados 

em áreas de Macrozona Urbana em relação ao Potencial Construtivo Passível de 

Transferência em áreas de Macrozona de Proteção Ambiental do município.   

2 - Percentual de Potencial Construtivo Passível de Transferência transferidos, 

em áreas de Macrozona Urbana, em relação à somatória de Potencial Construtivo 

Passível de Transferência declarados em áreas grafadas como de proteção ambiental.  
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3.7.1.2 Instrumentos De Ordenamento e Reestruturação Urbana  

Com o objetivo de promover transformações estruturais o município deverá 

desenvolver Projetos de Intervenção Urbana (PIU) em áreas subutilizadas e com 

potencial de transformação, visando maior aproveitamento da terra urbana, com o 

consequente aumento nas densidades construtivas e demográficas, implantação de 

novas atividades econômicas e emprego, atendimento às necessidades de habitação e 

de equipamentos sociais para a população. Para implementar os PIUs, o PDM prevê as 

Operações Urbanas Consorciadas – OUC.  

 A Prefeitura de Canoinhas poderá realizar Operações Urbanas Consorciadas, 

com o objetivo de promover, em um determinado perímetro, transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, previstas no Projeto 

de Intervenção Urbanística elaborado para a área.  

 Indicadores para fins de monitoramento do PDM em relação a este 

instrumento OUC, são os que seguem: 

1 - Evolução da vinculação de CEPAC, por tipo de parâmetros urbanísticos 

adicionais  

 A vinculação do CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de Construção) 

apresenta a utilização do título (CEPAC) para a construção na área da Operação Urbana 

a ele vinculado, quando ele deixa de ser um papel e passa a representar de fato área 

construída o indicador mede o maior ou menor interesse pela compra de Área 

Construída Adicional – ACA ou pela mudança de uso e taxa de ocupação, refletindo o 

interesse do mercado por alterações de índices urbanísticos. Este indicador é pertinente 

à avaliação dos objetivos do PDM em relação às OUCs, na medida em que sinaliza a 

dinâmica de transformação da área, calcada não apenas na área construída adicional – 

ACA – utilizada em novas construções, mas também na transformação de usos, por 

exemplo, residencial para não residencial e vice-versa.   

 2 - Evolução do preço realizado do CEPAC nos leilões  
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 O indicador mede o interesse do mercado imobiliário e a escassez da oferta de 

terra na área da OUC ao apontar a variação do preço do CEPAC alcançado ao longo do 

tempo.   

 3 - Evolução da quantidade de CEPAC negociados em leilão  

 O indicador mede a relação entre a quantidade de CEPACs compradas em 

leilão e a quantidade ofertada para cada OUC. Monitora a temperatura do mercado 

imobiliário em relação aos estoques ofertados permitindo o monitoramento da gestão 

financeira da OUC, bem como ajustes financeiros na gestão da Operação Urbana.   

 4 - Evolução de arrecadação  

 O indicador apresenta o valor total arrecadado em leilões e OODC na área das 

OUCs, sem atualização financeira.   

 5 - Percentual do gasto realizado por tipo de intervenção  

 O indicador apresenta a aplicação dos recursos desta OUC, por tipo de 

intervenção urbana. O indicador mede a forma como os recursos estão sendo aplicados, 

constituindo, portanto, importante instrumento de avaliação da transformação e 

qualificação urbana bem como de realização dos objetivos do PDM.   

 6 - Evolução da quantidade de famílias atendidas por programas 

habitacionais nas OUC  

 O indicador apresenta a evolução da quantidade de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, que foram atendidas por programas habitacionais e realocadas 

dentro dos perímetros das OUC, frente à demanda habitacional da mesma OUC.  O 

indicador mede o atendimento social previsto nos objetivos da OUC e do PDM, 

assegurando o direito à moradia digna à população de baixa renda e aumentando a 

diversidade social em áreas de Operação Urbana.   

 Instrumentos de gestão ambiental  

 Os instrumentos de gestão ambiental estabelecidos no Plano Diretor do 

Município de Canoinhas são: Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); Estudo e Relatório de Viabilidade Ambiental 
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(EVA); Termo de Compromisso Ambiental (TCA) e Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC)31.  

 No Município de Canoinhas, os empreendimentos e atividades que ocasionam 

impactos locais bem como os respectivos instrumentos de análise ambiental, 

necessários previamente ao licenciamento ambiental, tais como o EIA/RIMA e o EVA.   

 O Termo de Compromisso Ambiental – TCA teve origem com o advento da Lei 

Federal Nº 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente reforçado ainda pela Lei 

Nº 9.985/2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

estipulando que em casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, com fundamento em estudo de impacto ambiental e 

relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral 

e, no caso de ser diretamente afetada, também daquelas do Grupo de Uso Sustentável.   

 O valor a ser destinado pelo empreendedor deve ser definido pelo órgão 

ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto do empreendimento. Cabe ao 

órgão licenciador a definição das unidades de conservação a serem beneficiadas 

(http://www.ibama.gov.br/compensação-ambiental).  

3.7.2.1 Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA  

O Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA será exigível 

para empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente 

causadores de significativa degradação ambiental, previamente ao licenciamento 

ambiental.  

 O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo destinado a 

licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental  

 

31 Aguardando posição SMMA sobre a utilização destes Instrumentos 
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Esta Consultoria propõe 3 indicadores para monitorar o instrumento EIA/RIMA:   

1 - Distribuição de licenças ambientais expedidas, por tipo de licença e 

empreendimento; 

2 - Distribuição de licenças ambientais expedidas, por proponente; 

3 - Distribuição de licenças ambientais expedidas, por categoria de 

empreendimento  

3.7.2.2 Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança – EIV/RIV  

 O Estudo de Impacto de Vizinhança e seu respectivo Relatório de Impacto de 

Vizinhança (EIV/RIV) são exigíveis, previamente à emissão das licenças ou alvarás de 

construção, para atividades e intervenções urbanísticas causadoras de impactos 

ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança.  

 Os empreendimentos, atividades e intervenções geradoras de impacto de 

vizinhança são aqueles que podem gerar impacto significativo, alteração no seu entorno 

ou sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura.  

 A exigibilidade de EIV/RIV se dá pela categoria de uso do solo e pelo porte (área 

de construção total) e para Polos Geradores de Tráfego, que são edificações 

permanentes que atraem ou produzem grande número de viagens ao longo do dia e/ou 

por período determinado, causando impacto no sistema viário e de transporte, podendo 

comprometer a acessibilidade, a mobilidade e a segurança de veículos e pedestres.  

 O EIV tem por objetivo definir as medidas mitigadoras e compensatórias em 

relação aos impactos negativos de empreendimentos, atividades ou intervenções 

urbanísticas causadores de impactos ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos 

de vizinhança, especialmente nas infraestruturas urbanas.  

 Indicadores sugeridos para este instrumento urbanístico:  

1 - Indicador que apresenta o número total de empreendimentos aprovados 

no município com Estudo de Impacto de Vizinhança pelo número total de 

empreendimentos aprovados no município. Para este caso, mostrar a localização por 

Zona.  
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 2 - Indicador que apresente a relação entre a quantidade de área construída 

computável de empreendimentos com EIVI/RIVI e a quantidade total de área 

construída computável de empreendimentos aprovados no município;  

3 - Indicador que apresente a relação entre a quantidade de área construída 

computável de empreendimentos Polos Geradores de Tráfego e a quantidade total de 

empreendimentos aprovados no município. Mostrar a localização: por zona. 

3.7.2.3 Termo de Compromisso Ambiental – TCA   

O Termo de Compromisso Ambiental (TCA) é instrumento a ser firmado entre 

o órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e 

pessoas físicas ou jurídicas, referente a contrapartidas, obrigações e compensações nos 

casos de:  

I. Autorização prévia para supressão de espécies arbóreas;  

II. Intervenções em área de preservação permanente, com ou sem manejo 

arbóreo;  

III. Licenciamento ambiental de empreendimentos com significativa emissão de 

gases de efeito estufa;  

IV. Transferência do potencial construtivo sem previsão de doação de área.  

Indicadores sugeridos  

1 - Indicador para a quantidade de área verde que a cidade ganhou com o 

Termo de Compromisso Ambiental por categoria e por Tipo de 

empreendimento/atividade/obra que gerou Termo de Compromisso Ambiental. 

Exemplo de Categoria: Viário; drenagem; Sistema de transporte. Exemplo de Tipo de 

Empreendimento/atividade/obra: xxxxxxxxxx 

 2 - Indicador para quantidade de área verde que a cidade perdeu com o dano 

ambiental em relação a quantidade de área verde que a cidade ganhou com a 

compensação. Mostrar a localização por Zona.  
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3.7.2.4 Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental – TAC   

 O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC é um instrumento de caráter 

executivo extrajudicial que tem como objetivo a recuperação do meio ambiente 

degradado ou o condicionamento de situação de risco potencial à integridade 

ambiental, por meio da fixação de obrigações e condicionantes técnicos, estabelecidos 

pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.  

Essas obrigações e condicionantes técnicos deverão ser rigorosamente 

cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a que deu causa. Assim, 

pode-se prevenir, cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar esses efeitos 

negativos sobre o meio ambiente.  

 Os danos ambientais podem decorrer de irregularidades em relação à 

construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos, poda irregular 

de exemplar arbóreo, lançamento irregular de resíduos, entre outros.  

 Sugerimos em relação a este item os seguintes indicadores: 

1 - Indicador para quantidade de área verde que a cidade perdeu com o dano 

ambiental em relação ao total de área verde existente no município (ano a ano);  

2 - Indicador para quantidade de área verde adquirida com o Termo de 

Ajustamento de Conduta em relação à quantidade de área verde danificada;  

3 - Indicador para quantidade de área verde que a cidade perdeu com o dano 

ambiental e quantidade de área verde que a cidade ganhou com o Termo de 

Ajustamento de Conduta.  

 Instrumentos da Política de Habitação Social  

 A Política de Habitação Social do PDM, possui uma vertente mais importante 

que são  os instrumentos de regularização fundiária voltados à regularização urbanística 

e jurídica dos assentamentos precários e irregulares.  

3.7.3.1 Instrumentos de Regularização Fundiária  

São instrumentos de regularização fundiária preconizados pelo PDM:  
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I. ZHIS;  

II. Concessão do direito Real de Uso;  

III. Demarcação Urbanística;  

IV. Legitimação da Posse. 

 Observe-se que, no âmbito deste, o instrumento das ZEIS aparece tanto na 

relação de instrumentos de Regularização Fundiária quanto nos instrumentos de 

Promoção Habitacional.  

 Com a promulgação da Lei Federal nº 13.465/2017, os instrumentos de 

Regularização Fundiária foram alterados, regulamentados os que já existiam ou criados 

novos instrumentos jurídicos para conferir mais direitos aos ocupantes e posseiros e 

para agilizar os procedimentos nos Cartórios de Registros de Imóveis – CRI, dentre eles, 

a Legitimação Fundiária mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do 

direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Regularização de 

Interesse Social.   

Embora os instrumentos Demarcação Urbanística,  Concessão de Uso Especial 

para Fins de Moradia e Concessão de Direito Real de Uso continuem existindo na Lei e 

as ações baseadas nesses instrumentos possam prosseguir normalmente, o instrumento 

Legitimação Fundiária – conjugado à Legitimação de Posse – tende a ser cada vez mais 

utilizado para a obtenção de registro da matrícula dos imóveis no respectivo Cartório.   

 Cabe destacar que a ZEIS  continuará desempenhando um importante papel 

como instrumento, que tem por objetivo identificar no Município as áreas destinadas 

preponderantemente à população de baixa renda, que estarão sujeitas a regras 

específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo e que passarão a ser declaradas 

como objeto da “Reurb de Interesse Social (Reurb-S)”, que, segundo a nova lei federal, 

é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população 

de baixa renda, passando a dispor de uma série de benefícios visando a sua 

regularização.  

 Seguem com base nas novas premissas legais indicadores gerais dos 

instrumentos de Regularização Fundiária. 
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 1 - Evolução de área regularizada  

 O indicador apresenta a evolução ano a ano da quantidade de área 

regularizada. Ainda, apresenta a distribuição por estágio de implementação:  

I. Regularização Fundiária em andamento; 

II. Regularização Fundiária concluída.   

 2 - Evolução de famílias com área regularizada  

 O indicador apresenta a evolução ano a ano da quantidade de famílias com 

área regularizada. Ainda, apresenta a distribuição por estágio de implementação:  

I. Regularização Fundiária em andamento;  

II. Regularização Fundiária concluída.  

 3 - Distribuição de área regularizada em implementação, por categoria da 

propriedade  

O indicador apresenta a distribuição da quantidade de área regularizada, por 

categoria da propriedade, em relação ao total de área regularizada:  

I. Área pública;  

II. Loteamento;  

III. Empreendimento.  

 4 - Distribuição de famílias com área regularizada em implementação, por 

categoria da propriedade  

O indicador apresenta a distribuição da quantidade de famílias com área 

regularizada, por categoria da propriedade, em relação ao total de famílias com área 

regularizada:  

I. Área pública;  

II. Loteamento;  

III. Empreendimento.  

3.7.1.1.4. Demarcação Urbanística  

 A demarcação urbanística é um procedimento administrativo por meio do qual 

o poder público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca 
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imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, área, localização e 

confrontantes, e emite documentos de legitimação da posse aos ocupantes.  

Esta consultoria propõem os seguintes indicadores para este instrumento: 

 1 - A porcentagem de assentamentos regularizados através da Demarcação 

Urbanística em relação à quantidade de assentamentos regularizados no município. 

Isto é: a quantidade de assentamentos regularizados com utilização de demarcação 

urbanística em relação à quantidade de assentamentos regularizados no município;  

 2 - Porcentagem de área de assentamentos regularizados através da 

demarcação urbanística em relação à área de assentamentos regularizados no 

município. Isto é: a somatória da área regularizada por demarcação urbanística em 

relação à somatória de área de assentamentos regularizados no município   

 3 - A percentual de imóveis titulados beneficiados pela utilização da 

demarcação urbanística em relação à quantidade de famílias residentes em ZHIS. Isto 

é: quantidade de imóveis em ZHIS beneficiados com a demarcação urbanística em 

relação à quantidade de imóveis em ZHIS.  

3.7.1.1.5. Legitimação de Posse  

 O instrumento permite a outorga de título de legitimação de posse aos 

ocupantes dos lotes originários de parcelamento das áreas objeto de demarcação 

urbanística. Trata-se de um instrumento com uma interface de aplicação com o 

instrumento ZHIS. Este instrumento é preconizado pela Lei Federal nº 13.465/2017.  

 Sugere-se que a formulação de indicadores para este instrumento seja feita 

conjuntamente com os representantes da Secretaria de Habitação. 

 Instrumentos de Proteção ao Patrimônio Cultural  

Tendo em vista preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas culturais, o 

Plano Diretor propõe como estratégia ampliar a proteção e dinamização de espaços 

culturais, afetivos e simbólicos.  
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 O conjunto de bens culturais é constituído pelas áreas, edificações, imóveis, 

lugares, paisagens, sítios arqueológicos, monumentos, bens imateriais e outros que 

apresentam valor cultural e social reconhecido pelos instrumentos legais de proteção.  

O Município de Canoinhas deve instituir instrumentos de identificação, proteção e 

valorização do patrimônio cultural que visam à integração de áreas, imóveis, edificações 

e lugares de valor cultural e social aos objetivos e diretrizes do PDM. 

Estes instrumentos legais são:  

a)  Tombamento;  

b) Inventário do Patrimônio Cultural;  

c) Registro das Áreas de Proteção Cultural (APC);  

d)  Registro do Patrimônio Imaterial. 

 Como próximo passo para a implementação dos instrumentos de proteção ao 

patrimônio cultural acima descritos, está a necessidade de regulamentação, aplicação e 

verificação de existência de Banco de Dados específicos junto a Fundação Cultural de 

Canoinhas. O levantamento destas informações é fundamental para subsidiar a 

formulação de indicadores.  

3.7.4.1  Tombamento  

 O termo "tombamento" significa inscrição (do bem) no livro de tombo, isto é, 

o bem é incluído no livro de registro. O Município deve criar dispositivo legal que venha 

a prever o tombamento total ou parcial de bens móveis e imóveis, de propriedade 

pública ou particular existentes em seu território que, pelo seu valor (cultural, histórico, 

artístico, arquitetônico, documental, bibliográfico, paleográfico, urbanístico, 

museográfico, toponímico, ecológico e hídrico), e que ficarão sob a especial proteção do 

Poder Público Municipal e que o tombamento deverá recair automaticamente sobre 

bens já tombados pelos poderes públicos federal e estadual.  

Com base nas diferentes categorias de bens tombados, o Conselho terá um 

conjunto de livros para registros dos bens tombados e o tombamento de qualquer bem 



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 83 

cultural ou natural requer a caracterização da delimitação de um espaço envoltório, 

dimensionado caso a caso por estudos do corpo técnico de apoio.  

 Os indicadores propostos são os que seguem:  

1 - Indicador de distribuição territorial com o número de imóveis tombados 

por Unidade territorial;  

2 - Indicador de distribuição territorial de imóveis tombados, com área dos 

imóveis por área da unidade territorial;  

3 - Indicador de densidade de quantidade de imóveis tombados, por 

habitante;  

4 - Indicador de densidade de área de imóveis tombados, por habitante;  

5 - Indicador de evolução da quantidade de imóveis tombados ano a ano;  

6 - Indicador de evolução da quantidade de imóveis tombados, por área, ano 

a ano.  

3.7.4.2 Inventário do Patrimônio Cultural  

 No que se refere ao instrumento Inventário do Patrimônio Cultural verificamos 

que existem diversos inventários organizados pelo Departamento da Fundação Cultural 

relativos ao patrimônio material e imaterial, porém estes não esgotam todo o universo 

das manifestações culturais e não estão sistematizados. A medição de eficiência, eficácia 

e efetividade destes inventários está ligada ao acesso da população aos seus diversos 

exemplares. Para tanto, é necessário que haja uma maior divulgação através de ações 

que atinjam um maior número de pessoas.  

 Não foram elaborados indicadores para esse instrumento32.  

3.7.4.3 Registro das Áreas de Proteção Cultural  

Cabe ressaltar que a criação deste instrumento é recente e que ainda não foram 

elaborados indicadores. É necessário que seja verificado junto a Fundação Cultural a sua 

 

32 Fica a cargo da PMC a definição de indicadores. 
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regulamentação e aplicação, bem como a formatação de Banco de Dados destes 

registros. Para o processo de monitoramento poderão ser desenvolvidos indicadores 

com base nas ações prioritárias já estabelecidas.  

3.7.4.4 Registro do Patrimônio Imaterial  

 O instrumento Registro do Patrimônio Imaterial necessita que seja verificado 

e providenciado junto ao Departamento da Fundação Cultural sua regulamentação e 

aplicação, bem como a formatação de Banco de Dados destes registros.  

 Ainda não foram elaborados indicadores para esse instrumento.33  

 Zonas e Áreas de Proteção e Preservação  

Este relatório trata principalmente de apresentar o monitoramento dos 

instrumentos do PDM. No entanto, as Zonas e Áreas de Proteção e Preservação também 

devem ser alvo de monitoramento, por serem áreas onde o instrumento de 

Transferência do Direito de Construir pode ser aplicado conforme Lei do PDM 

Indicadores sugeridos: 

1 - Distribuição de área demarcada como Zona ou Área de Preservação, por 

tipologia de vegetação;  

2 - Presença territorial de áreas demarcadas como Zona ou Área de 

Preservação;  

3 - Distribuição de parques demarcados como Zona ou Área de Preservação, 

por estágio de implementação (existente, em implantação e em planejamento);  

4 - Distribuição territorial de áreas demarcadas como Zona ou Área de 

Preservação;  

5 - Distribuição de parques municipais demarcados com Zona ou Área de 

Preservação, por categoria de parque (urbano, linear e natural).  

 

33 Fica a cargo da PMC a definição de indicadores. 
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 Áreas Prioritárias para o Desenvolvimento Urbano e o FDU  

Nessa etapa propomos os indicadores de monitoramento nos Eixos de 

Estruturação Urbana (Eixo de Desenvolvimento Industrial/Eixo de Centralidades/Eixo de 

Consolidação), dada sua importância para a implementação das principais diretrizes do 

PDM.  

Os Eixos são definidos pelos elementos estruturais do sistema de transporte 

coletivo de média e alta capacidade (tais como corredores de ônibus), existentes e 

planejados, determinando áreas de influência que são quadras pré-determinadas no 

PDM e na Lei de Zoneamento, Uso, Ocupação do Solo. Estas áreas são potencialmente 

aptas ao adensamento construtivo e populacional e ao uso misto entre os usos 

residenciais e não residenciais, combinando a otimização do aproveitamento do uso do 

solo urbano à oferta de transporte público coletivo.  

 As áreas de influência têm por objetivo orientar as transformações urbanas nas 

proximidades dos eixos de transporte. Para alcançar tais objetivos são dados incentivos 

urbanísticos para: a utilização de fachada ativa nos empreendimentos não residenciais 

ou de uso misto; o alargamento das calçadas nas áreas de influência dos eixos; a 

implantação de uso misto e a fruição pública de parcela do lote.  

 Indicadores sugeridos:  

 1 - Distribuição territorial das áreas de influência dos eixos de estruturação 

da transformação urbana  

 O indicador apresenta a quantidade de área de influência demarcada como 

Eixos por unidade territorial de análise sobre o total da área de eixos, possibilitando 

saber a porcentagem que cada porção de território possui de áreas demarcadas como 

áreas de influência dos Eixos em relação à área total demarcada como área de influência 

dos Eixos no Município.  

 2 - Presença territorial das áreas de influência dos eixos de estruturação da 

transformação urbana  

 O indicador apresenta o percentual relativo de concentração de áreas 

demarcadas como área de influência dos Eixos em determinada porção de território do 
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Município, em relação à área desta mesma porção de território da cidade, ou seja, ele 

possibilita saber a porcentagem deste território do Município que está demarcado como 

área de influência dos Eixos.  

 3 - Evolução da quantidade de empreendimentos com destinação de área de 

fruição pública  

 O indicador apresenta a evolução da quantidade de empreendimentos, nas 

áreas de influência dos Eixos, com destinação de área de fruição pública em relação ao 

total de empreendimentos nas áreas de influência dos Eixos, ou seja, ele possibilita 

saber a porcentagem dos empreendimentos do território do Município demarcada 

como área de influência dos Eixos que destinaram área de fruição pública em uma 

determinada unidade territorial de análise.  

 4 - Evolução da área média destinada para fruição pública  

 O indicador apresenta a Evolução da área média destinada para fruição pública 

nos empreendimentos, localizados nas áreas de influência dos Eixos, que destinaram 

área para fruição pública em relação a área de terreno destes empreendimentos.  

 5 - Evolução da quantidade de empreendimentos com doação de área de 

calçada  

 O indicador apresenta a evolução da quantidade de empreendimentos, 

localizados nas áreas de influência dos Eixos, com doação de calçada em relação ao total 

de empreendimentos localizados nas áreas de influência dos Eixos, possibilitando saber 

a porcentagem de empreendimentos do território do Município que está demarcada 

como área de influência dos Eixos, que doaram área de calçada em uma determinada 

unidade territorial de análise.  

 6 - Evolução da área média de doação de calçada  

 O indicador apresenta a Evolução da área média de doação de calçada nos 

empreendimentos, nas áreas de influência dos Eixos, em relação à quantidade de 

empreendimentos que doaram área de calçada.  

 7 - Distribuição territorial dos empreendimentos nos eixos de estruturação 

da transformação urbana  
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 O indicador apresenta a distribuição territorial dos empreendimentos 

localizados nas áreas de influência dos Eixos, por unidade territorial de análise, 

possibilitando saber a porcentagem do total dos empreendimentos localizados nas 

áreas demarcadas como áreas de influência dos Eixos no Município que estão 

localizados em uma determinada unidade territorial de análise.  

 8 - Distribuição territorial de área construída dos empreendimentos nos eixos 

de estruturação da transformação urbana  

 O indicador apresenta a distribuição territorial de área construída dos 

empreendimentos localizados nas áreas de influência dos Eixos, por unidade territorial 

de análise, possibilitando saber a porcentagem da área construída dos 

empreendimentos localizados nas áreas demarcadas como áreas de influência dos 

EIXOS no Município que estão localizados em uma determinada unidade territorial de 

análise.  

 Plano Ação e Investimentos (PAI) 

O monitoramento do Plano de Ações e Investimentos é importante para 

verificar o cumprimento dos objetivos do PDM. Neste sentido, o conjunto de ações do 

PAI enquadra-se, na prática, enquanto indicador de monitoramento do Plano Diretor.  

Em virtude da variedade de temas tratados no Plano de Ação e Investimentos, 

os indicadores mencionados junto ao quadro de ações são os mais adequados para 

verificar a sua consecução. 
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