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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Prefeitura Municipal de Mandirituba
Gabinete do Prefeito,
Procuradoria Geral do Município, Controle Interno, Ouvidoria
Órgãos de Administração Geral:
Secretarias Municipais de Administração; de Finanças; de Planejamento
Órgãos de Administração Específica:
Secretarias Municipais da Saúde; de Educação, Esporte e Cultura;
de Assistência Social e Habitação; de Obras e Urbanismo;
de Transporte; de Defesa Social
Fundo de Previdência do Município - Mandiprev
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CAPACIDADE DE INVESTIMENTO

CAPACIDADE DE INVESTIMENTO
Nos últimos anos manteve um ritmo de Investimento médio de R$ 4 milhões/ano, ou 6,4% da RCL, mas
com grande oscilação, por sua dependência das transferências federais e estaduais, sujeitos às
condições políticas e disponibilidade orçamentária de outros níveis de governo
Capacidade de Investimento:
A. Considerando uma evolução da receita tributária municipal, por melhores esforços na gestão fiscal e
atualização da planta genérica de valores, possa permitir ganhos a médio prazo de até R$ 2
milhões/ano;
B. Considerando a contratação de operações de crédito, além das que estão em negociação com a
SEDU/Paranacidade para pavimentação, considerando que o município supere a médio prazo as
limitações de CAPAG, sem comprometer o equilíbrio financeiro do município, aplicando parte dos
superávits de caixa observados para cumprir obrigações de contrapartida, o município possa ampliar
a aplicação de recursos na ordem de R$ 5 milhões/ano;
C. Considerando pelo menos a capacidade de manter o pior cenário, com transferências de capital no
patamar de R$ 3 milhões/ano, como o observado em 2017 (menor resultado dos 3 últimos anos);
O município atingiria uma capacidade de investimentos de R$ 10 milhões, a médio prazo, sem
comprometer seu equilíbrio fiscal e financeiro, atendidas as condicionalidades de expansão da
capacidade de gestão tributária e de elaboração de projetos alinhados ao desenvolvimento urbano e ao
equilibrado ordenamento físico e territorial
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DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES
Tema/Tópico

Deficiências

Carência de Profissionais e Equipe Técnica especializada
Desenvolvimen em planejamento urbano e desenvolvimento urbano, com
to Institucional quadro de profissionais efetivos da PMM sem Arquiteto,
Fiscal de Obras e Posturas ou Técnico em Urbanismo,
Técnico em Edificações e Engenheiro (na área de
habitação), engenheiro e agentes de trânsito (na área de
mobilidade, Biólogo, Técnico em Saneamento, Técnico em
Meio Ambiente e Fiscal Ambiental (na área de meio
ambiente) efetivos.

Potencialidades
Interesse e participação popular
e associações de bairros e
territórios dos municípios no
processo
de
planejamento
urbano do Plano Diretor.
Articulação
política
para
aprovação de emendas (Estado
e União) e Convênios (União)
para repasses de recursos de
custeio e transferências de
capital
nas
áreas
social,
incentivo
à
produção
agropecuária

Falta de estrutura organizacional específica, técnica,
informacional, com macroprocessos definidos para
planejamento e desenvolvimento urbano, habitação e
mobilidade urbana, voltados para gestão e monitoramento
do Plano Diretor e Plano de Mobilidade de Mandirituba,
comprometendo o crescimento urbano e ocupação do solo Estrutura Técnica da Secretaria
de forma ordenada e orientada ao desenvolvimento de Obras, Área de Convênios,
sustentável do município.
Controladoria,
Contabilidade,
Licitação e Compras

FINANÇAS PÚBLICAS
DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES
Tema/Tópico

Deficiências

Potencialidades

Finanças
Públicas

• Defasagem da Planta Genérica de Valores (base de
cálculo do IPTU e ITBI)
• Desatualização da Legislação para Contribuições de
Melhoria (legislação existente de 1994)
• Estrutura deficiente para fiscalização tributária
• Baixo índice de autonomia financeira e baixa nota da
Secretaria do Tesouro Nacional na Capacidade de
Pagamento decorrente de deficiência da poupança
corrente.
• Pressão do Limite de Gastos de Pessoal
• Pressão das despesas previdenciárias
• Elevada dependência a interveniência política para
liberação de recursos de transferências de capital.
• Município denunciou o convênio celebrado com a União
para Para exercer as atribuições de fiscalização,
lançamento de ofício e cobrança do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), abrindo mão de
arrecadação importante para ordenamento fundiário e
política agrária do município.

Baixo grau de endividamento
Superávits e Disponibilidade de
Caixa
Capacidade de articulação
política para obter recursos de
transferências de capital
(convênio e emendas
parlamentares) com União e
Estado
Potencial de Arrecadação de
recursos tributários próprios
Potencial de terceirização de
serviços não essenciais e de
atribuição exclusiva do
município.
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ASPECTOS JURÍDICOS
Destaques da Análise Temática Integrada
1. Vínculo entre Plano Diretor – Plano de Ações – Orçamento

2. Função Social e Instrumentos Urbanísticos;
3. Análise de Projetos de Edificações e Parcelamento do Solo

4. Transparência e Particição Pública.

ASPECTOS JURÍDICOS
1 – Vínculo entre Plano Diretor - Plano de Ações - Orçamento
A Legislação do PD 2008 não destacou o vínculo entre o Plano Diretor e o Plano de Ações para
sua implementação. Da mesma maneira, não foi mencionado o vinculo obrigatório do Plano
Diretor com o Planejamento Financeiro do Município, especialmente a LDO e o PPLA.
O Plano de Ações deve orientar o processo de implementação do Plano Diretor e tem sido
valorizado pelo Governo Estadual para a aprovação do Plano e concessão de empréstimos e
subsídios aos municípios.
PLANO
DIRETOR

O vínculo do Plano Diretor com o planejamento financeiro do Município
é exigido pela Lei Federal do Estatuto da Cidade e considerado
essencial para que o Plano vire realidade!
Art. 40, § 1o O plano diretor é parte integrante do processo de
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as
prioridades nele contidas.

PLANO DE
AÇÕES

ORÇAMENTO
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2 – Função Social e Instrumentos Urbanísticos
A Lei do PD 2008 estabeleceu critérios claros para caracterizar a função social da
propriedade urbana (art. 4° - critério abrangentes) e inclusive estabeleceu índices de
aproveitamento mínimo para os terrenos (art. 32 – critérios específicos)
Mesmo havendo diversos casos de terrenos que não cumprem uma função social,
nenhum proprietário foi notificado. Da mesma maneira, os instrumentos do PEUC e do IPTU
Progressimo não foram utilizados pelo Município para estimular ou exigir o cumprimento da
função social.
Mesmo havendo entraves como a necessiade de lei específica para definer a graduação anual
da alíquota do IPTU Progressivo, os principais dificuldades parecem ser a falta de fiscalização
e determinação política para exigir a destinação adequada das áreas urbanas!
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3 – Análise de Projetos de Edificações e Parcelamento do Solo
Os técnicos da Prefeitura encontram dificuldades para interpretar de forma integrada a legislação
sobre análise de projetos de edificações e parcelamento do solo.
A legislação sobre o tema não traz um processo claro para análise de projetos, que poderia ser
ilustrado em fluxograma com a indicação dos documentos exigíveis em cada etapa

Entrada
•Documentos
•Apresentação

Analise
•Parâmetros
•Competências

Aprovação
•Validade
•Alterações

Em relação ao parcelamento do solo em área rural, o Município reconhece um descontrole sobre
iniciativas em andamento ou mesmo já consolidadas. Com o intuito de regulamentar estes casos,
forma promulgadas leis específicas (17/2006 e 39/20018) mas sua interpretação conjunta ainda gera
dificuldade. Por outro lado, formas de parcelamento do solo como os condomínios horizontais
carecem de regulamentação
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4 – Transparência e Participação Pública
O processo de elaboração do PD 2008 foi transparente e contou com a participação da
comunidade, porém, após a aprovação do Plano o Sistema de Planejamento Urbano que
previa monitoramento, publicidade e participação pública não foi implementado
O Conselho da Cidade não atua de fato e mesmo os técnicos da Prefeitura deixaram de
utilizar os relatórios do Plano Diretor como referência para a gestão urbana.
O Plano de Ações do Plano Diretor também não foi incorporado na rotina do planejamento
municipal e as ações referentes ao Plano eram esparsamente comunicadas à população.

Revisão do Plano Diretor Municipal | Elaboração do Plano de Mobilidade
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