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O Plano de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável de Colombo é uma iniciativa da 

prefeitura e pretende desenvolver ainda 

mais o município, tornando-o um lugar melhor 

para se viver, atendendo aos anseios tanto 

do setor produtivo quanto da população da 

cidade. 

Este documento buscou atender a realidade 

socioeconômica e ambiental do município. 

Para tanto, definiu estratégias e metas 

para melhorar o futuro dos colombenses. 

Assim, este Plano representa um marco 

importante nos esforços que já estão sendo 

realizados e que possibilitarão o alcance 

do futuro desejado, numa perspectiva de 

médio e longo prazos. O Plano estabeleceu 

as orientações estratégicas para as ações 

do município, necessárias para alavancar 

o desenvolvimento sustentável no médio 

prazo, servindo como fonte de inspiração e 

diretriz para os próximos anos. Nesse sentido, 

o município continuará ampliando os esforços 

para elevar a qualidade de vida de toda a 

população, proporcionando espaços mais 

agradáveis para conviver socialmente, com 

muitas opções de trabalho, educação, cultura 

e lazer.

No aspecto econômico, Colombo intensificará 

o processo de melhoria do ambiente de 

negócios, tanto para atuais quanto para novos 

investimentos. Nesse ambiente de grandes 

transformações, o município estimulará 

também o processo de inovação tecnológica, 

que permitirá o aumento da competitividade 

e o adensamento das cadeias produtivas, 

agregando mais valor à produção local.

Colombo estará fortemente integrado à 

economia regional, possibilitando novos 

negócios e oportunidades, resultando na 

melhoria da renda da população, e ainda 

mais articulado com toda a economia, seja 

ela estadual, nacional ou mundial, na medida 

em que estimulará a diversificação da pauta 

de produtos destinados à exportação. Com 

APRESENTAÇÃO

a melhoria da infraestrutura e da rede 

multimodal de transportes, se pretende 

consolidar a integração do município, abrindo 

novas possibilidades para a economia e mais 

conforto para a população.

Nesse sentido, este Plano é a expressão 

das grandes expectativas criadas diante 

da possibilidade de desenvolvimento do 

município e da melhoria nas condições de vida 

dos colombenses. Então, com a instituição 

legal do Plano de Desenvolvimento e do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável de Colombo, 

esperamos ter a sociedade como guardiã 

deste Plano, que é um documento de 

interação entre o Estado e a Sociedade e o 

caminho necessário para atuar na área de 

planejamento em um município dinâmico e 

com grandes potencialidades. Que possamos, 

então, trabalhar juntos com nossos parceiros 

de caminhada, com a satisfação de termos 

participado do desenho do futuro de Colombo.

APRESENTAÇÃO



Por fim, agradecemos a todos que 

contribuíram para a construção deste Plano, 

não apenas como uma tarefa que se encerra, 

mas tendo em mente que a responsabilidade 

passou a ser maior e que as tarefas se 

multiplicam no sentido de não somente 

acompanhar e monitorar os objetivos e as 

metas desenhadas, mas também de sermos 

disseminadores de todo o conhecimento 

adquirido durante esse trabalho.

IZABETE CRISTINA PAVIN 

Prefeita Municipal

9Crédito:  Cléber Ribeiro
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A definição de estratégias claras pode explicar as 

grandes decisões e escolhas, pode promover mudanças 

e movimentos que contribuirão com o desenvolvimento 

futuro, de acordo com os objetivos e desejos da 

sociedade.

Uma estratégia eficaz pode definir grandes prioridades 

que organizam e estruturam um conjunto de ações 

em uma determinada direção. Esse foi o conceito 

adotado para o Plano de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável de Colombo, em que foi estruturado um 

processo permanente e continuado de ações para 

promover o desenvolvimento sustentável do município 

ao longo dos próximos anos.

Nesse sentido, o planejamento estratégico passa a ser 

tratado como um processo ordenado e sistemático de 

tomadas de decisão, com objetivos a serem alcançados 

e ações que possam ser executadas para a construção 

de um futuro melhor, almejado a médio e longo prazos.

O Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

de Colombo é um marco importante na sequência de 

esforços que visa oferecer a todos os colombenses 

uma cidade com mais oportunidades e um lugar 

melhor para fazer negócios, trabalhar e morar. Enfim, 

um lugar melhor para se viver. Esse lugar desejado, 

para se concretizar, dependerá dos esforços de todos 

para alcançar os objetivos traçados, como: aumentar a 

competitividade e a performance do município; ampliar o 

apoio às atividades produtivas e à inovação; estruturar o 

sistema de mobilidade urbana; melhorar o saneamento 

básico/drenagem/resíduos; melhorar os sistemas de 

comunicação; fomentar estrategicamente o turismo; 

fomentar estrategicamente a cultura; fomentar 

estrategicamente os cursos técnicos e superiores; 

fortalecer a educação no ensino fundamental e médio; 

fomentar o mercado de trabalho; melhorar a gestão e as 

políticas públicas ambientais.

Assim, os desafios de planejar, executar, avaliar e 

replanejar não cessam com a elaboração deste Plano. 

É um desafio que se renova a cada dia, a cada ação e a 

cada mudança do ambiente em busca de uma cidade 

melhor para todos.

I. INTRODUÇÃO
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II. CONTEXTO HISTÓRICO

Em novembro de 1877, um grupo de imigrantes italianos, 

composto de 162 colonos: 48 homens, 42 mulheres, 42 

meninos e 30 meninas, chefiados pelo Padre Angelo 

Cavalli, saíram do Norte da Itália, região do Vêneto, 

como Cismon del Grapa, Nove, Maróstica, Bassano 

del Grapa, Valstagna, entre outras, e chegaram às 

terras do Paraná. Primeiramente, esses imigrantes se 

estabeleceram em Morretes na Colônia Nova Itália e 

mais tarde abandonaram as terras e subiram a Serra do 

Mar, em direção a Curitiba.

Em setembro de 1878, esse grupo de italianos, um 

total de 40 famílias, sendo concedido pelo Governo 

Provincial terras demarcadas em 80 lotes, 40 urbanos 

e 40 rurais, localizados a 23 Km de Curitiba, na região 

do Butiatumirim, recebendo o nome de Colônia Alfredo 

Chaves. Esse nome se deu em homenagem ao então 

Inspetor Geral de Terras e Colonização, Dr. Alfredo 

Rodrigues Fernandes Chaves.

Ainda no fim do século XIX, as terras que originariam o 

município de Colombo receberam novos contingentes de 

imigrantes. No ano de 1886 foi criada a Colônia Antonio 

Prado, com imigrantes poloneses e italianos. Também 

no mesmo ano, criou-se a Colônia Presidente Faria 

somente com imigrantes italianos. Um ano depois, anexo 

à Colônia Presidente Faria, surgiu a Colônia Maria José 

(atualmente município de Quatro Barras). Finalmente, 

em 1888, surgiu a Colônia Eufrásio Correia (atualmente 

Bairro do Capivari), sendo as duas últimas colônias 

somente de imigrantes italianos. Porém, a Colônia que 

mais se destacou foi a Colônia Alfredo Chaves, que 

assumiu o papel de sede do futuro município. 

A mudança oficial do nome Colônia Alfredo Chaves para 

Colombo, deve-se a uma medida do Governo Provisório 

Republicano, pelo Decreto nº 11 de 8 de janeiro de 1890. 

Esse nome foi dado em homenagem ao descobridor 

das Américas – Cristóvão Colombo. Somente em 5 de 

fevereiro de 1890 foi instalado o município, sendo o 

seu primeiro Presidente de Intendência o Sr. Francisco 

de Camargo Pinto e em 1891 assumiu João Gualberto 

Bittencourt.

A partir de 14 de julho de 1932, através do Decreto 

Estadual nº 1.703, Colombo passa a se chamar Capivari, 

tendo o seu território anexado a Bocaiúva do Sul. Em 

9 de agosto de 1933, por força do Decreto Estadual 
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nº 1.831, volta a se chamar Colombo. Já em 20 de outubro 

de 1938, por meio do Decreto Estadual nº 7.573, extinguiu-

se o município, anexando-o à capital Curitiba. Somente 

em 30 de dezembro de 1943, pelo Decreto Estadual nº 

199, foi restaurado o poder político e administrativo de 

Colombo.

Em 1880, o imigrante italiano Francesco Busato, em 

conjunto com os demais colonos, construiu o primeiro 

Moinho de Fubá com roda d’água, represando o rio 

Tumiri. Ele também teve a iniciativa de instalar a primeira 

Fábrica de Louças Artísticas do país. Essa fábrica foi 

considerada a melhor do país, produzindo todo tipo de 

faiança fina, lindos pratos, xícaras, vasos, floreiras, bules 

e peças especiais. Funcionava em estabelecimento 

feito de madeira, o que era um perigo constante com as 

fornalhas trabalhando e as temperaturas elevadíssimas, 

os incêndios eram inevitáveis. E foi justamente um 

grande incêndio que destruiu a fábrica, suas instalações 

e seus maquinários, sofrendo, na época, o município um 

enorme prejuízo econômico.

Durante o período de 1932 a 1947 outras fábricas 

surgiram, como a Fábrica de Banha e Salame, de Celeste 

Milani e Irmãos e a Fábrica de Graspa, de João Agripino 

Tosin e José Gasparin; Fábrica de Carroceria (carroça) 

e Ferraria, de Sebastião Guarise, João Lucas Costa e 

Boleslau Macionik; Padaria, de Francisco Wanke; Celaria, 

de Oscar Bodziak e Valentin Gueno; Alfaiataria, de 

Francisco Toniolo Mottin e José Socher e ainda outras 

fábricas de rapaduras; fornos de carvão; barricas; 

ferramentas; armas; carpintarias; latoarias; mecânicas; 

sapatarias; pedreiras; além de olarias e serrarias.

Ainda na década de 1940, alguns negócios, como eram 

chamadas antigamente as casas comerciais, tiveram 

seu momento de auge, como o do Sr. Antonio André 

Jhonson, na sede de Colombo; Bergamino Borato, na 

Barra do Capivari; Irmãos Falavinha, em São Gabriel; João 

Scucato Coradin, em Colônia Faria; Luiz Puppi, na Sede; 

João I. Gusso, em Campestre; entre outros. Atualmente, 

grandes fábricas e indústrias estão se instalando no 

município e, juntamente com a agricultura, transformam 

a pequena vila de Colombo, como era conhecida, em uma 

grande e próspera cidade.

Ao longo do século XX, as transformações econômicas e 

agrícolas em Colombo foram fortemente condicionadas 

pelo crescimento populacional e econômico da cidade 

de Curitiba, incentivado pelo Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDI) de 1978, que direcionava a expansão 

da ocupação urbana para os municípios periféricos de 

Curitiba, já que esta não comportava mais a expansão. 

De acordo com Mendonça (2002), a partir de 1990, 

impulsionado pelos slogans de “Capital Ecológica” e 

“Capital Social”, criou-se um novo estímulo atrativo 

na esteira de sua “imagem de cidade com qualidade 

de vida”. Além disso, a vinda de empresas montadoras 

de automóveis contribuiu para manter os elevados 

fluxos migratórios para a cidade, induzindo também 

CONTEXTO HISTÓRICO
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ao crescimento dos municípios que compõem a Região 

Metropolitana de Curitiba.

Colombo foi o município de maior taxa de crescimento 

nas décadas de 1970 e 1980 na Região Metropolitana de 

Curitiba. Décadas que recebeu um grande contingente 

populacional, vindo principalmente do interior 

paranaense. Esse processo de crescimento concentrou-

se na porção sul do município, resultado da expansão da 

ocupação urbana de Curitiba, dando uma conformação 

espacial peculiar ao município. Hoje, a maioria da 

população mora em áreas loteadas contíguas a Curitiba, 

em bairros como Alto Maracanã, Guaraituba e Jardim 

Osasco.

Em 2000, o município apresentou uma população de 

183.329 habitantes, resultado de elevadas taxas de 

crescimento populacional desde os anos 1970. Essa 

dinâmica representou a concentração das atividades 

econômicas na parte sul do município e preservou, em 

grande medida, a sede e a área rural das pressões da 

urbanização metropolitana.

As regiões central e norte apresentam uma ocupação 

relativamente ordenada, com uma população bem 

menor e um número restrito de atividades econômicas. 

Os Censos Demográficos de 2000 e 2010 reafirmaram 

Colombo como um dos principais vetores de expansão 

urbana da Região Metropolitana de Curitiba, com 

projeções apontando taxas elevadas de crescimento 

populacional que levaram o município a uma população 

de 239.314 habitantes em 2017 (IBGE). Entretanto, essa 

projeção reafirma a concentração do crescimento na 

parte sul do município, mantendo a sede e a área rural 

fora desse processo. Atualmente, 97,6% da população 

do município mora em áreas loteadas, contíguas a 

Curitiba. A história recente do município de Colombo não 

tem apenas relação com sua sede histórica, mas com 

a evolução dos eventos sociopolíticos e econômicos 

ocorridos na região.

Sua economia tem forte presença da indústria extrativa 

de cal e calcário, devido às grandes jazidas existentes 

na região. Colombo tem uma grande herança cultural 

dos imigrantes italianos, além de admiráveis paisagens 

e, por esse motivo, traz um forte apelo para o turismo 

rural. Além disso, o município se destaca na produção de 

uva e promove anualmente a Festa da Uva e a Festa do 

Vinho.

Hoje, Colombo figura como um dos principais municípios 

da Região Metropolitana de Curitiba com uma indústria 

crescente e um turismo que atrai visitantes de todo o 

estado e de outras regiões do país, por suas belezas 

naturais e históricas, além de sua rica gastronomia. 

Assim, o município se prepara para o futuro, projetando 

crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida 

para sua população.
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O Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

de Colombo foi estruturado e conduzido pelo Grupo 

de Polos Produtivos do PRÓ-METRÓPOLE e pela Equipe 

Econômica da Fiep. Contou com a participação de 

técnicos da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo 

e Trabalho, técnicos de outras secretarias do município 

e também de representantes de instituições parceiras, 

nominados desde já como “Grupo de Trabalho”, que 

III. METODOLOGIA

trabalhou efetivamente da construção do Plano de 

Desenvolvimento.

A elaboração do Plano de Desenvolvimento foi 

estruturada sob 3 pressupostos ou princípios 

gerais: análise socioeconômica, pesquisa primária e 

planejamento estratégico. Nesse sentido, todo o Plano 

foi elaborado conforme as etapas abaixo:

Estudos Socioeconômicos 
RMC e Colombo

Definição do 
Objetivo Geral

Eixos Estratégicos

Definição dos Setores 
Prioritários e Estratégicos

Macro-objetivos

Pesquisa Primária com 
Empresários do Município

Objetivos Específicos 
Planos de ação (prioridades, 

metas, ações, responsáveis)

1 4 5

2
6

3

7

Análise Técnica Brainstorming e Dinâmica de Grupo Análise de Ambiente 

e Dinâmica de Grupo

Análise Técnica e Dinâmica de Grupo

Dinâmica de Grupo
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IV. ANÁLISE ECONÔMICA

O conhecimento das características da economia local 

foi fundamental para a definição das estratégias do 

Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável de 

Colombo. Para obter as informações socioeconômicas 

relevantes e subsidiar o trabalho de elaboração do 

Plano de Desenvolvimento, foram realizadas uma 

série de estudos, pesquisas e análises pela equipe da 

Coordenação de Economia, Fomento e Desenvolvimento 

(CEFD) da Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (Fiep). Com base nessas informações foi 

possível compreender a realidade da cidade e, assim, 

propor alternativas mais realistas e assertivas para as 

necessidades do município.

Como resultado, a avaliação da economia local 

refletida neste Plano de Desenvolvimento tem caráter 

qualitativa e quantitativa e demonstra as estruturas 

existentes e as tendências no desenvolvimento de 

negócios, produção, geração de empregos, capacitação 

e outras informações que ajudam a identificar a direção 

estratégica da economia do município, assim como 

do bem-estar da sua população. Vale ressaltar que as 

análises econômicas não foram limitadas apenas ao 

município, mas também a um recorte regional, estadual 

e até nacional.

O nível e a complexidade dos dados coletados foram 

determinados pela disponibilidade, pelo orçamento e 

pela natureza da economia. Foram utilizadas como fonte 

de dados principalmente os estudos produzidos pelos 

principais institutos e órgãos de pesquisa nacional 

(IBGE, MDIC, MEC, ME/RAIS-Caged) e estadual (IPARDES).

Na sequência, foi realizada uma análise para a 

identificação das potencialidades econômicas de 

Colombo e também da RMC, por meio da aplicação da 

metodologia de “Quociente Locacional (QL)”, utilizando 

a teoria de desenvolvimento endógeno e de cadeias 

produtivas propulsivas do Prof.º Dr. Carlos Águedo 

Nigel Paiva, com as devidas adequações, para que 

assim, conhecendo melhor os principais segmentos 

econômicos do município e da região, fossem formuladas 

as estratégias e ações mais adequadas a fomentar o 

desenvolvimento econômico municipal.

 



Na análise, as atividades econômicas foram classificadas 

como propulsivas, mistas e multiplicativas. Foram 

consideradas atividades “propulsivas” as atividades 

com QL igual ou superior a 2 (indicando que a atividade 

possivelmente exporta sua produção para além do 

território em que está localizada, trazendo renda externa 

para a economia local). As atividades com QL entre 1,5 e 

2 foram consideradas “mistas” (ou seja, atividades que 

atendem o mercado local e podem ou não exportar seus 

bens e serviços para outras localidades). Por fim, foram 

consideradas atividades “multiplicativas” as atividades 

com QL inferior a 1,5 (ou seja, atividades que tendem a 

atender apenas o mercado local e podem ser reflexo das 

atividades propulsivas).

Assim, segundo a teoria, quanto maior o QL de uma 

determinada atividade, maior a especialização do 

território ou município naquela atividade, podendo 

dinamizar a economia local, gerando reflexos nas 

demais atividades. Com base nesses conceitos, foram 

definidas as atividades/setores/cadeias produtivas 

para o município de Colombo.

Além disso, foi realizada uma pesquisa primária com 

empresários do município, a fim de entender suas 

dificuldades, necessidades e sugestões para a melhoria 

do ambiente produtivo no município.

Todas essas informações serviram de base para 

a formulação das estratégias do Plano de  

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Colombo.

ESPECIALIZAÇÃO ECONÔMICA E 
ATIVIDADES PROPULSIVAS

EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
As atividades e cadeias produtivas 

propulsivas exportam bens e serviços para 
fora do território.

ANÁLISE ECONÔMICA28
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ATRAÇÃO DE RENDA EXTERNA 
Ao exportar, essas atividades atraem para o 

território renda externa.

MULTIPLICAÇÃO DA RENDA INTERNA 
A renda externa circula na economia local, podendo ser utilizada 
para compras fora do território ou para a circulação na indústria, 

no comércio e nos serviços locais, multiplicando a renda e 
movimentando a economia do território.

Obs: Modelo simplificado de desenvolvimento endógeno e cadeias produtivas propulsivas.



IV.a INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DE COLOMBO

2016

RMC 
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

29 Municípios

COLOMBO

CURITIBA

37.105
EMPREGOS

TRANSFORMAÇÃO
INDÚSTRIA DE

8.876
23,92%

719
18,91%

3.803
ESTABELECIMENTOS

 (2015)

-44,04%
Menor

1,17%

(2010)

COLOMBO
R$ 18.896,34
RMC
R$ 42.295,42
PARANÁ
R$ 33.768,62

-55,32%
Menor

PIB Per Capita

COLOMBO 
R$ 4,39 bilhões
RMC
R$ 148,15 bilhões
PARANÁ
R$ 376,96 bilhões

2,96%

PIB (2015)

COLOMBO
0,733
PARANÁ 
0,749

IDH-M 

SIUP

32
0,09%

6
0,16%

CIVIL
CONSTRUÇÃO

2.438
6,57%

375
9,86%

COMÉRCIO

10.282
27,71%

1.590
41,81%

SERVIÇOS

9.967
28,86%

1.011
26,58%

PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO

4.554
12,27%

3
0,08%

AGROPECUÁRIA

728
1,96%

87
2,29%

MINERAL
EXTRATIVA

228
0,61%

12
0,32%

*  Estimativa

POPULAÇÃO

ESPERANÇA DE VIDA 
AO NASCER

COLOMBO

77,17 ANOS

PARANÁ

74,8  ANOS

(2010)

HOMENS
118.402

49,48%
(2017)

MULHERES 
120.912
50,52%
(2017)

COLOMBO 

(Crescimento Populacional)

2010
212.967

2017
239.314* 12,37

%

RMC
2010
3.223.836

2017
3.587.846* 11,29

%

PARANÁ
2010
10.444.526

2017
11.320.892* 8,39

%

Obs.: Neste trabalho, 

para um perfeito 

entendimento da 

estrutura produtiva 

existente, foram 

utilizados os dados 

de emprego da RAIS 

positiva, os mesmos 

dados que podem ser 

coletados na Base 

de Dados do Estado 

(BDE) – IPARDES. Este 

recorte considera 

apenas empresas 

que apresentaram 

movimentação 

de funcionários 

durante o ano-base, 

ou seja, empresas 

que contrataram 

e/ou demitiram 

funcionários em 

2016. Assim, não 

são consideradas 

empresas que não 

tiveram funcionários 

no ano.
Fonte: IBGE;ME/RAIS;IPARDES;IPEA/PNUD/FJP
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2000 2010 2017
2020 2030 2040
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49,96%
29,09%

16,17%
12,37%

3,12%
7,53%

3,60%

2000

2010

2010 2040

28,02%
RMC

2010 2040

16,89%
PARANÁ

EVOLUÇÃO E ESTIMATIVA 
DA POPULAÇÃO

PIRÂMIDE ETÁRIA

A população de Colombo 
crescerá mais que a média da 
RMC e do Paraná, com taxa de 
29,09%. A população em 2040 
será de aproximadamente 
275 mil pessoas.

A participação da população 
acima de 65 anos passará de 
4,57% em 2010 para 15,09% 
em 2040. Destaca-se 
o percentual dessa população 
nas mulheres, que chegará a 
17,07% da população feminina.

Fonte: IBGE/CENSO; IPARDES

Fonte: IBGE/CENSO; IPARDES

IDADE 80+
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7.50015.000 7.500 15.0000 7.50015.000 7.500 15.0000

2010 2040
4,12% 13,01%5,00% 17,07%

4,57% 
acima de 
65 anos

15,09% 
acima de 
65 anos
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20072005 2009 2011 2013 2015

4,1

3,2

4,4

3,5

5

3,8

4,6

3,9

5,7

3,6

5,9

3,8

Anos iniciais

METAS DO IDEB 2015:
5,2
4,7

Anos finais

Anos iniciais
Anos finais

IDEB
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Para a medição, o IDEB utiliza uma escala que vai de 0 a 10. A meta 
é que o país alcance a nota 6 até 2022, patamar educacional que 
corresponde à qualidade do ensino em países desenvolvidos.
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TAXA DE DISTORÇÃO
IDADE/SÉRIE

É a proporção de alunos com 2 anos ou mais acima da idade ideal 
recomendada para cada série.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18,8
%

29,6
%

18,4
%

27,1
%

18,5
%

25,1
%

19,2
%

27,7
%

20,0
%

27,9
%

21,2
%

27,6
%

20,4
%

32,5
%

Ensino fundamental
Ensino médio

MÉDIAS DO PARANÁ 2016
21,4%
11,8%

Anos iniciais
Anos finais

Fo
nt

e:
 M

EC
/I

ne
p

ANÁLISE ECONÔMICA



PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL COLOMBO 20+ 33

Fo
nt

e:
 Ip

ea
; P

N
U

D;
 F

JP

IDH–M
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (2010)

IPDM
ÍNDICE IPARDES DE DESEMPENHO MUNICIPAL (2014)

O Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 
compreende três dimensões do desenvolvimento humano: 
longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1, sendo o 
número mais próximo a 1 de maior desenvolvimento humano.

O Indice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM) busca avaliar os 
municípios paranaenses por meio de três dimensões: emprego 
(renda e produção agropecuária), educação e saúde. O índice 
varia de 0 a 1, sendo o número mais próximo a 1 de maior nível de 
desempenho do município.

O IPDM foi classificado de MÉDIO desempenho (0,7174), e a saúde foi 
o indicador com a melhor classificação, sendo considerado de alto 
desempenho.

COLOMBO

PARANÁ

IDH-M
0,701
Classificação
Estadual  93
Nacional  940

IDH-M
0,749
Classificação
Nacional  5

0,733

0,632

0,715

0,830

0,668

0,757

Longevidade

Renda

Educação

Longevidade

Renda

Educação

Longevidade (em anos)  77,17 
Escolaridade da população adulta  52,6% 
Fluxo escolar da população jovem  0,690%

Longevidade (em anos)  74,8 
Escolaridade da população adulta  55,5% 
Fluxo escolar da população jovem  0,730%

O IDH-M de Colombo foi avaliado como de ALTO desenvolvimento 
(0,701). O principal destaque do indicador foi a longevidade, com 
índice considerado de ALTO desenvolvimento (0,733).
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0,6127

0,7207

0,8187

Emprego

Saúde

Educação

IPDM
0,7174
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20152012 2013 2014

16,45%17,93%19,35% (dados não 
disponíveis)

PERCENTUAL DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS TOTAIS

Fonte: MF/STN; IPARDES

RECEITAS E DESPESAS
DO MUNICÍPIO (X R$ 1.000,00)

Educação

Saúde

Transporte

Administração

Gestão ambiental

Intraorçamentária

Urbanismo

Assistência social

Previdência social

Segurança pública

Outras áreas

DESPESAS 2015

118.035
59.887

24.935
13.890

13.586

13.535

11.607
11.470

11.138
3.805

15.080

Despesas
Receitas

296.969
324.871

250.566
263.846

254.147
233.740

2015

2014

2013

2012

(dados não disponíveis para o ano de 2014)

As principais despesas de Colombo em 2015 estão nas áreas 
de educação, saúde e transporte, respondendo por 94,16% das 
despesas totais do município. O IFGF classificou o município 
como de gestão em dificuldade em 2015. O principal indicador 
positivo do município foi o de custo da dívida (0,9393), enquanto o 
investimento apresenta a menor classificação (0,2512).

ÍNDICE FIRJAN
DE GESTÃO FISCAL

Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

GE
RA

L
IN

V
ES

TI
M

EN
TO

S

RECEITA

PRÓPRIA
CUSTO

DA DÍVIDA

LIQUIDEZ
GASTOSC/ PESSOAL 2014 2015 2015

MÉDIA PR

Geral
Receita própria

Gastos c/ pessoal
Investimentos

Liquidez
Custo da dívida

0,6240
0,4990
0,6263
0,5683
0,6538
0,9586

0,5585
0,5263
0,4953
0,2512
0,7921
0,9393

0,5311
0,2861
0,6200
0,5260
0,5730
0,7989Fonte: Firjan
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86,1%

2.360.600

entre  2010  
e  2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.762.519

3.265.102

3.792.054

4.359.160 4.392.113

EVOLUÇÃO DO PIB
(VALORES CORRENTES X R$ 1.000,00)
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O PIB de Colombo teve um crescimento nominal de 86,1% no 
período de 2010 a 2015, apresentando no último ano o PIB de  
R$ 4,39 bilhões.

PIB PER CAPITA
(X R$ 1,00)

18.896

15.016

42.295

36.458

33.769

12.834

18.963

27.002

34.592

39.872

24.459

31.411

11.084

16.689

31.241

40.012

21.562

30.323

2015

2014

2013

2012

2011

2010
Colombo

RMC
Paraná

Colombo apresentou PIB per capita menor que a média da RMC 
e do Paraná, sendo em 2015 de R$18.896,00. Embora com queda 
de 0,35% em 2015 em relação a 2014, o PIB per capita apresentou 
crescimento de 70,48% frente ao ano de 2010.

70,48%

entre  2010  
e  2015

-0,35%
entre  2014  

e  2015

Fonte: IPARDES (Elaboração: Fiep/GEDF–CD)
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VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB X R$ 1.000,00)

POR MUNICÍPIO DA RMC (2015)

1º Curitiba

2º São José Dos Pinhais

3º  Araucária

4º Pinhais

 

6º  Campo Largo

7º Fazenda Rio Grande

8º Lapa

9º  Almirante Tamandaré

10º Rio Branco do Sul

11º Piraquara

12º  Campina Grande do Sul

13º Quatro Barras

14º Rio Negro

15º Piên

16º  Balsa Nova

17º Mandirituba

18º Itaperuçu

19º Tijucas do Sul

20º  Campo Magro

21º Quitandinha

22º Contenda

23º Cerro Azul

24º  Bocaiúva do Sul

25º Adrianópolis

26º  Agudos do Sul

27º  Campo do Tenente

28º Tunas do Paraná

29º Doutor Ulysses

67.363.331
17.002.589

11.881.964
4.175.434

3.856.420
3.131.514

1.438.433
1.272.472

1.147.798
1.040.765
958.320
953.367
867.741
865.160
600.895
540.220
495.729
377.171
336.560
299.192
295.169
272.789
225.630
161.781
149.697
146.505
145.879
98.670
60.983

COLOMBO5º

Colombo apresentou em 2015 o 5º maior VAB da RMC com o valor 
de R$ 3,86 bilhões. O principal segmento que compõe o VAB do 
município é o comércio e serviço com participação de 55,47% do 
valor total.

COMPOSIÇÃO VAB COMPARADO
(2015)

VAB (Valor Adicionado Bruto)

O VAB é o valor que cada setor incrementa ao valor final da 
produção de um determinado território. O VAB compõe o cálculo do 
PIB. Agropecuária

Indústria

Administração pública

COLOMBO

R$
3,9 bi

55,47%

20,30% 22,34%

1,88%

RMC

R$

1,59%

27,58%

58,92%

11,91%

R$

PARANÁ

9,00%13,41%

52,15%

25,44%

Comércio e serviço

120,2 bi

326,6 bi
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NÚMERO DE EMPRESAS
E PARTICIPAÇÃO POR SETOR (2016)

18,91% 9,86% 41,81% 26,58%0,08% 2,29%

COLOMBO

10,85% 6,01% 37,91% 43,00%0,20% 1,62%

RMC

11,04% 5,86% 38,08% 34,91%0,36% 9,43%

PARANÁ

COLOMBO

23,92% 6,57% 27,71% 26,86%12,27% 1,96%

20,56% 4,08% 21,85% 33,30%15,68% 3,46%

PARANÁ

15,04% 4,62% 18,48% 39,86%19,53% 0,58%

RMC

Indústria Construção civil Comércio ServiçoAdministração pública Agropecuária

NÚMERO DE EMPRESAS

Colombo RMC Paraná

Agropecuária 87 1.465 29.290

Administração pública 3 180 1.129

Serviço 1.011 38.771 108.458

Comércio 1.590 34.179 118.307

Construção civil 375 5.422 18.195

Serviços ind. util. pública 6 175 536

Ind. de transformação 719 9.778 34.289

Extrativa mineral 12 186 488

Total 3.803 90.156 310.692

NÚMERO DE EMPREGOS

Colombo RMC Paraná

728 7.039 104.174

4.554 238.979 472.514

9.967 487.793 1.003.429

10.282 226.208 658.316

2.438 56.504 123.024

32 20.793 26.359

8.876 184.046 619.534

228 2.552 5.885

37.105 1.223.914 3.013.105

Obs.: Neste trabalho, para um perfeito entendimento da estrutura produtiva existente, foram utilizados os dados de emprego 
da RAIS positiva, os mesmos dados que podem ser coletados na Base de Dados do Estado (BDE) – IPARDES. Este recorte considera 
apenas empresas que apresentaram movimentação de funcionários durante o ano-base, ou seja, empresas que contrataram e/
ou demitiram funcionários em 2016. Assim, não são consideradas empresas que não tiveram funcionários no ano.

NÚMERO DE EMPREGOS
E PARTICIPAÇÃO POR SETOR (2016)

Em Colombo, os setores de comércio 
e serviço apresentaram em 2016 
os maiores números de empresas, 
1.590 e 1.011, respectivamente, 
representando 68,39% do total do 
município.

Os empregos formais de Colombo 
estavam concentrados em três 
setores que representaram 78,49% do 
total de empregos, são eles: comércio 
(10.282), serviço (9.967) e indústria de 
transformação (8.876).

Fonte: ME/RAIS
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IV.b INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA RMC

2016

RMC 
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

29 Municípios

CURITIBA

1.223.914
EMPREGOS

TRANSFORMAÇÃO
INDÚSTRIA DE

184.046
15,04%

9.778
10,85%

90.156
ESTABELECIMENTOS

 (2015)

44,22%
maior

(2010)

RMC
R$ 42.295,42
PARANÁ
R$ 33.768,62
BRASIL
R$ 29.326,33

25,25%
maior

PIB Per Capita

RMC
R$ 148,15 bilhões
PARANÁ
R$ 376,96 bilhões

39,30%

PIB (2015)

RMC

PARANÁ 
0,749

IDH-M 

SIUP

20.793
1,70%

175
0,19%

CIVIL
CONSTRUÇÃO

56.504
4,62%

5.422
6,01%

COMÉRCIO

226.208
18,48%

34.179
37,91%

SERVIÇO

487.793
39,53%

38.771
43%

PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO

238.979
19,53%

180
0,20%

AGROPECUÁRIA

7.039
0,58%

1.465
1,62%

MINERAL
EXTRATIVA

2.52
0,61%

186
0,21%

*  Estimativa

POPULAÇÃO

ESPERANÇA DE VIDA 
AO NASCER

CURITIBA

76,3 ANOS

PARANÁ

74,8  ANOS

(2010)

HOMENS
1.569.212
48,68%

(2010)

MULHERES 
1.654.624
51,32%
(2017)

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

(Crescimento populacional)

2010
3.223.836

2017
3.587.846* 11,29

%

PARANÁ
2010
10.444.526

2017
11.320.892* 8 ,39

%

BRASIL
2010
195.497.797

2017
207.660.929* 6,22

%

0,783

Obs.: Neste trabalho, 

para um perfeito 

entendimento da 

estrutura produtiva 

existente, foram 

utilizados os dados 

de emprego da RAIS 

positiva, os mesmos 

dados que podem ser 

coletados na Base 

de Dados do Estado 

(BDE) – IPARDES. Este 

recorte considera 

apenas empresas 

que apresentaram 

movimentação 

de funcionários 

durante o ano-base, 

ou seja, empresas 

que contrataram 

e/ou demitiram 

funcionários em 

2016. Assim, não 

são consideradas 

empresas que não 

tiveram funcionários 

no ano.
Fonte: IBGE; ME/RAIS; IPARDES; IPEA/PNUD/FJP
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IDADE 80+

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

IDADE 80+

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

EVOLUÇÃO E ESTIMATIVA 
DA POPULAÇÃO

100.000200.000 100.000 200.0000 100.000200.000 100.000 200.0000

O crescimento populacional 
da RMC virá acompanhado 
do crescimento em número 
e participação da população 
idosa. Em 2010 a RMC 
contava com 207,4 mil idosos, 
representando 6,43% da 
população. Para o ano de 2040 
estima-se que a população 
idosa alcance 737,4 mil 
pessoas, o que reperesentará 
17,87% dos habitantes da 
região metropolitana.

PIRÂMIDE ETÁRIA

A região metropolitana de 
Curitiba concentrou 31,69% 
da população paranaense em 
2017, totalizando 3,59 milhões 
de habitantes distribuídos 
nos 29 municípios. A projeção 
de crescimento populacional 
do IPARDES estima que os 
habitantes da RMC chegarão 
a 4,13 milhões no ano de 2040, 
crescendo 28,02% em relação 
ao censo de 2010.

2010 2040
5,50% 15,25%7,32% 20,31%

6,43% 
acima de 
65 anos

17,87% 
acima de 
65 anos

2000 2010 2017
2020 2030 2040
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4

46,28%
28,02%

14,16%
11,29%

2,95%
7,49%

3,94%

2000

2010
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Muito alto (0,8 e mais)

Alto (0,7 a 0,799)

Médio (0,6 a 0,699)

Muito baixo (0 a 0,499)

Baixo (0,5 a 0,599)

1991

3,4%

86,2%

10,3%

2000

13,8%

48,3%

34,5%

3,4%

2010

6,9%

48,3%
41,4%

3,4%

IDH-M
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
compreende três dimensões do desenvolvimento humano: 
longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1, sendo o 
número mais próximo a 1 de maior desenvolvimento humano.

Educação

Longevidade

Renda

0,853

0,701

0,803

RMC

IDH–M
0,783
(2010)

A região metropolitana de Curitiba 
apresentou IDH-M igual a 0,783, 
na faixa de alto desenvolvimento 
humano em 2010. Curitiba é o único 
município na faixa de muito alto 
desenvolvimento humano.

Os municípios na faixa de alto 
desenvolvimento humano 
representam 41,4%, enquanto 
48,3% apresentam médio 
desenvolvimento. Dois municípios 
do Vale do Ribeira, Doutor Ulysses 
e Cerro Azul, apresentaram os 
menores IDH-M da região, estando 
na faixa de baixo desenvolvimento 
humano.

No período de duas décadas 
ocorreram mudanças no 
desenvolvimento humano da RMC. 
Em 1991, 96,5% dos municípios 
estavam nas faixas muito baixo ou 
baixo desenvolvimento humano, 
enquanto que no ano de 2010 estão 
nas faixas de médio, alto e muito 
alto desenvolvimento humano 
93,1% dos municípios.

Fonte: Ipea; PNUD; FJP
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IPDM
ÍNDICE IPARDES DE DESEMPENHO MUNICIPAL

O Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM) busca avaliar os 
municípios paranaenses por meio de três dimensões: emprego 
(renda e produção agropecuária), educação e saúde. O índice 
varia de 0 a 1, sendo o número mais próximo a 1 de maior nível de 
desempenho do município.

Alto desempenho
(0,8 a 1)

Médio desempenho
(0,6 a <0,8)

Médio baixo desempenho
(0,4 a <0,6)

Baixo desempenho
(0 a <0,4)

2005

3,4% 3,4%

37,9%

55,2%

2010

27,6%

69,0%

3,4%

2014

10,3%

75,9%

13,8%

Em 2014, a RMC contemplou 13,8% 
dos municípios de alto desempenho 
no IPDM, apresentando três novos 
municípios nessa classificação em 
relação aos anos de 2005 e 2010, em 
que apenas Curitiba estava na faixa 
de alto desempenho.

Municípios na faixa de médio 
desempenho foram a maioria 
em 2014, representando 75,9%, 
diferença de 6,9 pontos percentuais 
em relação ao ano de 2010.

Os municípios de Cerro azul, Doutor 
Ulysses e Itaperuçu apresentaram 
os menores desempenhos da RMC, 
estando na faixa de médio baixo 
desempenho.

Fonte: IPARDES
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IDEB
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (2015)

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) utiliza duas 
dimensões importantes para a qualidade da educação: o fluxo 
escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O IDEB varia 
de 0 a 10, sendo os números próximos de 10 o indicador de melhor 
qualidade da educação.

Campo Magro

Campo Largo

Curitiba

Lapa

Quitandinha

Rio Negro

Pinhais

Araucária

São José dos Pinhais

Rio Branco do Sul

Mandirituba

Fazenda Rio Grande

Campina Grande do Sul

Tijucas do Sul

Piên

Campo do Tenente

Agudos do Sul

Quatro Barras

Colombo

Balsa Nova

Tunas do Paraná

Piraquara

Almirante Tamandaré

Itaperuçu

Doutor Ulysses

Adrianópolis

Contenda

Bacaiúva do Sul

Cerro Azul

4,8
4,8

4,6
4,5

4,4
4,3
4,3
4,3

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

4,1
4,1
4,1
4,1

3,8
3,8
3,8

3,7
3,7
3,7

3,6
3,5
3,5

3,3
3,3

3

META
2015
4,7ANOS FINAIS

(6º AO 9º ANO)
Rio Negro

Quitandinha

Campina Grande do Sul

Piên

Curitiba

Lapa

Fazenda Rio Grande

Campo do Tenente

Pinhais

Colombo

Campo Largo

 Tijucas do Sul

Quatro Barras

Contenda

Balsa Nova

São José dos Pinhais

Campo Magro

Mandirituba

 Bocaiúva do Sul

Araucária

Agudos do Sul

Piraquara

Rio Branco do Sul

Adrianópolis

Almirante Tamandaré

Itaperuçu

Doutor Ulysses

Cerro Azul

Tunas do Paraná

7,2
6,4
6,4

6,3
6,3

6,1
6,1
6,1

5,9
5,9
5,9

5,8
5,8

5,7
5,7
5,6
5,6

5,5
5,5

5,4
5,3

5,2
5,1
5,1

ANOS INICIAIS
(1º AO 5º ANO)

5
4,9

4,8
4,7

4,4

META
2021
5,5

META
2015
5,2

META
2021
6,0

O IDEB realizado em 2015 apontou 
realidades diferentes no Ensino 
Fundamental público.

Os anos iniciais do Ensino 
Fundamental apresentam 75,9% 
dos municípios da RMC com a meta 
nacional alcançada, com destaque 
para Rio Negro que obteve a maior 
nota.

Considerando a meta nacional para 
2021, oito municípios estão acima 
dessa meta.

Em relação aos anos finais, apenas 
dois municípios alcançaram a meta 
nacional, Campo Magro e Campo 
Largo.

Fonte: IPARDES (Utilizou-se as metas nacionais)
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Bocaiúva do Sul

Almirante Tamandaré

Itaperuçu

Tunas do Paraná

Colombo

Cerro Azul

Agudos do Sul

Doutor Ulysses

Piraquara

Rio Branco do Sul

Contenda

Araucária

Tijucas do Sul

São José dos Pinhais

Piên

Mandirituba

Balsa Nova

Pinhais

Quatro Barras

Campo Magro

Campina Grande do Sul

 Campo do Tenente

Campo Largo

Quitandinha

Fazenda Rio Grande

Adrianópolis

Lapa

Curitiba

Rio Negro

32
22,7
22,5

21,3
20,4

19,9
18,5

17,3
16,7
16,6

15,7
15,4
15,2
15,0
15,0
14,9
14,9
14,7

14,2
14,2

12,5
12,2

11,2
10,8
10,8

9,6
8,0

7,3
6,6

ENSINO 
FUNDAMENTAL

Almirante Tamandaré

Piraquara

Colombo

Bocaiúva do Sul

Tunas do Paraná

Tijucas do Sul

Campina Grande do Sul

Cerro Azul

Balsa Nova

Itaperuçu

Adrianópolis

Campo Magro

São José dos Pinhais

Agudos do Sul

Pinhais

Piên

Araucária

Contenda

Quatro Barras

Mandirituba

Fazenda Rio Grande

Rio Branco do Sul

  Quitandinha

Doutor Ulysses

Curitiba

Campo do Tenente

Campo Largo

Lapa

Rio Negro

33,5
33,1

32,5
32,5

32
30,1

28,8
27,5
27,1
27,0

26,4
26,3

26,1
25,2

24,4
24,2
24,2

22,7
22,2
22,1

21,6

17,1
16,8

15,4
12,7

ENSINO
MÉDIO 

20,5
18,6
18,3
18,1

MÉDIA
PARANÁ
11,8

MÉDIA
PARANÁ
21,4

TAXA DE DISTORÇÃO
IDADE/SÉRIE (2016)

É a proporção de alunos com idade superior à recomendada para 
cada série/ano.

A taxa de distorção idade/série dos 
municípios da RMC estava acima 
da média do estado para 22 e 21 
municípios em relação ao Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, 
respectivamente, indicando um 
maior número de estudantes fora 
da série/ano recomendado para 
suas idades.

O município de Rio Negro 
apresentou as menores taxas, 6,6% 
e 12,7% para o Ensino Fundamental 
e Médio, respectivamente.

Fonte: IPARDES
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Campina Grande do Sul

Campo Largo

Piraquara

Piên

Lapa

Curitiba

Pinhais

Mandirituba

Itaperuçu

Cerro Azul

Quitandinha

Tijucas do Sul

Balsa Nova

Rio Branco do Sul

Contenda

Bocaiúva do Sul

Rio Negro

São José dos Pinhais

Tunas do Paraná

Araucária

Fazenda Rio Grande

Colombo

Adrianópolis

Quatro Barras

Doutor Ulysses

Campo Magro

Campo do Tenente

Almirante Tamandaré

Agudos do Sul

8,82
5,60

5,20
3,97

3,28
2,89

0,99
0.96

0,93
0,90
0,89
0,89

0,81
0,77

0,67
0,51
0,51
0,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,30
1,98

1,81
1,46

1,35

MÉDIA
PARANÁ
2,40

MÉDIA
RMC

2,37

NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES
POR MIL HABITANTES (2016)

Fonte: IPARDES

NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES 
(2016)

A RMC contou com 8.375 leitos em 2016, sendo 3.027 leitos para atendimentos não SUS e 
5.348 para atendimentos SUS. Em relação ao ano de 2010, o número de leitos totais sofreu 
queda de 8,3%, puxado pela redução de 13,4% de leitos para atendimentos do SUS. Os 
leitos para atendimentos não SUS apresentou resultado inverso, cresceu 1,1%.

Curitiba é o município com a maior disponibilidade de leitos, 5.469 em 2016, contudo 
apresentou queda de 13% na disponibilidade em relação a 2010 (6.289). A representação no 
número total de leitos foi de 65,3%.

A relação de leitos por mil habitantes mede a disponibilidade entre a oferta de leitos 
hospitalares e a população do município. O município de Campina Grande do Sul apresentou 
a melhor relação em 2016 (8,82). Quando considerada a média do estado, seis  municípios 
apresentaram valores superiores à média: Campina Grande do Sul, Campo Largo, Piraquara, 
Piên, Lapa e Curitiba.

40,01 - 60
30,01 - 40
10,01 - 30

0,01 - 10
0

60,01 - 63,73

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.995

6.173

9.138

2.920

6.138

9.058

2.883

5.836

8.719

2.916

5.722

8.638

2.994

5.637

8.631

2.996

5.488

8.454
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TAXA DE MORTALIDADE
POR AGRESSÃO (HOMICÍDIOS) POR CEM MIL
HABITANTES (2017)

Campo Magro

Piraquara

Rio Branco do Sul

Doutor Ulysses

Mandirituba

Fazenda Rio Grande

Adrianópolis

Campina Grande do Sul

Almirante Tamandaré

São José dos Pinhais

Colombo

Pinhais

Bocaiúva do Sul

Tijucas do Sul

Itaperuçu

Campo Largo

Quitandinha

Quatro Barras

Campo do Tenente

Araucária

Agudos do Sul

Curitiba

Contenda

Lapa

Rio Negro

Piên

Balsa Nova

Cerro Azul

Tunas do Paraná

63,73
60,32

52,30
51,89

50,66
50,41

47,97
37,61
37,27

36,42
36,23

8,86
8,03
7,94

5,59

34,76
32,06

30,58
29,09

26,71
26,69
26,49

25,55
23,28

21,83
21,69

16,70

(obs: o município de Tunas do Paraná apresentou dado inexistente para o ano de 2017)

14,56

MÉDIA
RMC
28,06

MÉDIA
PARANÁ

23,03

0 73

ESCALA HOMICÍDIOS
POR CEM MIL

A Região Metropolitana de Curitiba apresentou taxa de 
mortalidade por agressões (homicídios) por cem mil habitantes 
superior à média do Paraná, 28,06 frente aos 23,03 em 2017.

Dos 29 municípios, 20 estavam acima da média paranaense. Entre 
os municípios com as maiores taxas estavam Campo Magro (63,73), 
Piraquara(60,32) e Rio Branco do Sul (52,30) à frente da lista.

Fonte: IPARDES (Dados inexistentes para Doutor Ulysses e Tunas do Paraná para o ano de 2016)
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Doutor Ulysses

Agudos do Sul

Tunas do Paraná

Campo do Tenente

Itaperuçu

Bocaiúva do Sul

Cerro Azul

Contenda

Adrianópolis

Quitandinha

Tijucas do Sul

Mandirituba

Almirante Tamandaré

Campo Magro

Rio Branco do Sul

Piên

Balsa Nova

Campina Grande do Sul

Rio Negro

Piraquara

Lapa

Colombo

Fazenda Rio Grande

Quatro Barras

Campo Largo

Pinhais

São José dos Pinhais

Araucária

Curitiba

45,1 
38,0 

36,3 
35,3 

33,8 
33,6 
33,3 

31,1 
30,9 
30,9 

26,0

13,2
6,7

5,3
3,1

24,4
24,3

21,4
20,1

19,9
19,5

19,4
19,1

18,7
15,7

13,9

27,3 
29,6 

26,7 

MÉDIA
PARANÁ
31,6

MÉDIA
RMC

24,2

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS
MUNICIPAIS TOTAIS (EM %) (2016)

Essa relação indica a importância dos repasses federais para os 
municípios. Quanto maior o percentual, maior é a dependência dos 
municípios desses repasses.

A relação entre o FPM e as receitas totais apontou a dependência 
dos municípios em relação ao FPM. Na RMC, Doutor Ulysses 
apresentou o maior percentual (45,1%), enquanto Curitiba o menor 
(3,1%). Em relação à média da RMC, 13 municípios estavam abaixo da 
taxa de 24,2%.

Obs.: para a média do Paraná foram excluídos 14 municípios em que 
os dados de receita total não estão disponíveis e o município de 
Imbaú, este por apresentar taxa de 61.981%, devido à baixa receita 
e o volume muito superior do FPM.

Fonte: IPARDES
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ÍNDICE FIRJAN
DE GESTÃO FISCAL (2016)

RMC
2016

RMC
2015

PARANÁ

Geral
Receita própria

Gastos c/ pessoal
Investimentos

Liquidez
Custo da dívida

0,5126
0,3967
0,6116

0,4306
0,5035
0,7562

0,4835
0,3743
0,5190

0,4640
0,4644
0,7362

0,5213
0,2901
0,5450
0,5588
0,5658
0,8032

2016

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

GE
RA

L
IN

V
ES

TI
M

EN
TO

S

RECEITA

PRÓPRIA

CUSTO
DA DÍVIDA

LIQUIDEZ GASTOSC/ PESSOAL

Os municípios da Região Metropolitana de Curitiba, em sua maioria, 
apresentaram, no índice geral, conceito de gestão crítica (24%) e 
gestão em dificuldade (60%) no IFGF de 2016 como predominantes.

Apenas quatro municípios apresentaram conceito de boa gestão 
(16%). No Paraná o conceito de gestão de excelência não foi 
alcançado pelos municípios.

O IFGF médio dos municípios da RMC em 2016 foi inferior ao valor 
médio do Paraná, 0,4835 contra 0,5213. Entre os componentes do 
índice, apenas o indicador de receita própria (0,3743) foi superior 
ao seu equivalente do Paraná (0,2901).

Conceito A 
Gestão de excelência:

superior a 8 pontos

Conceito B 
Boa gestão:

entre 0,6 e 0,8 pontos

Conceito C
Gestão em dificuldade:
entre 0,4 e 0,6 pontos

Conceito D
Gestão crítica:

inferior a 0,4 pontos

INVESTIMENTOS

LIQUIDEZ CUSTO DA
DÍVIDA

GERAL GASTOS COM 
PESSOAL 

RECEITA
PRÓPRIA

24%

48%

20%

76%

4%

60%

60%
24%

24%

28%
28%

44% 56%

12%

16%

16%

16% 16%

12%
8%

8%

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS
EM RELAÇÃO AOS CONCEITOS DO IFGF (2016)

Fonte: Firjan

O IFGF é uma ferramenta de acompanhamento da gestão fiscal 
dos municípios. O índice é composto por cinco variáveis: receita 
própria, gastos com pessoal, investimentos, liquidez e custo da 
dívida. A pontuação do IFGF varia de 0 a 1, sendo o número mais 
próximo a 1 de melhor gestão fiscal do município.

Fonte: Firjan
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2016
11.193

12.167

10.599

9.452

11.068

9.882

9.236
9.370

8.815
8.947

2015

2014

2013

2012 Despesas
Receitas

SOMA DAS DESPESAS
E RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DA RMC (X R$ 1.000.000,00)

As despesas totais dos municípios da RMC somaram em 
2016 aproximadamente R$ 11,2 bilhões, enquanto as receitas 
apresentaram resultados de R$ 12,2 bilhões.

Curitiba foi o município com maior participação nos valores das 
receitas sendo de 64,51%, R$ 7,8 bilhões.

SOMA DAS DESPESAS
DOS MUNICÍPIOS DA RMC POR FUNÇÃO (X R$ 1.000.000,00)

Educação

Saúde

Urbanismo

Administração

Previdência social

Intraorçamentária

Encargos especiais

Assistência social

Saneamento

Gestão ambiental

Outras áreas

2.494
2.468

1.393
1.022

954
716

403
286

260
259

937

As despesas dos municípios estavam concentradas em duas 
áreas, educação e saúde, que representaram 44,3% das despesas 
totais dos municípios da RMC, somando R$ 4,96 bilhões. O 
urbanismo foi o setor com o terceiro maior valor despendido, 
R$ 1,4 bilhão.

Fonte: IPARDES

ANÁLISE ECONÔMICA

Fonte: IPARDES
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1º Curitiba

2ºSão José dos Pinhais

3º Araucária

4º Pinhais

5º Colombo

6º Campo Largo

7º Fazenda Rio Grande

8º  Lapa

9º Almirante Tamandaré

10º Rio Branco do Sul

11º Quatro Barras

12º Campina Grande do Sul

13º Piraquara

14º Rio Negro

15º  Piên

16º Balsa Nova

17º Mandirituba

18º Itaperuçu

19º Tijucas do Sul

20º Campo Magro

21º Quitandinha

22º Contenda

23º Cerro Azul

24º Bocaiúva do Sul

25º Adrianópolis

26º  Campo do Tenente

27º Agudos do Sul

28º Tunas do Paraná

29º Doutor Ulysses

83.864.936
22.777.412

13.952.249
5.090.638

4.392.113
3.589.828

1.759.036
1.400.951
1.253.517
1.175.426
1.163.438
1.096.972
1.056.835
967.107
682.655
614.069
548.209
410.965
358.156
322.937
312.169
302.818
233.733
178.165
166.973
156.585
154.194
106.142
63.237

PRODUTO INTERNO BRUTO
A PREÇOS CORRENTES (X R$ 1.000,00) (2015)

O PIB é a soma de toda a riqueza (bens e serviços) gerada em um 
determinado território, em um período de tempo expresso em 
valores monetários.

O PIB da região metropolitana de Curitiba alcançou R$ 148,15 
bilhões em 2015. Desse valor, três municípios concentram 81,4% 
do total, são eles: Curitiba (56,61%), São José dos Pinhais (15,37%) e 
Araucária (9,42%).

Curitiba
São José dos Pinhais

Araucária
Outros municípios

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
NO PIB DA RMC

 

9,42%

18,6%

15,37%
56,61%

R$
148,15 bi

Fonte: IPARDES
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47,1%

100,72

entre  2010  
e  2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

112,61

119,80

137,24
138,24

148,15

EVOLUÇÃO DO PIB
DA RMC (VALORES CORRENTES X R$ BILHÕES)

O PIB é a soma de toda a riqueza (bens e serviços) gerada em um 
determinado território, em um período de tempo expresso em 
valores monetários.

PARTICIPAÇÃO DA RMC
NO PIB (%)

A participação da RMC no PIB do estado alcançou 39,3% em 2015, 
representando queda de 5,4 pontos percentuais em relação a 
2010, ano que a RMC representou 44,7%.

44,7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

43,8%

41,9%

41,2%

40%

39,3%

Fonte: IPARDES

ANÁLISE ECONÔMICA

Fonte: IPARDES
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Araucária

São José dos Pinhais

Piên

Quatro Barras

Balsa Nova

Curitiba

Pinhais

Rio Branco do Sul

Lapa

Rio Negro

Campo Largo

Adrianópolis

Campina Grande do Sul

Tijucas do Sul

Mandirituba

Campo do Tenente

Fazenda Rio Grande

Colombo

Contenda

Agudos do Sul

Quitandinha

Itaperuçu

 Bocaiúva do Sul

Tunas do Paraná

Cerro Azul

Campo Magro

Almirante Tamandaré

Doutor Ulysses

 Piraquara

104.568
76.461

55.905
52.768

49.775
44.624

14.108
13.164

11.736
11.106
10.888
10.115

26.230
22.427
22.012
20.354

19.078
18.896

17.279
17.165
16.948

15.360
14.653

29.458
28.960
28.927

26.366

40.070
36.468

RMC
R$ 42.295

PARANÁ
R$ 33.769

PRODUTO INTERNO BRUTO
PER CAPITA RMC (R$ 1,00) (2015)

O PIB per capita corresponde ao PIB de uma região dividido pela população do 
território. Como indicador, o PIB per capita pode ser utilizado como medida da renda 
média da população, contudo o indicador pode esconder disparidades na distribuição 
de renda. Mesmo com a renda média alta, pode-se ter no território concentração de 
renda e desigualdade social.

A RMC apresentou em 2015 
PIB per capita de R$ 42.295, 
valor superior à média do 
estado, R$ 33.769. Entre os 
maiores valores, Araucária 
e São José dos Pinhais se 
destacam, R$ 104.568 e 
R$ 76.461, respectivamente.

Fonte: IPARDES

PIB PER CAPITA
(EM R$)

Entre os cinco menores PIB per capita estão três municípios 
pertencentes ao núcleo urbano central da RMC: Piraquara, 
Almirante Tamandaré e Campo Magro. Os outros dois municípios 
que compõem a lista são do Vale do Ribeira: Doutor Ulysses e Cerro 
Azul.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

31.241
21.562

34.592
24.459

36.458
27.002

40.012
30.323

39.872
31.411

42.295
33.769

RMC
Paraná

Fonte: IPARDES
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1º Curitiba

2º São José dos Pinhais

3º  Araucária

4º Pinhais

5º Colombo

6º Campo Largo

7º Fazenda Rio Grande

8º  Lapa

9º Almirante Tamandaré

10º Rio Branco do Sul

11º Piraquara

12º Campina Grande do Sul

13º Quatro Barras

14º Rio Negro

15º  Piên

16º Balsa Nova

17º Mandirituba

18º Itaperuçu

19º Tijucas do Sul

20º Campo Magro

21º Quitandinha

22º Contenda

23º Cerro Azul

24º Bocaiúva do Sul

25º Adrianópolis

26º Agudos do Sul

27º  Campo do Tenente

28º Tunas do Paraná

29º Doutor Ulysses

67.363331
17.002.589

11.881.964

4.175.434

3.856.420

3.131.514

1.438.433
1.272.472

1.147.798
1.040.765
958.320

953.367

867.741
865.160

600.895

540.220
495.729

377.171
336.560

299.192

295.169
272.789

225.630

161.781
149.697

146.505

145.879

98.670

60.983

VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB X R$ 1.000,00)

POR MUNICÍPIO DA RMC (2015)

A Região Metropolitana de Curitiba gerou um VAB de R$ 120,2 
bilhões em 2015. Desse valor o comércio e serviço detêm R$ 70,8 
bilhões (58,92%). O principal município gerador do VAB da RMC 
é Curitiba, que representa 56,06% do valor total. São José dos 
Pinhais (14,15%) e Araucária (9,89%) juntos com Curitiba participam 
com 80,10% do Valor Adicionado Bruto da região.

COMPOSIÇÃO VAB COMPARADO
(2015)

O VAB é o valor que cada setor incrementa ao valor final da 
produção de um determinado território. O VAB compõe o cálculo do 
PIB.

Fonte: IBGE;IPARDES

Agropecuária

Indústria

Administração pública

Comércio e serviço

RMC

R$

1,59%

27,58%

58,92%

11,91%

120,2 bi

R$

PARANÁ

9,00%13,41%

52,15%

25,44%

326,6 bi

ANÁLISE ECONÔMICA

Fonte: IPARDES
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NÚMERO DE EMPRESAS
E PARTICIPAÇÃO POR SETOR (2016)

9,50% 5,03% 38,57% 37,57%0,43% 8,43%

BRASIL

10,85% 6,01% 37,91% 43,00%0,20% 1,62%

RMC

11,04% 5,86% 38,08% 34,91%0,36% 9,43%

PARANÁ

20,56% 4,08% 21,85% 33,30%15,68% 3,45%

PARANÁ

15,04% 4,62% 18,48% 39,86%19,53% 0,58%

RMC

15,52% 4,31% 20,11% 36,28%19,16% 3,20%

BRASIL

Indústria Construção civil Comércio ServiçoAdministração pública Agropecuária

NÚMERO DE EMPRESAS

RMC Paraná Brasil

Agropecuária 1.465 29.290 330.662

Administração pública 180 1.129 16.793

Serviço 38.771 108.458 1.473.196

Comércio 34.179 118.307 1.512.637

Construção civil 5.422 18.195 197.188

Serviços ind. util. pública 175 536 10.017

Ind. de transformação 9.778 34.289 372.521

Extrativa mineral 186 488 8.434

Total 90.156 310.692 3.921.448

NÚMERO DE EMPREGOS

RMC Paraná Brasil

7.039 104.174 1.476.219

238.979 472.514 8.826.040

487.793 1.003.429 16.708.852

226.208 658.316 9.264.904

56.504 123.024 1.985.404

20.793 26.359 429.435

184.046 619.534 7.148.013

2.552 5.885 221.331

1.223.914 3.013.105 46.060.198

Obs.: Neste trabalho, para um perfeito entendimento da estrutura produtiva existente, foram utilizados os dados de emprego 
da RAIS positiva, os mesmos dados que podem ser coletados na Base de Dados do Estado (BDE) – IPARDES. Este recorte considera 
apenas empresas que apresentaram movimentação de funcionários durante o ano-base, ou seja, empresas que contrataram e/
ou demitiram funcionários em 2016. Assim, não são consideradas empresas que não tiveram funcionários no ano.

NÚMERO DE EMPREGOS
E PARTICIPAÇÃO POR SETOR (2016)

As empresas da RMC somaram 90.156 
estabelecimentos em 2016. Esses 
estabelecimentos são os que apresentaram 
vínculos empregatícios durante o ano. Os setores 
de serviço e comércio são os que apresentaram 
o maior número de empresas, 38.771 e 34.179 
respectivamente, representando 80,92% do total 
da região.

O setor de serviço foi o maior empregador formal 
da RMC, com participação de 39,86% e 487,8 mil 
postos de trabalho em 2016. A administração 
pública apresenta participação significativa 
(19,53%), estando a frente do comércio (18,48%). 
A Região Metropolitana de Curitiba empregou 
40,62% da mão de obra formal do estado em 2016, 
significando 1,22 milhão de trabalhadores.

Fonte: ME/RAIS
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IV.c DEFINIÇÃO DO RECORTE TERRITORIAL

Para os cálculos do QL, tanto 

da RMC quanto do município de 

Colombo e também dos municípios 

que compõem a RMC, foram criados 

4 territórios: Norte (7 municípios); 

Central (12 municípios); Sul (9 

municípios) e Curitiba (1 município). 

A segregação dos municípios se deu 

pela similaridade e pelo dinamismo 

econômico dos mesmos, em que a 

exclusão de Curitiba do território 

Central ocorreu devido a sua 

representatividade no total de 

empregos da RMC e sua diversidade 

produtiva.

Esses fatores poderiam ocultar 

dados relevantes dos territórios, 

causando achatamento dos valores 

de cálculos, distorcendo assim a 

realidade produtiva dos municípios. 

NÚCLEO TERRITORIAL NORTE

Adrianópolis 
Bocaiúva do Sul 
Cerro Azul 
Doutor Ulysses 
Itaperuçu 
Rio Branco do Sul 
Tunas do Paraná 

NÚCLEO TERRITORIAL CENTRAL

Almirante Tamandaré 
Araucária 
Balsa Nova 
Campina Grande do Sul 
Campo Largo 
Campo Magro 
Colombo 
Fazenda Rio Grande 
Pinhais 
Piraquara 
Quatro Barras 
São José dos Pinhais 

NÚCLEO TERRITORIAL DE CURITIBA

Curitiba 

NÚCLEO TERRITORIAL SUL

Agudos do Sul 
Campo do Tenente 
Contenda 
Lapa 
Mandirituba 
Piên 
Quitandinha 
Rio Negro 
Tijucas do Sul

NÚCLEO
TERRITORIAL

NORTE

NÚCLEO
TERRITORIAL DE

CURITIBA

NÚCLEO
TERRITORIAL
SUL

NÚCLEO
TERRITORIAL

CENTRAL

RMC 
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

29 Municípios

54
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IV.d NÚCLEO TERRITORIAL CENTRAL

O município de Colombo encontra-se no território 

Central, que conta com outros 11 municípios, conforme 

apresentado abaixo. Esse recorte considera a 

metodologia empregada, em que a segregação dos 

municípios se deu pela similaridade e pelo dinamismo 

econômico dos mesmos, a fim de conseguir uma análise 

mais fidedigna da realidade econômica local e regional. 

 y Almirante Tamandaré

 y Araucária

 y Balsa Nova

 y Campina Grande do Sul

 y Campo Largo

 y Campo Magro

 y COLOMBO

 y Fazenda Rio Grande

 y Pinhais

 y Piraquara

 y Quatro Barras

 y São José dos Pinhais

55
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IV.e SETORES PRIORITÁRIOS E ESTRATÉGICOS DE COLOMBO

EIXOS
PRIORITÁRIOS

CADEIAS
PRODUTIVAS

SELECIONADAS

Turismo

Educação

Meio Ambiente e
Biodiversidade

Logística

Agroalimentar Químico

Construção Civil

Metalmecânico

Tecnologia da
Informação (TI)

A definição dos setores prioritários foi 

uma etapa fundamental para a construção 

do Plano de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável de Colombo. Para tanto, conforme 

já informado anteriormente, foi adotada a 

metodologia de desenvolvimento endógeno, 

baseada em cadeias produtivas propulsivas.

Essa metodologia indica, por meio da 

concentração de empregos, o nível de 

especialização de uma atividade econômica 

de um território dentro de uma determinada 

região, ou seja, no caso do município, a 

especialização de determinadas atividades 

econômicas instaladas em Colombo em 

relação ao estado do Paraná.

Entre as cadeias produtivas propulsivas 

observadas dentro da metodologia, 6 

destacaram-se por sua especialização, 

importância ou perspectiva de crescimento 

em Colombo: Logística; Agroalimentar; 

Químico; Construção Civil; Metalmecânico e 

TI (Tecnologia da Informação). Também foram 

definidos 3 eixos estratégicos transversais: 

Turismo, Educação e Meio Ambiente e 

Biodiversidade.

56
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V. PESQUISA COM 
EMPRESÁRIOS

Como parte fundamental do Plano de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável de Colombo, conhecer as 

empresas e instituições instaladas no município é 

um ativo necessário para o planejamento público e 

desenvolvimento socioeconômico que Colombo almeja 

alcançar.

Detectar suas demandas, captar suas percepções sobre 

os pontos fortes e, principalmente, os pontos fracos, 

mapear a origem das compras e destinos das vendas 

das empresas, identificar quais cursos as instituições 

de ensino ofertam, conhecer a origem das pessoas que 

visitam Colombo, seja por trabalho ou por turismo, são 

fundamentais para ajudar a direcionar e priorizar os 

esforços da Prefeitura em suas ações. 

A definição das empresas para a participação na pesquisa 

deu-se por dinâmica específica com os representantes 

do município de Colombo, com base na relação direta 

das empresas com os eixos estratégicos e as cadeias 

produtivas propulsivas priorizadas. Para a pesquisa, foi 

utilizada uma amostragem não probabilística1  e técnica 

de conveniência.

As pesquisas foram realizadas in loco, por meio de 

entrevistas semiestruturadas, utilizando questionário 

específico, elaborado a partir de modelos já constituídos 

pela equipe do Senai/PR.

A partir desse modelo, as questões foram adequadas 

às necessidades da pesquisa, visando a obtenção de 

informações relevantes e atualizadas, para uma melhor 

compreensão sobre as impressões e necessidades 

dos empresários do município. Após essa etapa, os 

resultados foram compilados e apresentados aos 

representantes do município, aos empresários e ao 

Grupo de Trabalho. Os resultados da pesquisa encontra-

se no anexo 1. 

1 Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da 
população para compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do 
pesquisador ou do entrevistador no campo. Neste caso, a seleção da amostra foi 
realizada por meio de critérios específicos.
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VI. RESULTADOS DO PLANO 
DE DESENVOLVIMENTO

O Grupo de Trabalho, orientado pelas informações 

socioeconômicas e pesquisa primária e baseados 

na metodologia adotada, elaborou o Plano de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Colombo, 

cujos resultados encontram-se a seguir:

VI.a DEFINIÇÃO DO OBJETIVO GERAL

O Objetivo Geral contempla o desejo da administração 

pública municipal para o desenvolvimento econômico de 

Colombo nos próximos 20 anos. Assim, ele foi elaborado 

pelo Grupo de Trabalho, sendo inicialmente realizado 

um brainstorming2 em que todos puderam expor o que 

entendiam como fundamental para o desenvolvimento 

econômico do município e o que almejavam alcançar.

Baseado nesse conteúdo e em todas as 

informações já apresentadas (informações 

socioeconômicas, setores prioritários e pesquisa 

primária), os participantes foram divididos em grupos 

e formularam suas propostas de Objetivo Geral.  

Em seguida, cada grupo apresentou seus 

resultados e em votação plenária escolheram o mais 

adequado. Assim, após ajustes e sugestões, foi 

definido por todos os presentes o Objetivo Geral para o 

desenvolvimento econômico de Colombo nos próximos 

20 anos.

2 Brainstorming é um método criado nos Estados Unidos, pelo publicitário Alex 
Osborn, usado para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos, 
principalmente nas áreas de relações humanas, dinâmicas de grupo e publicidade e 
propaganda. Ele foi criado em 1942 e vem sendo remodelado ao longo dos anos para 

servir aos propósitos das empresas. Visando estimular a geração de ideias, provocar 
transformações, buscar soluções inovadoras e estimular melhorias a partir de um 
debate saudável, o brainstorming explora a criatividade dos participantes sempre 
de maneira lúdica e bem estruturada.
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O Objetivo Geral definido por todos tem como foco o 

desenvolvimento sustentável com a atração de novos 

investimentos para o município, melhorando assim a 

vida de todo os colombenses.

O Objetivo Geral é apresentado a seguir:

Atrair e desenvolver 
negócios de alto 
valor agregado, 
fortalecendo e 
integrando suas 
cadeias produtivas, 
promovendo o 
desenvolvimento 
sustentável e a 
qualidade de vida 
em todo o município.

VI.b EIXOS ESTRATÉGICOS

Após a definição do Objetivo Geral, e dando continuidade 

à estruturação do Plano de Desenvolvimento, foram 

definidos os Eixos Estratégicos, que neste Plano 

organizam e dão consistência ao conjunto de estratégias 

que detalham e operacionalizam as transformações 

definidas para promover o desenvolvimento sustentável 

de Colombo.

A definição dos Eixos Estratégicos foi realizada utilizando 

todos os insumos já informados anteriormente, e 

também realizando um trabalho de análise de ambiente, 

organizados em uma matriz de planejamento, tal qual 

a matriz SWOT/FOFA3, cujos resultados foram obtidos 

a partir do cruzamento dos fatores internos: forças e 

fraquezas versus os fatores externos: oportunidades 

e ameaças. Os participantes trabalharam em conjunto 

e procuraram formular propostas para a definição dos 

Eixos Estratégicos, essas propostas foram apresentadas 

por todos os presentes e definidas em plenária.

Como resultado, foram obtidos 5 Eixos Estratégicos 

complementares e articulados, que balizam a estratégia 

de desenvolvimento de Colombo e que se combinam para 

3 SWOT é a sigla em inglês para forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), 
oportunidades (Opportunities), e ameaças (Threats). Na língua portuguesa, alguns 
autores traduzem para Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA).

RESULTADOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
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garantir a realização dos macro-objetivos, buscando 

um equilíbrio entre eficiência econômica, melhoria da 

qualidade de vida e conservação ambiental.

Esses 5 Eixos Estratégicos interagem entre si, 

potencializando e aumentando a efetividade 

dos resultados no desenvolvimento econômico 

sustentável de Colombo. O Eixo “Educação profissional 

e empregabilidade”, ao ser implementado de forma 

efetiva, tem papel central na redução das desigualdades 

sociais e na criação de condições de competitividade 

econômica. Esses são resultados proporcionados pela 

qualificação profissional, pela geração e difusão de 

conhecimentos e tecnologias nas atividades produtivas.

O Eixo “Infraestrutura” é um eixo transversal que apoia 

diretamente o Eixo “Políticas públicas e atração de 

investimentos” com ações estruturantes, melhoria das 

condições de transporte e mobilidade, promovendo 

aumento da competitividade e inclusão social.

O Eixo “Políticas públicas e atração de investimentos”, 

por outro lado, propõe elevação da renda e do emprego 

no município, maior eficiência econômica, crescimento 

e agregação de valor e incentivos à inovação, assim 

como ampliação da capacidade da receita pública. 

O conjunto “Turismo, cultura e qualidade de vida” e 

“Gestão ambiental e conservação da biodiversidade”, na 

medida em que promovem, respectivamente, inclusão 

social e incentivos a novas práticas sustentáveis e de 

preservação, criam condições favoráveis para o efetivo 

sucesso do Esixo: “Políticas públicas e atração de 

investimentos”, que representa os grandes objetivos do 

desenvolvimento econômico sustentável de Colombo.

POLÍTICAS
PÚBLICAS E ATRAÇÃO

DE INVESTIMENTOS

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

INFRAESTRUTURA

EDUCAÇÂO
PROFISSIONAL E

EMPREGABILIDADE

GESTÃO
AMBIENTAL E

CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

TURISMO,
CULTURA E
QUALIDADE

DE VIDA
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VI.c MACRO-OBJETIVOS

Dando sequência à elaboração do Plano de 

Desenvolvimento, foram definidos os Macro-objetivos, 

que expressam o que foi construído pela estratégia, 

ao atuar na realidade de Colombo, para promover as 

mudanças que aproximem o município dos anseios da 

sociedade e do Objetivo Geral a ser alcançado, ou seja, 

almejado para o município nos próximos 20 anos.

A formulação dos Macro-objetivos detalha os Eixos 

Estratégicos definidos e foram desdobrados em 

Objetivos Específicos que, por sua vez, foram detalhados 

em Planos de Ação.

Para a definição dos Macro-objetivos, mais uma vez foram 

utilizados todos os insumos informados anteriormente, 

em que o Grupo de Trabalho produziu uma grande 

quantidade de informações, com diferentes níveis de 

agregação. Depois disso, esses Macro-objetivos foram 

organizados e agrupados em cada um dos 5 Eixos 

Estratégicos, que foram discutidos e validados em 

plenária, os quais organizam e permitem estruturar 

conjuntos de ações articuladas e convergentes para o 

desenvolvimento do município de Colombo.

EIXOS ESTRATÉGICOS MACRO-OBJETIVOS

Políticas Públicas 

e Atração de 

Investimentos

Aumentar a competitividade e a performance econômica

Ampliar o apoio às atividades produtivas e à inovação

Educação Profissional 

e Empregabilidade

Fomentar estratégicamente os cursos técnicos e superiores

Fortalecer a educação no Ensino Fundamental e Médio

Fomentar o mercado de trabalho (empresa/trabalhador)

Turismo, Cultura e 

Qualidade de Vida

Fomentar estrategicamente o turismo

Fomentar estrategicamente a cultura

Infraestrutura

Estruturar o sistema de mobilidade urbana

Melhorar o saneamento básico/drenagem/resíduos

Melhorar os sistemas de comunicações

Gestão Ambiental 

e Conservação da 

Biodiversidade

Melhorar a gestão e as políticas públicas ambientais

RESULTADOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO



VI.d OBJETIVOS ESPECÍFICOS E 
PLANOS DE AÇÃO
Por fim, foram definidos os Objetivos Específicos para 
cada Macro-objetivo, a fim de que todo o Plano de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Colombo 
efetivamente alcance os resultados esperados. Para 
tanto, foram estruturados Planos de Ação contendo: 
prioridades; metas; indicadores; ações de curto, médio 
e longo prazos e responsáveis.

Utilizando metodologia específica, os Objetivos 
Específicos e Planos de Ação foram elaborados 
pelo Grupo de Trabalho em reuniões plenárias e 
construção participativa, os quais foram exaustivos 
e detalhadamente trabalhados ao longo de mais de 
6 meses, produzindo uma enorme quantidade de 
informações. 

Essas informações foram organizadas em Objetivos 
Específicos e ações de curto, médio e longo prazos 
e desdobradas em indicadores, prioridades, metas e 
responsáveis, completando assim todos os Planos de 
Ação, que além de legitimar todo o trabalho desenvolvido, 
dão condições de o Plano de Desenvolvimento obter 
os resultados desejados para o município ao longo do 
período estipulado, ou seja, ao longo dos próximos 20 
anos, em que se pretende ter uma cidade com mais 
oportunidades e um lugar melhor para fazer negócios, 
trabalhar e morar. Enfim, um lugar melhor para se viver.

Os Objetivos Específicos e Planos de Ação são detalhados 
no anexo 2.

65Crédito:  Cléber Ribeiro
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EIXOS 

ESTRATÉGICOS
MACRO-OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Políticas Públicas 

e Atração de 

Investimentos

Aumentar a competitividade e 

a performance econômica

Aprimorar e acompanhar as legislações pertinentes ao Plano de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável e ao Fundo para o Desenvolvimento

Estruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Colombo e 

garantir sua atuação

Reestruturar as áreas industriais existentes e/ou criar novas

Expandir áreas comerciais e de serviços e/ou reestruturar as existentes

Melhorar o ambiente para atuais e novos negócios

Fomentar os setores/cadeias produtivas prioritárias do município

Utilizar o sistema de georreferenciamento para a gestão municipal e orientação do setor 

produtivo

Ampliar o apoio às atividades 

produtivas e à inovação

Alinhar o plano de desenvolvimento econômico sustentável ao plano diretor e a outras leis 

municipais de interesse produtivo

Estabelecer sistema de comunicação permanente entre organizações 

(prefeitura e setor privado)

Simplificar e agilizar os processos legais referentes às atividades econômicas

Implantar na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho estrutura e gestão de  

processos e procedimentos

Promover ambiente tecnológico e de inovação no município

Criar o Parque Tecnológico de Colombo

RESULTADOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
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EIXOS 

ESTRATÉGICOS
MACRO-OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Educação 

Profissional e 

Empregabilidade

Fomentar estratégicamente os 

cursos técnicos e superiores

Alinhar os cursos técnicos e superiores ofertados no município às demandas do setor produtivo

Estimular a melhoria do ensino técnico e superior no município

Promover a educação empreendedora no Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante

Promover a educação empreendedora para as microempresas e empresas de pequeno porte

Fortalecer a educação no 

Ensino Fundamental e Médio
Estabelecer política de educação continuada para docentes para projetos específicos

Fomentar o mercado de 

trabalho (empresa/trabalhador)
Atender a demanda do setor produtivo (indústria, comércio, turismo, serviço e agricultura)

Turismo, Cultura e 

Qualidade de Vida

Fomentar estrategicamente o 

turismo

Estabelecer Plano de Comunicação e Marketing

Estimular o turismo entre os moradores do município e RMC

Desenvolver a cultura empreendedora no turismo

Implantar o projeto de identificação e sinalização turística

Revitalizar os parques e locais turísticos do município

Implantar novas áreas de lazer e melhorar as existentes

Fomentar estrategicamente a 

cultura

Estabelecer Plano de Comunicação e Marketing

Desenvolver a atividade empreendedora na cultura



68

EIXOS 

ESTRATÉGICOS
MACRO-OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Infraestrutura

Estruturar o sistema de 

mobilidade urbana

Viabilizar recursos para implantar melhorias  referentes às vias  de acesso estratégicas  no 

sistema viário, utilizadas pelas atividades produtivas contempladas no Plano Diretor (PAI - 

Plano de Ação de Investimento)

Melhorar a qualidade e abrangência da mobilidade urbana do município

Melhorar a acessibilidade e qualidade no transporte coletivo do município

Garantir a Implantação da Legislação Municipal de Regulamentação da comunicação visual

Melhorar o saneamento 

básico/drenagem/resíduos

Estimular o cumprimento das metas do plano de saneamento, aumentando o percentual de 

residências/estabelecimentos cobertos por rede de água e esgoto

Melhorar os sistemas de 

comunicações
Melhorar os sistemas de telecomunicações

Gestão Ambiental 

e Conservação da 

Biodiversidade

Melhorar a gestão e as 

políticas públicas ambientais

Aprimorar as políticas públicas ambientais e a gestão da biodiversidade

Fomentar a utilização sustentável dos componentes da biodiversidade

RESULTADOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
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VII. ARCABOUÇO LEGAL

VII.a PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE 
COLOMBO
Com o intuito garantir a integridade do Plano de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Colombo  - 

COLOMBOEMPREENDEDORA, permitindo sua plena 

realização durante todo o período proposto, foi aprovada 

a lei municipal que o institui, conforme segue:

LEI Nº 1.513/2019

Institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável do Município de Colombo.

A Câmara Municipal de Colombo aprovou e eu IZABETE 

CRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal de Colombo, sanciono 

a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Plano de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável do Município de Colombo, aqui 

denominado de COLOMBOEMPREENDEDORA, nos termos 

do Anexo I, parte integrante desta Lei e que permanecerá 

em sua integralidade disponível no sítio eletrônico da 

Prefeitura Municipal de Colombo, www.colombo.pr.gov.br, 

dispondo sobre princípios, diretrizes, objetivos, metas e 

métodos de acompanhamento e controle de implantação 

e promoção do desenvolvimento econômico do município 

para o período de 2019-2038, em conformidade com o 

estabelecido na Constituição Federal, na Lei Orgânica 

Municipal e no Plano Diretor do Município.

Art. 2º. Para o desenvolvimento, monitoramento, 

aprimoramento e acompanhamento das ações previstas 

no Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

de Colombo, será criado o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Colombo – 

COMDEC.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 

Turismo e Trabalho manterá sistema de monitoramento 

das metas, das ações e dos indicadores do Plano 

aprovado nesta Lei, bem como dará ampla publicidade 

dos resultados alcançados mediante comunicação 

institucional permanente.

Art. 4º. O Plano de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável do Município de Colombo será objeto de 
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atualizações sempre que se fizer necessário, devendo 

ser aprovado pela Câmara Municipal após a apreciação 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável de Colombo.

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente 

Lei no que couber, no prazo de 90 dias a contar de sua 

publicação.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Colombo, 

em 06 de setembro de 2019.

 

IZABETE CRISTINA PAVIN 

Prefeita Municipal

Publicado por: Monica Aparecida Maciel 

Código Identificador: 58F80066 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do 

Paraná no dia 10/09/2019. Edição 1839.

A verificação de autenticidade da matéria pode 

ser feita informando o código identificador no site: 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

VII.b CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL DE COLOMBO 
Com o intuito de dar andamento às ações previstas 

no Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

de Colombo - COLOMBOEMPREENDEDORA, garantindo 

sua plena realização, foi criado o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Colombo - 

COMDEC. Nesse sentido, segue abaixo sua estrutura legal:

LEI Nº 1.514/2019

Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável de Colombo – COMDEC, conforme 

especifica.

A Câmara Municipal de Colombo aprovou e eu IZABETE 

CRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal de Colombo, sanciono 

a seguinte Lei:

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE COLOMBO - COMDEC

Art. 1º. Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE 

COLOMBO - COMDEC, tendo como principais objetivos 

a permanente construção e o aperfeiçoamento da 

articulação institucional, instância colegiada e composta 

por representantes do Poder Executivo, Legislativo e 

ARCABOUÇO LEGAL
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da Sociedade Civil, de caráter consultivo e deliberativo, 

para elaborar e monitorar o planejamento estratégico, 

formular e fazer executar políticas, programas e 

projetos voltados ao desenvolvimento econômico 

sustentável do município, atuando nos termos desta 

Lei e no Regimento Interno a ser aprovado pela Plenária, 

órgão máximo do COMDEC.

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º. O COMDEC, visando o cumprimento de sua 

finalidade, terá ainda as seguintes competências:

I – promover a mobilização e a articulação entre a sociedade 

civil organizada, os poderes públicos constituídos, as 

instituições de ensino e a iniciativa privada;

II – adotar as melhores práticas e metodologias que 

possam apoiar o processo de desenvolvimento econômico 

sustentável do município e sua região de influência;

III – identificar os temas relevantes presentes na 

problemática do desenvolvimento econômico e social 

do município, por meio da discussão com personalidades 

representativas da sociedade civil e com pessoas 

que possuam, reconhecidamente, competência para 

contribuir com a identificação desses temas;

IV – solicitar aos órgãos públicos e privados informações 

e indicadores que sejam importantes para a análise e 

proposição de políticas públicas e ações municipais;

V – atuar e mediar de forma isenta, com bases técnicas, 

de forma a oferecer ao município e sua região de 

influência, propostas, soluções e principalmente 

medidas preventivas capazes de promover o seu 

desenvolvimento de forma sustentável;

VI – firmar convênios, acordos, termos de cooperação, 

ajustes e contratos, além de promover o intercâmbio 

permanente com outros municípios, estados e federação, 

organismos nacionais, internacionais e instituições 

de qualquer natureza, que possam contribuir com a 

formulação, o aperfeiçoamento e a implementação das 

diretrizes estratégicas do município;

VII – atuar como órgão de representação do município 

de Colombo junto a órgãos governamentais e entidades 

públicas e privadas;

VIII – formular, aperfeiçoar, manter atualizada e apoiar a 

implementação de planos estratégicos de curto, médio 

e longo prazo para o município;

IX – desenvolver, apoiar ou contratar pesquisas e 

estudos técnicos, visando manter o município social 

e economicamente desenvolvido e alinhado com as 

tendências econômicas globais;

X – monitorar o ambiente econômico local, regional, 

nacional e internacional, visando identificar 

oportunidades e eventuais ameaças, atuando de forma 

preventiva com foco no fortalecimento da economia e 

na atração de investimentos;
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XI – instituir, extinguir e alterar mecanismos como 

câmaras técnicas, grupos de estudo e comissões 

técnicas para a realização de estudos, pareceres e 

análises de temas específicos, objetivando subsidiar as 

decisões e deliberações do Conselho;

XII – promover fóruns, seminários ou encontros técnicos, 

visando apreender melhor as demandas da sociedade 

civil organizada, do poder público e da iniciativa privada 

e sobre temas relacionados ao desenvolvimento 

econômico do município;

XIII – identificar e divulgar as potencialidades econômicas 

de Colombo, bem como desenvolver, em parceria com 

os poderes constituídos, diretrizes para a atração de 

investimentos;

XIV – estudar e propor políticas de captação e alocação 

de recursos para as finalidades do COMDEC;

XV – acompanhar e analisar a utilização dos recursos 

disponibilizados para a área de desenvolvimento 

econômico e inovação;

XVI – formular estratégias e propor diretrizes para o 

estabelecimento de política de incentivos, visando a 

atração de novos investimentos, além da expansão, 

modernização e consolidação dos existentes;

XVII – apoiar a divulgação das empresas e dos produtos 

de Colombo, objetivando a abertura e conquista de 

novos mercados;

XVIII – incentivar ações visando o fomento à pesquisa, à 
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inovação e ao desenvolvimento tecnológico capazes de 

potencializar e destacar a economia de Colombo;

XIX – apoiar a adoção de práticas socialmente responsáveis 

em todos os setores de atividades e promover estudos 

visando a prevenção de impactos sociais e ambientais, 

orientando práticas ambientalmente responsáveis;

XX – desenvolver e manter atualizada uma base de 

indicadores que possam apoiar a tomada de decisão 

por parte dos poderes públicos, da iniciativa privada e 

das entidades da sociedade civil organizada, de modo 

a otimizar o uso dos recursos para o processo de 

desenvolvimento do município de Colombo e sua área 

de influência;

XXI – disseminar a importância estratégica da qualidade 

da educação e do conhecimento, fomentando toda e 

qualquer iniciativa que possa contribuir para tal objetivo;

XXII – priorizar iniciativas que gerem trabalho, emprego 

e renda, preservando a justiça social e o meio ambiente 

e construir parcerias no âmbito público e privado na 

esfera municipal e regional.

Parágrafo único. O COMDEC poderá ampliar sua atuação 

no exercício das atribuições previstas por esta Lei 

aos municípios do seu entorno mediante demanda 

formal e desde que tal atuação contribua, mesmo que 

indiretamente, para o desenvolvimento econômico do 

município de Colombo.
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DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 3º. O COMDEC será composto de forma paritária, 

com membros representantes de órgãos públicos e da 

sociedade civil.

Parágrafo único. A cada membro efetivo corresponde  

um suplente que suprirá automaticamente a falta ou o 

impedimento do respectivo titular.

Art. 4º. O COMDEC será composto da seguinte forma:

I – Plenária;

II – Secretaria Executiva;

III – Câmaras Técnicas.

Art. 5º. A Plenária, órgão máximo do COMDEC, com caráter 

deliberativo e consultivo, será composta pelo Prefeito 

Municipal e pelos seguintes Conselheiros:

I – Secretário(a) Municipal da Indústria, Comércio, Turismo 

e Trabalho;

II – Secretário(a) Municipal de Planejamento, Orçamento 

e Gestão;

III – Secretário(a) Municipal da Fazenda;

IV – Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente;

V – Secretário(a) Municipal de Educação;

VI – Secretário(a) Municipal de Agricultura e   

Abastecimento;

VII – um representante das instituições públicas de 

ensino superior atuante no município de Colombo eleito 

por meio de assembleia própria;

VIII – um representante do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – Senai – unidade de Colombo;

XIX – um representante do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae – unidade de 

Colombo;

X – um representante da Câmara Municipal de Vereadores, 

preferencialmente da Comissão de Economia, Finanças 

e Orçamento;

XI – o Presidente da Associação Comercial, Industrial, 

Agronegócio e Serviços de Colombo – ACIC;

XII – um representante da cadeia produtiva da 

Construção Civil indicado pelo Sindicato da Indústria e 

da Construção Civil – Sinduscon–PR, representado por 

empresário sediado em Colombo e preferencialmente 

que resida no município de Colombo;

XIII – um representante do Setor da Indústria, indicado 

pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná – Fiep, 

representado por empresário sediado em Colombo e 

preferencialmente que resida no município de Colombo;

XIV – um representante do Setor do Comércio e Serviço 

indicado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Paraná – Fecomércio – PR, representado por 

empresário sediado em Colombo e preferencialmente 

que resida no município de Colombo;
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XV – um representante do Programa de Desenvolvimento 

Econômico Integrado da Região Metropolitana de 

Curitiba – PRÓ-METRÓPOLE;

XVI – um representante de Sindicatos Laborais, 

preferencialmente com sede e atuação no município de 

Colombo eleito por meio de assembleia própria;

XVII – um representante de associações de bairros, 

eleito por meio de assembleia específica, a qual 

será coordenada pelo departamento de Assuntos 

Comunitários da Secretaria Municipal de Assistência 

Social;

XVIII – um representante de Instituição privada de 

ensino superior atuante no município de Colombo eleito 

por meio de assembleia própria.

Parágrafo único. Caberá ao Prefeito exercer a Presidência 

de honra e escolher o Presidente e o Vice-presidente 

entre os Conselheiros nomeados.

Art. 6º. O mecanismo utilizado pelo Conselho para a 

implementação de suas estratégias é a Câmara Técnica, 

sendo que existirão as permanentes e as temporárias, 

detalhado no Regimento Interno do Conselho, sendo 

instrumentos fundamentais para o alcance dos 

objetivos do Conselho em prol do desenvolvimento 

econômico e sustentável do município de Colombo.

Art. 7º. Ficam criadas as seguintes Câmaras Técnicas 

permanentes:

I – Políticas Públicas e Atração de Investimento;

II – Infraestrutura;

III – Turismo, Cultura e Qualidade de Vida;

IV – Educação Profissional e Empregabilidade;

V – Inovação e Biodiversidade.

Art. 8º. Caberá ao Conselho indicar os membros que 

comporão as Câmaras Técnicas.

§ 1º. A apresentação da relação dos referidos membros 

deverá ser apresentada à Plenária juntamente com a 

proposição de instalação de cada Câmara Técnica.

§ 2º. A Câmara Técnica deverá ser composta por membros 

da Plenária que atuem na temática específica da Câmara 

e ainda por especialistas e estudiosos convidados que 

possam contribuir voluntariamente com as discussões, 

elaboração de propostas e projetos.

§ 3º. A estruturação e atuação das Câmaras Técnicas 

observará o previsto no Regimento Interno do COMDEC.

Art. 9º. Cada Conselheiro ou membro das Câmaras 

Técnicas terá um suplente, ambos indicados pelas 

entidades as quais representam e que tomarão posse 

na primeira sessão a que participarem, sendo os 

titulares substituídos por seus suplentes nas suas 

faltas, ausências e impedimentos.

§ 1º. Os Conselheiros e membros das Câmaras Técnicas 

terão mandato de dois anos, permitida a recondução; 

e o Conselheiro perderá seu mandato se computada a 

sua falta em três reuniões ordinárias consecutivas ou 
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em cinco reuniões ordinárias alternadas no mesmo ano, 

com ausência do seu suplente.

§ 2º. Durante o período do mandato, o Conselheiro e 

seu suplente poderão ser substituídos pela entidade 

que os indicou, sendo que o substituto tomará posse 

na primeira reunião do Conselho após a sua indicação e 

terminará o mandato do substituído.

§ 3º. Em caso de renúncia, falecimento ou vacância do 

cargo do titular, o suplente substituirá até a indicação 

de um novo membro pela entidade a qual representa 

e na hipótese de o suplente assumir o cargo do titular 

definitivamente, a entidade deverá indicar um novo 

suplente no prazo de sessenta dias.

Art. 10. As Câmaras Técnicas, no âmbito de suas 

atribuições, enviarão ao COMDEC propostas, estudos e 

sugestões para subsidiar tecnicamente as decisões do 

Conselho.

Art. 11. Cada Câmara Técnica terá um coordenador 

indicado pela Plenária para uma gestão de um ano, 

permitida a recondução.

Art. 12. As reuniões das Câmaras Técnicas serão 

realizadas por convocação do Secretário(a) Executivo do 

COMDEC ou sempre que a maioria de seus integrantes 

julgarem necessárias.

Art. 13. As atividades das Câmaras Técnicas serão 

iniciadas a contar da data em que forem instituídas pelo 

COMDEC, cujos prazos de conclusão serão fixados em 

função da complexidade dos temas a elas cometidos.

DO FUNCIONAMENTO DO COMDEC

Art. 14. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez 

a cada três meses e extraordinariamente, quando for 

necessário, convocado pelo Presidente.

Parágrafo único. Nas deliberações do COMDEC, cada 

membro terá direito a um voto, cabendo ao Presidente 

apenas o direito ao voto de qualidade.

Art. 15. Para a instalação da reunião será exigido o 

quórum mínimo de cinquenta por cento mais um dos 

seus membros, e para a deliberação, a maioria simples 

dos presentes.

Art. 16. O mandato dos Conselheiros e membros das 

Câmaras Técnicas será exercido gratuitamente e seus 

serviços considerados relevantes ao município.

Art. 17. A organização e o funcionamento do COMDEC 

será disciplinado em Regimento Interno que deverá ser 

aprovado pela maioria absoluta dos seus membros em 

reunião plenária e instituído por Decreto.

Art. 18. As reuniões ordinárias do COMDEC, ressalvadas as 

situações de excepcionalidade, deverão ser convocadas 

com antecedência mínima de sete dias úteis, com pauta 

previamente comunicada aos seus integrantes.

Art. 19. As pautas das reuniões ordinárias do COMDEC 

necessariamente terão a seguinte ordem:
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I – apreciação e decisão sobre a ata da reunião anterior;

II – comunicação de no máximo trinta minutos sobre o 

tema a ser tratado na reunião;

III – comunicação de no máximo trinta minutos pelo 

Secretário(a) Executivo(a) ou pessoa por ele indicada, 

consoante o tema tratado para debate e discussão do 

Pleno;

IV – comunicações por integrantes do Conselho que 

serão encaminhadas por escrito ao COMDEC.

Art. 20. Fica facultado ao COMDEC promover seminários 

ou encontros sobre temas constitutivos de sua agenda.

Art. 21. O COMDEC poderá instituir Câmaras Técnicas de 

caráter temporário destinadas ao estudo e à elaboração 

de propostas sobre temas específicos, a serem 

submetidos à Plenária, podendo requisitar, em caráter 

transitório, sem prejuízo de direitos e vantagens a que 

façam jus no órgão ou entidade de origem, servidores 

de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal, necessários aos seus trabalhos.

Art. 22. A nomeação e posse dos Conselheiros do 

COMDEC far-se-á por meio de ato do Prefeito Municipal, 

devendo a primeira gestão ser nomeada no prazo de até 

sessenta dias após a publicação desta Lei.

Art. 23. O apoio administrativo e os meios necessários 

à execução dos trabalhos do COMDEC e das Câmaras 

Técnicas serão prestados pelo Gabinete do Prefeito 

ou pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 

Turismo e Trabalho.

Art. 24. Podem manifestar-se em nome do COMDEC, 

ou representar o COMDEC em eventos, apresentações 

e atos formais, somente o Presidente de Honra, o 

Presidente do Conselho ou quem tenha sido autorizado 

por eles mediante comunicação formal dirigida à 

Secretaria Executiva.

Parágrafo único. A comunicação dar-se-á por meio de 

ofício ou e-mail com aviso de recebimento ou outra 

forma instituída pelo Conselho.

Art. 25. Qualquer projeto, plano, ação, estudo, divulgação, 

participação, apoio, auxílio, estímulo, promoção ou evento 

realizado pelo COMDEC, por meio ou com a participação 

do COMDEC, seja de forma direta ou indireta, em parte 

ou na totalidade, deve, obrigatoriamente, fazer menção 

expressa ao COMDEC.

DA COMPETÊNCIA DA PLENÁRIA

Art. 26. Compete à Plenária:

I – definir as diretrizes e os programas de ação;

II – estabelecer os acordos, encaminhar as 

recomendações e responder as solicitações formuladas 

pelo Prefeito Municipal;

III – requisitar dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública Municipal estudos e informações 

indispensáveis ao cumprimento de suas competências;
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IV – propor indicações de posição ao Poder Executivo sobre 

quaisquer temas relevantes para o desenvolvimento 

econômico e social do município;

V – elaborar informes e estudos especiais sobre temas, 

objeto da concertação, independentemente de prévia 

agenda proposta pelo Prefeito Municipal;

VI – opinar sobre as proposições formuladas pelas 

Câmaras Técnicas;

VII – eleger o Secretário(a) e o seu Vice, dentre os 

membros da Plenária.

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 27. Cabe à Secretaria Executiva as seguintes 

atribuições:

I – lavrar a ata da sessão Plenária, com exposição sucinta 

dos trabalhos e das deliberações, que será assinada 

pelos membros presentes e devidamente arquivada;

II – substituir o Presidente do Colegiado nos seus 

impedimentos, caso o Vice-Presidente não esteja 

presente;

III – convocar, por solicitação do Presidente do COMDEC, 

as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho;

IV – constituir e organizar o funcionamento das Câmaras 

Técnicas e convocar as respectivas reuniões;

V – firmar as atas das reuniões do COMDEC;

VI – expedir aos interessados, quando requerido, 

certificado de participação nas atividades do Conselho 

e das Câmaras Técnicas;

VII – realizar as atividades que lhe forem delegadas ou 

determinadas pelo Presidente;

VIII – relacionar-se institucionalmente e manter a 

comunicação com todos os municípios, estados e países 

onde o PRÓ-METRÓPOLE tenha atuação ou interesse;

IX – relacionar-se institucionalmente e manter a 

comunicação com todas as pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais onde o 

PRÓ-METRÓPOLE tenha atuação ou interesse;

X – dar publicidade aos atos definidos em Plenária;

XI – outras atribuições que lhe foram outorgadas pelo 

Presidente, Conselho Deliberativo ou Regimento Interno.

Art. 28. As alterações desta Lei, propostas pelos 

membros do COMDEC, deverão ser formalizadas perante 

o Secretário Executivo do Conselho e serão submetidas 

à decisão do Plenário.

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO

Art. 29. São atribuições do Presidente do COMDEC:

I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado;

II – coordenar o COMDEC;

III – prestar informações relativas ao COMDEC;



IV – solicitar ao COMDEC a elaboração de estudos, 
informações e posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público.

Art. 30. O Presidente do Conselho indicará o(a) 
Secretário(a) Executivo(a) e o seu suplente, o qual deverá 
ser aprovado por maioria simples dos membros do Plenário.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. O COMDEC elaborará seu Regimento Interno.

Art. 32. As dúvidas e os casos omissos desta Lei serão 
resolvidos pela Plenária do COMDEC.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Colombo,  
em 06 de setembro de 2019.

 
IZABETE CRISTINA PAVIN 

Prefeita Municipal
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ANEXO 1

RESULTADOS DA PESQUISA COM EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO 
DE COLOMBO

A pesquisa contou com 37 empresas instaladas no município, sendo 4 no segmento de turismo, 

4 no segmento de educação e 29 nos segmentos de indústria, comércio e serviço. A seguir serão 

apresentados os resultados resumidos da pesquisa primária.
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Máquinas e equipamentos

Automação

Melhorias de processo

Planta (nova ou ampliação)

Saúde e segurança

Não programado

Programas de qualidade

P&D

Qualificação de pessoas

Gestão comercial

NRs

Logística e distribuição

Modernização da fábrica

Gestão ambiental

Iluminação

Design

         51,7%

        31,0% 

                    27,6%

             24,1%

                          20,7%

                          20,7%

                  17,2%

                  17,2%

           13,8%

           13,8%

    10,3%

    10,3%

                  6,9%

                 6,9%

          3,4%

          3,4%

1. Participação de empresas por cadeias 
produtivas propulsivas

2. Investimentos das empresas previstos para 
os anos de 2018 e 2019

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

Metalmecânica 
24,1%

Químico 
24,1%

Alimentos 
20,7%

Logística 
10,3%

Outras 
6,9%

Construção 
Civil 

13,9%
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Automação

Máquinas e equipamentos

Saúde e segurança

Programas de Qualidade

Melhorias de processo

Qualificação de pessoas

P&D

Gestão Ambiental

Design

Planta (nova ou ampliação)

NRs

Logística e distribuição

      20,7%

            17,2%

       10,3%

       10,3%

       10,3%

             6,9%

            6,9%

            6,9%

            6,9%

3,4%

3,4%

3,4% (Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

3. Investimentos das empresas previstos para o 
período de 2020 a 2024

4. Motivos dos investimentos

Aumentar a capacidade instalada

Retomada da economia

Melhorar a tecnologia

Redução de custo

Potencial de consumo do município

Política de investimentos

Otimização do processo produtivo

Oferta de novos serviços ao mercado

Legislação

Ampliação da planta

Ameaça de concorrentes

            10,3%

               6,9%

                6,9%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%
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5. Fontes de financiamentos utilizadas 7. Motivo do nível atual de produção

Próprio 

Bancos Comerciais

Governo

            Sim (62,1%)

                    Sim (31,0%)

          BNDES (51,7%)

                       Não (24,1%)

                   Não (62,1%)

                       Não (41,4%)

FINEP (3,4%)

6. Nível de utilização da capacidade instalada 
das empresas

Negativo

Desaquecimento do mercado

Crise econômica

Redução do poder aquisitivo

Queda nas vendas

Qualidade dos produtos

Encarecimento do frete

Positivo

Mercado aquecido

Clientes sem infraestruturas

                 6,9%

                 6,9%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

 10,3%

3,4%

50 a 74% da capacidade

75 a 94% da capacidade

95 a 100% da capacidade

                   17,2%

10,3%

          13,8%

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)
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8. Desafios que as empresas estão enfrentando

Zoneamento municipal

Visibilidade no mercado

Treinamento

Sistema de pagamento dos clientes

Retenção de mão de obra

Relacionamento com agência fiscalizadora

Reduzir a hierarquização da empresa

Qualidade dos produtos

Políticas de vendas

Planejamento e gestão

Monopólio de fornecedores

Melhores condições de trabalho

Mão de obra comprometida

Juros

Investimento em engenharia

Ineficiência do poder público

Importação

Gestão de pessoas

Formação de preço

Falta de matéria-prima

Exportação

Equipe de vendas

Crescimento de linha de produtos

Carga tributária

Aumento de vendas

Aumento da capilaridade

Ambiental

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

            17,2%

            17,2%

                           13,8%

               10,3%

               10,3%

               10,3%

               10,3%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

                 6,9%

P&D&I

Mão de obra qualificada

Concorrência

Segurança

Falta de capital para investimentos

Desenvolvimento de produtos

Custo Brasil

Tecnologia

Redução de custos

Produtividade

Novos mercados

Logística

Instabilidade econômica

Insegurança política

Insegurança jurídica

Infraestrutura

Câmbio

Burocracia

Adequação às legislações

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

ANEXO I - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO



PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL COLOMBO 20+ 89

9. Solução buscada para superar os desafios 10. Origem das compras das empresas

Colombo

RMC

Paraná

Outras UFs

Importação

17,2%

34,5%

41,4%

62,1%

10,3%

            44,8%

        44,8%

   24,1%

     17,2%

44,8%

Sim Não

Lançar novos produtos/serviços

Buscar mão de obra

Contratar consultorias

Estabelecer parcerias

Pleitear suporte do Poder Público

Renovar máquinas/equipamentos

Otimizar processos

       10,3%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

11. Destino das vendas das empresas

Colombo

RMC

Paraná

Outras UFs

Exportação

37,9%

62,1%

75,9%

89,7%

34,5%

      37,9%

             31,0%

           20,7%

               6,9%

48,3%

Sim Não

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)
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12. Dificuldades que as empresas encontram no 
comércio exterior

13. Canais de comercialização das empresas

Custo da produção nacional

Competitividade internacional

Política cambial

Falta de pessoal especializado

Desconhecimento de novos mercados

Política e acordos comerciais

Incentivos fiscais

Obtenção de crédito

Baixa demanda pela produção

Adequação ao mercado externo

Nível tecnológico da concorrência

                    13,8%

             10,3%

       6,9%

       6,9%

       6,9%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

Atacadistas

Indústrias

Varejo

Consumidor final

Lojas próprias

Revendedores

Lojas especializadas

                   48,3%

                   34,5%

                   34,5%

       27,6%

      13,8%

      13,8%

10,3%

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)
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14. Canais de divulgação dos produtos 15. Frota utilizada na distribuição dos produtos

16. Região de origem dos trabalhadores das 
empresas

Site

Feiras e eventos

Revistas especializadas

Redes sociais

Folder

E-mail marketing

Rádio/TV

Indicação

Carro de som

Outdoor

Jornal

Consumidor final

           72,4%

                   62,1%

                   31,0%

      20,7%

 17,2%

            10,3%

             10,3%

        6,9%

    3,4%

    3,4%

    3,4%

    3,4%

Terceirizada

Própria

        69,0%

34,5%

Colombo

RMC

Outras UFs

                 96,6%

             55,2%

   6,9%

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)
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17. Pontos fortes do município de Colombo no 
olhar dos empresários

Localização estratégica

Boa mobilidade para outros municípios

Logística facilitada

Disponibilidade de mão de obra

Acessibilidade política

Prefeitura desburocratizada

Mão de obra jovem

Mão de obra barata

Mão de obra adequada à logística

Mão de obra aceita padrão de qualidade

Manutenção da estrada que liga a empresa ao centro de Colombo

Infraestrutura não é ruim

Comunicação e energia

Comércio varejista

Boas faculdades

Boa energia e água

Auxílio da prefeitura no apoio aos investimentos empresariais

Atendimento do setor de tributação

Áreas disponíveis

                           37,9%

                  17,2%

                  10,3%

                  10,3%

         6,9%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%
(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)
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18. Pontos fracos do município de Colombo no 
olhar dos empresários

Segurança
Rodovia da Uva em obras

Saúde
Falta de asfalto

Falta de área(s) industrial(is)
Falta de atenção do poder público para com as empresas

Sinalização
Mobilidade urbana

Esgoto
Atendimento da Prefeitura

Trincheira do Atuba
Transporte coletivo de passageiros 

Falta de definição do traçado do Contorno Norte
Falta de integração dos diversos órgãos Municipais

Pontos de ônibus
Pavimentação

Parques para recreação
Serviços de cartório e bancário

Infraestrutura
Fornecedores para a produção

Falta de divulgação das empresas
Necessidade de melhoria do circuito turístico

Alagamentos

       34,5%
               27,6%
                 17,2%
                17,2%
                17,2%
                17,2%
     10,3%
     10,3%
     10,3%
     10,3%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%

Zoneamento
Revitalização de áreas

Rede hoteleira fraca
Qualificação da mão de obra

Proporcionar encontros de negócios
Precisa investimentos em urbanização, iluminação 
Poucas indústrias que favorecem a economia local

População com cultura enraizada
Poluição visual

Número de animais domésticos nas ruas
Necessidade de vender a “marca Colombo”

Não tem passeio na rodovia perto da empresa
Melhorias nos sistemas de internet e celular

Melhorias no turismo e na qualidade de vida da população
Melhorar o mercado varejista

Limitações ambientais
Insegurança jurídica

Informação para empresários de cursos de formação
Incentivo à cultura, ao esporte e ao lazer

Falta programa para apoio a projetos industriais
Falta de linhas de crédito
Falta de escolas técnicas

Drenagem fluvial
Divulgação das vagas da empresa

Dificuldade para reter mão de obra
Dificuldade para estacionar e transitar
Desenvolvimento urbano desordenado

Criar plano de atração de investimentos p/comércio
Coleta de lixo

Burocracia na abertura de empresa 
Arborização na Estrada da Ribeira

Acesso de caminhões é dificultado pelas ruas estreitas
Acesso ao centro de Colombo dificultoso

3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)
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19. Principais segmentos apontados nos pontos 
fracos

20. Oportunidades de negócios no município

Infraestrutura
Poder Público

Mobilidade Urbana
Mercado

Saneamento

Turismo

Mão de Obra

Financeiro
Lazer

Capacitação

Restaurantes/praças de alimentação

Hotelaria

Hospitais e clínicas médicas

Entretenimento/lazer

Áreas industriais

Spas/estética

Usina de reciclagem

Software

Serviços de análise e controle de qualidade

Química

Mercado de ensino

Fibra óptica

Fabricação de vidros

Consultorias

Área de exposição

Análise ambiental

              24,1%

              17,2%

              17,2%

     13,8%

     13,8%

       6,9%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%
(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

ANEXO I - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO
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21. Investimento das empresas previstos para os 
anos de 2018 e 2019

23. Desafios que as empresas estão 
enfrentando

TURISMO

Reformas

Máquinas e equipamentos

Ampliação da área atual

Rotas turísticas

Energia fotovoltaica

Cultivo de novas culturas

              50%

              50%

              50%

25%

25%

25%

22. Fontes de financiamentos utilizadas

Próprio

Governo

Bancos Comerciais

Sim Não

75,0%

75,0%

75,0%

25,0%

25,0%

25,0%

Divulgação

Qualidade

Pavimentação

Inovação

Competitividade

Aumento da capacidade 
instalada

              50%

25%

25%

25%

25%

25%

24. Origem das compras das empresas

Colombo

RMC

Paraná

Outras UFs

   75%

 50%

25%

25%

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)
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25. Destino das vendas das empresas/origem 
dos visitantes

26. Pontos fortes do município de Colombo no 
olhar dos empresários

Colombo

RMC

Paraná

Outras UFs

Estrangeiros

                  100%

                 100%

                  100%

75%

75%

Paisagem natural

Relacionamento com a Prefeitura

Patrulha Rural

Convívio social

Circuito Italiano

Asfalto

Acesso às rodovias

             50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

ANEXO I - TURISMO
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27. Pontos fracos do município de Colombo no 
olhar dos empresários

28. Oportunidades de negócios no município

Visibilidade de Colombo (cuidado com a saúde)

Traçado Contorno Norte

Sinalização da área rural de turismo

Saneamento (água/esgoto)

Rodovia da Uva

Plano urbano

Pavimentação/calçadas

Internet (TI)

Imagem de insegurança

Iluminação pública

Energia

Cultura local (Colombo não compra de Colombo)

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Restaurantes

Parque temático aquático

Espaço comercial para vendedores autônomos

Educação

Clínica médica

25%

25%

25%

25%

25%

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)
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29. Instituições que mantêm parcerias com o 
público privado

32. Participação dos alunos colombenses no 
total de alunos por instituição

EDUCAÇÃO

100%

30. Instituições dispostas a fazer convênios 
com empresas

31. Número de alunos atendidos pelas 
instituições

100%

1.418

76 a 95% 
dos alunos 2

26 a 50% 
dos alunos

0 a 25% 
dos alunos

1

1

33. Instituições trabalhando com capacidade 
máxima

50% 50%Sim Não

34. Instituições com previsão de investimentos 
para ampliação

75%

25%

Sim

Não

ANEXO I - EDUCAÇÃO
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35. Principais cursos que são ofertados 
destacados pelas instituições

Qualificação 

profissional

Operador de Processos de Produção

Soldador         

Torneiro Mecânico   

Ajustador Mecânico

Eletricista Instalador Residencial  

Aprendizagem Industrial Mecânico de Manutenção

Aprendizagem Industrial Assistente Administrativo

Técnico

Agroindustrial

Alimentos

Informática

Tecnólogo

Recursos Humanos

Marketing

Tecnologia da Informação

Graduação Pedagogia

36. Os alunos têm acesso à internet?

75%

25%

Sim

Não

37. A instituição possui plataforma on-line?

25%

75%

Sim

Não
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38. Como é realizada a divulgação dos cursos 
ofertados

Folders, panfletos e cartazes

Visitas

Site da prefeitura

Site institucional

Redes sociais

Parceiros

Jornais locais

internet

Boca a boca

             75%

                50%

                50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

(Questão de múltipla escolha. 
Total pode ser diferente de 100%)

ANEXO I - EDUCAÇÃO
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ANEXO 2

PLANOS DE AÇÃO COMPLETOS
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Eixo Estratégico Políticas Públicas e Atração de Investimentos

Macro-objetivo 1 Aumentar a competitividade e a performance econômica do município

2

Estruturar o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Colombo e garantir sua 
atuação

Reuniões realizadas e 
registradas

Trimestral 4 4 3 48 Essencial

1) Primeira reunião até 
Janeiro/2020

2) Plano de trabalho 
elaborado até Junho/2020

Definir, nomear e empossar os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico por meio 
de Portaria, com base na lei municipal vigente

Presidência do 
Conselho Municipal 
de Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável de 

Colombo

Secretaria de Indústria e Comércio

Apoiar o primeiro ano de trabalho do conselho de Desenvolvimento Econômico Prestar apoio técnico ao Conselho de Desenvolvimento Econômico (4 primeiros anos)
Acompanhar permanentemente as ações do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Colombo

Demais secretarias e entidades parceiras

Analisar os modelos de Conselhos de Desenvolvimento Econômico existentes no Brasil
Acompanhar e implantar as melhores práticas dos Conselhos de Desenvolvimento Econômico, no Brasil e 
fora dele

Secretaria Executiva

Elaborar o Estatuto e o Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento Econômico
Atualizar o estatuto para garantir a atualidade e efetividade do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico

Secretaria Executiva

Estabelecer modelo de governança do Conselho de Desenvolvimento Econômico Atualizar o modelo de governança do conselho
Integrar o modelo de governança do conselho de Desenvolvimento Econômico com o 
PRÓ-METRÓPOLE

Secretaria Executiva

Elaborar/solicitar estudos socioeconômicos do município, região metropolitana e outros, a fim 
de subsidiar tecnicamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico em suas ações 

Secretaria Executiva

Elaborar agenda de trabalho e governança do conselho Secretaria Executiva

Estabelecer canais de participação social (empresários e sociedade civil) por meio de câmaras 
setoriais 

Secretaria Executiva

Criar mecanismos permanentes de acompanhamento e integração da gestão pública com a continuidade de 
projetos e políticas de desenvolvimento econômico municipal

Elaborar modelo de monitoramento da eficiência das ações públicas ligadas ao 
desenvolvimento econômico

Secretaria Executiva

Implantar agenda de apresentação pública das ações do Conselho de Desenvolvimento Econômico Secretaria Executiva

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1

Aprimorar e acompanhar as 
legislações pertinentes ao Plano 
de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e ao Fundo para o 
Desenvolvimento

Publicação da lei 
municipal 

Mensal 4 4 4 64 Essencial
Lei publicada com nomeação 
do conselho deliberativo até 
Dezembro/2019

Elaborar projeto de lei adaptando as legislações vigentes, focando as políticas de incentivos e 
inovação e contemplando todo o plano e o fundo de desenvolvimento de Colombo

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Secretaria de Fazenda, Poder Executivo e 
parceiros

Garantir a aprovação da lei junto a Câmara Municipal
Secretaria de Fazenda, Poder Executivo e 

parceiros

Revisar e atualizar legislação pertinentes à atividade produtiva Acompanhar e aprimorar a legislação para atendimento das necessidades do setor produtivo
Acompanhar e aprimorar a legislação para atendimento das necessidades do setor 
produtivo

Secretaria de Fazenda, Poder Executivo e 
parceiros
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Eixo Estratégico Políticas Públicas e Atração de Investimentos

Macro-objetivo 1 Aumentar a competitividade e a performance econômica do município

2

Estruturar o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Colombo e garantir sua 
atuação

Reuniões realizadas e 
registradas

Trimestral 4 4 3 48 Essencial

1) Primeira reunião até 
Janeiro/2020

2) Plano de trabalho 
elaborado até Junho/2020

Definir, nomear e empossar os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico por meio 
de Portaria, com base na lei municipal vigente

Presidência do 
Conselho Municipal 
de Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável de 

Colombo

Secretaria de Indústria e Comércio

Apoiar o primeiro ano de trabalho do conselho de Desenvolvimento Econômico Prestar apoio técnico ao Conselho de Desenvolvimento Econômico (4 primeiros anos)
Acompanhar permanentemente as ações do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Colombo

Demais secretarias e entidades parceiras

Analisar os modelos de Conselhos de Desenvolvimento Econômico existentes no Brasil
Acompanhar e implantar as melhores práticas dos Conselhos de Desenvolvimento Econômico, no Brasil e 
fora dele

Secretaria Executiva

Elaborar o Estatuto e o Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento Econômico
Atualizar o estatuto para garantir a atualidade e efetividade do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico

Secretaria Executiva

Estabelecer modelo de governança do Conselho de Desenvolvimento Econômico Atualizar o modelo de governança do conselho
Integrar o modelo de governança do conselho de Desenvolvimento Econômico com o 
PRÓ-METRÓPOLE

Secretaria Executiva

Elaborar/solicitar estudos socioeconômicos do município, região metropolitana e outros, a fim 
de subsidiar tecnicamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico em suas ações 

Secretaria Executiva

Elaborar agenda de trabalho e governança do conselho Secretaria Executiva

Estabelecer canais de participação social (empresários e sociedade civil) por meio de câmaras 
setoriais 

Secretaria Executiva

Criar mecanismos permanentes de acompanhamento e integração da gestão pública com a continuidade de 
projetos e políticas de desenvolvimento econômico municipal

Elaborar modelo de monitoramento da eficiência das ações públicas ligadas ao 
desenvolvimento econômico

Secretaria Executiva

Implantar agenda de apresentação pública das ações do Conselho de Desenvolvimento Econômico Secretaria Executiva

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1

Aprimorar e acompanhar as 
legislações pertinentes ao Plano 
de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e ao Fundo para o 
Desenvolvimento

Publicação da lei 
municipal 

Mensal 4 4 4 64 Essencial
Lei publicada com nomeação 
do conselho deliberativo até 
Dezembro/2019

Elaborar projeto de lei adaptando as legislações vigentes, focando as políticas de incentivos e 
inovação e contemplando todo o plano e o fundo de desenvolvimento de Colombo

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Secretaria de Fazenda, Poder Executivo e 
parceiros

Garantir a aprovação da lei junto a Câmara Municipal
Secretaria de Fazenda, Poder Executivo e 

parceiros

Revisar e atualizar legislação pertinentes à atividade produtiva Acompanhar e aprimorar a legislação para atendimento das necessidades do setor produtivo
Acompanhar e aprimorar a legislação para atendimento das necessidades do setor 
produtivo

Secretaria de Fazenda, Poder Executivo e 
parceiros
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

3
Reestruturar as áreas industriais 
existentes e/ou criar novas

Total de áreas 
reestruturadas e/ou 

criadas 
Semestral 3 2 4 24 Importante

Análise técnica de todas 
as áreas industriais até 
Dezembro/2023

Requalificar a infraestrutura e os demais itens necessários às áreas existentes, gerando um 
projeto que viabilize a instalação de novos negócios Secretaria de 

Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais

Desenvolver estudo para implantação de imposto progressivo nas áreas industriais Implantação de política de imposto progressivo nas áreas industriais Outras secretarias municipais

Analisar o projeto do Contorno Norte para verificar a possibilidade de criar essas áreas ao longo do mesmo Outras secretarias municipais

4
Expandir áreas comerciais e de serviços 
e/ou reestruturar as existentes

Total de áreas 
expandidas e/ou 
reestruturadas 

Semestral 2 1 2 4 Acidental
Revisão de todas as áreas 
comerciais e de serviços até 
Dezembro/2023

Requalificar a infraestrutura e os demais itens necessários às áreas existentes, gerando um 
projeto que viabilize a instalação de novos negócios Secretaria de 

Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais

Fomentar áreas específicas para novas iniciativas de mercado Outras secretarias municipais

Fomentar áreas para economia criativa Outras secretarias municipais

5
Melhorar o ambiente para atuais e 
novos negócios

1 - Número de novos 
negócios gerados no 

município

2 - Arrecadação 
municipal

Trimestral 4 4 4 64 Essencial
Aumentar a arrecadação real 
(ISS; ICMS) municipal: 2% ao 
ano em 10 anos (base 2018)

Estabelecer canal de comunicação efetivo e permanente  com os empresários Estudar e implantar novas possibilidades de interação com o setor produtivo municipal

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Pres. Conselho Desenv. Econôm. Sustent. 
Colombo

Aumentar a agilidade nos atendimentos das obrigações legais (aplicabilidade da 
Lei Federal 123 em todos os seus capítulos)

Capacitar e conscientizar o quadro técnico municipal para melhoria contínua do atendimento Outras secretarias municipais

Estruturar um local/equipe para amparar atuais e novos empresários Equipe técnica da secretaria

Implantar Banco de Projetos junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico,  aproveitando 
as sugestões dos empresários, da sociedade, do Governo, das Universidades e outros

Utilizar a ferramenta Siconv, Editais e outros para impulsionar o Banco de Projetos Outras secretarias municipais

Elaborar o Plano de Conscientização e Incentivo da população de Colombo para compras no 
próprio município

Estabelecer sistema de comunicação permanente com a população para fomentar a cultura de compra no 
município

ACIC e outras secretarias municipais

Estimular a melhor comunicação e gestão entre os órgãos da Prefeitura
Estabelecer canal permanente de comunicação e interação entre os órgãos da Prefeitura, afim de melhorar 
a eficiência da atuação entre eles

Outras secretarias municipais

Elaborar estudos para a criação de estruturas para realização de eventos público/privado

Elaborar Plano de Conscientização de empresários de todos os setores para a prática de preços competitivos 
com os municípios de Curitiba e do anel urbano central

Instituir estratégias consorciadas de atração de investimento e novos negócios com outros município da RMC 
(Curitiba e anel urbano central) por meio do PRÓ-METRÓPOLE

Estabelecer estratégias conjuntas de atração de investimento com outros municípios da 
RMC, por meio do PRÓ-METRÓPOLE
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

3
Reestruturar as áreas industriais 
existentes e/ou criar novas

Total de áreas 
reestruturadas e/ou 

criadas 
Semestral 3 2 4 24 Importante

Análise técnica de todas 
as áreas industriais até 
Dezembro/2023

Requalificar a infraestrutura e os demais itens necessários às áreas existentes, gerando um 
projeto que viabilize a instalação de novos negócios Secretaria de 

Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais

Desenvolver estudo para implantação de imposto progressivo nas áreas industriais Implantação de política de imposto progressivo nas áreas industriais Outras secretarias municipais

Analisar o projeto do Contorno Norte para verificar a possibilidade de criar essas áreas ao longo do mesmo Outras secretarias municipais

4
Expandir áreas comerciais e de serviços 
e/ou reestruturar as existentes

Total de áreas 
expandidas e/ou 
reestruturadas 

Semestral 2 1 2 4 Acidental
Revisão de todas as áreas 
comerciais e de serviços até 
Dezembro/2023

Requalificar a infraestrutura e os demais itens necessários às áreas existentes, gerando um 
projeto que viabilize a instalação de novos negócios Secretaria de 

Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais

Fomentar áreas específicas para novas iniciativas de mercado Outras secretarias municipais

Fomentar áreas para economia criativa Outras secretarias municipais

5
Melhorar o ambiente para atuais e 
novos negócios

1 - Número de novos 
negócios gerados no 

município

2 - Arrecadação 
municipal

Trimestral 4 4 4 64 Essencial
Aumentar a arrecadação real 
(ISS; ICMS) municipal: 2% ao 
ano em 10 anos (base 2018)

Estabelecer canal de comunicação efetivo e permanente  com os empresários Estudar e implantar novas possibilidades de interação com o setor produtivo municipal

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Pres. Conselho Desenv. Econôm. Sustent. 
Colombo

Aumentar a agilidade nos atendimentos das obrigações legais (aplicabilidade da 
Lei Federal 123 em todos os seus capítulos)

Capacitar e conscientizar o quadro técnico municipal para melhoria contínua do atendimento Outras secretarias municipais

Estruturar um local/equipe para amparar atuais e novos empresários Equipe técnica da secretaria

Implantar Banco de Projetos junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico,  aproveitando 
as sugestões dos empresários, da sociedade, do Governo, das Universidades e outros

Utilizar a ferramenta Siconv, Editais e outros para impulsionar o Banco de Projetos Outras secretarias municipais

Elaborar o Plano de Conscientização e Incentivo da população de Colombo para compras no 
próprio município

Estabelecer sistema de comunicação permanente com a população para fomentar a cultura de compra no 
município

ACIC e outras secretarias municipais

Estimular a melhor comunicação e gestão entre os órgãos da Prefeitura
Estabelecer canal permanente de comunicação e interação entre os órgãos da Prefeitura, afim de melhorar 
a eficiência da atuação entre eles

Outras secretarias municipais

Elaborar estudos para a criação de estruturas para realização de eventos público/privado

Elaborar Plano de Conscientização de empresários de todos os setores para a prática de preços competitivos 
com os municípios de Curitiba e do anel urbano central

Instituir estratégias consorciadas de atração de investimento e novos negócios com outros município da RMC 
(Curitiba e anel urbano central) por meio do PRÓ-METRÓPOLE

Estabelecer estratégias conjuntas de atração de investimento com outros municípios da 
RMC, por meio do PRÓ-METRÓPOLE
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

6
Fomentar os setores/cadeias 
produtivas prioritárias do município

1) Número de CNPJs 
ativos nesses setores

2) Empregos gerados 
nesses setores

3) Arrecadação 
municipal nesses 

setores

Trimestral 4 4 4 64 Essencial

1) Aumentar o total de postos 
de trabalho: 30% em 10 anos 
(base 2018)                                                                                               

2)  Aumentar a arrecadação 
municipal real: 20% em 10 
anos (base 2018)

Incluir no site da Secretaria de SEICTT a possibilidade de interação com trocas de informações 
e serviços

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Instituir programa de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento e novos nicho de mercado e 
modelos de negócio no município

Outras secretarias municipais

Estabelecer parcerias com Sebrae, Fiep, IFPR, Senai, entre outras instituições, para transferência 
de conhecimento, tecnologia e capacitação 

Estimular, por meio de orientação e incentivos, os setores industrial, comercial e de serviço à 
compra de produtos e serviços no próprio município   

Fomentar a criação de modelo de compra compartilhada entre as empresas estabelecidas no município 
(exemplo central de compras etc.)

Estimular, por meio de orientação e incentivos, as empresas a comprarem insumos no próprio 
município (estimulando o encadeamento produtivo) 

Fomentar, por meio de incentivos, as empresas estabelecidas em Colombo na atração de seus fornecedores 
para o município

Outras secretarias municipais

7

Utilizar o sistema de 
georreferenciamento para a gestão 
municipal e orientação do setor 
produtivo

1) Percentual de 
operacionalização do 

sistema

2) Nível de utilização 
setor público

3) Nível de utilização 
setor produtivo

Mensal 3 4 3 36 Importante
Sistema de 
Georreferenciamento 100% 
operacional até Junho/2022

Constituir o portal de georreferenciamento das empresas existentes no município, com 
informações necessárias e pertinentes.

Instalar mecanismos de acesso (aplicativos móveis, site responsivo, site inclusivo) ao portal
Secretaria de 

Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais e IPPUC

Estabelecer modelo de manutenção permanente e ampliação dos serviços oferecidos no portal Viabilizar a manutenção e a ampliação do programa (inclusive via parcerias público-privada) Outras secretarias municipais e IPPUC
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

6
Fomentar os setores/cadeias 
produtivas prioritárias do município

1) Número de CNPJs 
ativos nesses setores

2) Empregos gerados 
nesses setores

3) Arrecadação 
municipal nesses 

setores

Trimestral 4 4 4 64 Essencial

1) Aumentar o total de postos 
de trabalho: 30% em 10 anos 
(base 2018)                                                                                               

2)  Aumentar a arrecadação 
municipal real: 20% em 10 
anos (base 2018)

Incluir no site da Secretaria de SEICTT a possibilidade de interação com trocas de informações 
e serviços

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Instituir programa de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento e novos nicho de mercado e 
modelos de negócio no município

Outras secretarias municipais

Estabelecer parcerias com Sebrae, Fiep, IFPR, Senai, entre outras instituições, para transferência 
de conhecimento, tecnologia e capacitação 

Estimular, por meio de orientação e incentivos, os setores industrial, comercial e de serviço à 
compra de produtos e serviços no próprio município   

Fomentar a criação de modelo de compra compartilhada entre as empresas estabelecidas no município 
(exemplo central de compras etc.)

Estimular, por meio de orientação e incentivos, as empresas a comprarem insumos no próprio 
município (estimulando o encadeamento produtivo) 

Fomentar, por meio de incentivos, as empresas estabelecidas em Colombo na atração de seus fornecedores 
para o município

Outras secretarias municipais

7

Utilizar o sistema de 
georreferenciamento para a gestão 
municipal e orientação do setor 
produtivo

1) Percentual de 
operacionalização do 

sistema

2) Nível de utilização 
setor público

3) Nível de utilização 
setor produtivo

Mensal 3 4 3 36 Importante
Sistema de 
Georreferenciamento 100% 
operacional até Junho/2022

Constituir o portal de georreferenciamento das empresas existentes no município, com 
informações necessárias e pertinentes.

Instalar mecanismos de acesso (aplicativos móveis, site responsivo, site inclusivo) ao portal
Secretaria de 

Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais e IPPUC

Estabelecer modelo de manutenção permanente e ampliação dos serviços oferecidos no portal Viabilizar a manutenção e a ampliação do programa (inclusive via parcerias público-privada) Outras secretarias municipais e IPPUC
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Eixo Estratégico Políticas Públicas e Atração de Investimentos

Macro-objetivo 2 Ampliar o apoio às atividades produtivas e à inovação

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1

Alinhar o plano de desenvolvimento 
econômico sustentável ao plano 
diretor e a outras leis municipais de 
interesse produtivo

Planos de 
desenvolvimento 

econômico e Plano 
diretor

Conforme necessidade 4 4 4 64 Essencial

Plano de desenvolvimento econômico 100% 
alinhado com Plano diretor até Abril/2019

Plano de desenvolvimento econômico 
100% alinhado com outras leis de interesse 
produtivo até Dezembro/2024

Acompanhar o processo de revisão do plano diretor efetivamente Revisar, atualizar e estabelecer uma estrutura jurídica e técnica referente às legislações municipais.
Secretaria de 

Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Alinhar o plano de desenvolvimento econômico sustentável às legislações pertinentes Outras secretarias municipais

2
Estabelecer sistema de comunicação 
permanente entre organizações 
(prefeitura e setor privado)

Ações de comunicação 
com o setor privado 

realizadas
Mensal 4 4 4 64 Essencial

10 ações de comunicação com o setor privado 
implantadas em 6 anos

Criar site (aplicativo) Desenvolver sistema de contato permanente com empresários (SAC) Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Apoio técnico da secretaria

Estabelecer calendário de eventos (rodadas de negócio, café da manhã e 
workshop) com empresários do município

Outras secretarias municipais e entidades 
parceiras

3
Simplificar e agilizar os processos 
legais referentes às atividades 
econômicas

Tempo médio de 
tramitação dos 

processos
Mensal 4 4 4 64 Essencial

Reduzir em no mínimo 50% o tempo 
médio de tramitação dos processos até 
Dezembro/2022 (base Dezembro/2018)

Reavaliar todos os processos referentes à abertura de empresas e 
redesenhá-los com ganhos significativos

Implementar estes processos redesenhados
Secretaria de 

Administração

Outras secretarias municipais

Elaborar estudo de viabilidade para implantação de Fiscalização Integrada no 
município

Implantar sistema de Fiscalização Integrada observando as peculiaridades das atividades produtivas Outras secretarias municipais

4

Implantar na Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e Trabalho, 
estrutura e gestão de  processos e 
procedimentos

Implantação 
dos processos e 

procedimentos em 
conformidade com a 

controladoria

Mensal 2 2 3 12 Importante Implantação até Dezembro/2020

Mapear todos os processos da secretaria

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Apoio técnico da secretaria

Redesenhar os processos da secretaria Apoio técnico da secretaria

Implementar os novos processos Apoio técnico da secretaria

Treinar toda a equipe da secretaria Apoio técnico da secretaria e Sebrae

Implantar a cultura de processos e  rotina de fiscalização dos mesmos Implantar sistema de avaliação e melhoria dos processos da Secretaria Apoio técnico da secretaria

Estabelecer convênio com empresa certificadora para orientação e 
treinamento de equipe

Apoio técnico da secretaria e Sebrae

Estabelecer cronograma de trabalho Apoio técnico da secretaria
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Eixo Estratégico Políticas Públicas e Atração de Investimentos

Macro-objetivo 2 Ampliar o apoio às atividades produtivas e à inovação

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1

Alinhar o plano de desenvolvimento 
econômico sustentável ao plano 
diretor e a outras leis municipais de 
interesse produtivo

Planos de 
desenvolvimento 

econômico e Plano 
diretor

Conforme necessidade 4 4 4 64 Essencial

Plano de desenvolvimento econômico 100% 
alinhado com Plano diretor até Abril/2019

Plano de desenvolvimento econômico 
100% alinhado com outras leis de interesse 
produtivo até Dezembro/2024

Acompanhar o processo de revisão do plano diretor efetivamente Revisar, atualizar e estabelecer uma estrutura jurídica e técnica referente às legislações municipais.
Secretaria de 

Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Alinhar o plano de desenvolvimento econômico sustentável às legislações pertinentes Outras secretarias municipais

2
Estabelecer sistema de comunicação 
permanente entre organizações 
(prefeitura e setor privado)

Ações de comunicação 
com o setor privado 

realizadas
Mensal 4 4 4 64 Essencial

10 ações de comunicação com o setor privado 
implantadas em 6 anos

Criar site (aplicativo) Desenvolver sistema de contato permanente com empresários (SAC) Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Apoio técnico da secretaria

Estabelecer calendário de eventos (rodadas de negócio, café da manhã e 
workshop) com empresários do município

Outras secretarias municipais e entidades 
parceiras

3
Simplificar e agilizar os processos 
legais referentes às atividades 
econômicas

Tempo médio de 
tramitação dos 

processos
Mensal 4 4 4 64 Essencial

Reduzir em no mínimo 50% o tempo 
médio de tramitação dos processos até 
Dezembro/2022 (base Dezembro/2018)

Reavaliar todos os processos referentes à abertura de empresas e 
redesenhá-los com ganhos significativos

Implementar estes processos redesenhados
Secretaria de 

Administração

Outras secretarias municipais

Elaborar estudo de viabilidade para implantação de Fiscalização Integrada no 
município

Implantar sistema de Fiscalização Integrada observando as peculiaridades das atividades produtivas Outras secretarias municipais

4

Implantar na Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e Trabalho, 
estrutura e gestão de  processos e 
procedimentos

Implantação 
dos processos e 

procedimentos em 
conformidade com a 

controladoria

Mensal 2 2 3 12 Importante Implantação até Dezembro/2020

Mapear todos os processos da secretaria

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Apoio técnico da secretaria

Redesenhar os processos da secretaria Apoio técnico da secretaria

Implementar os novos processos Apoio técnico da secretaria

Treinar toda a equipe da secretaria Apoio técnico da secretaria e Sebrae

Implantar a cultura de processos e  rotina de fiscalização dos mesmos Implantar sistema de avaliação e melhoria dos processos da Secretaria Apoio técnico da secretaria

Estabelecer convênio com empresa certificadora para orientação e 
treinamento de equipe

Apoio técnico da secretaria e Sebrae

Estabelecer cronograma de trabalho Apoio técnico da secretaria
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

5
Promover ambiente tecnológico e de 
inovação no município

Número de ações 
realizadas

Mensal 2 2 3 12 Importante
Realização de no mínimo 5 
ações por ano, pelos próximos 
5 anos (início 2019)

Elaborar plano de apoio às instituições para que elas executem ações para promoção do 
ambiente de inovação

Implementar plano de apoio às instituições para que elas executem ações para promoção do ambiente de 
inovação

Estimular e ampliar o apoio ao ambiente de inovação nas empresas

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Realizar estudos para criação da moeda social Criar a moeda social para comércio local Monitorar, corrigir e expandir o projeto Apoio técnico da secretaria e entidades

Promover o conhecimento e a conscientização do empresariado para a prática socialmente 
responsável e o desenvolvimento sustentável

Incentivar o desenvolvimento e/ou utilização de tecnologias e inovações sustentáveis
Promover o compartilhamento e a disseminação das práticas e tecnologias e o 
alinhamento ao Pacto Global da ONU

Outras secretarias municipais

Impulsionar parcerias com o IFPR, Senai e outros, para mapeamento, estímulo e 
desenvolvimento de startups

Realizar fórum, palestras, seminários, eventos, feiras e rodadas de negócios para promoção de startups Outras secretarias municipais

Implantar programa de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento e novos nicho de mercado e 
modelos de negócio no município

Outras secretarias municipais

Mapear e fomentar novos negócios baseados na economia criativa e economia circular 
(sustentável)

Estruturar política de incentivo para atração de negócios baseados em economia criativa e economia 
circular (sustentável)

Apoio técnico da secretaria

Fortalecer parceria com o Sebrae para estímulo, apoio e fomento às micro e pequenas 
empresas no município

Desenvolver programa de apoio à consolidação de micro e pequenas empresas recém-criadas Outras secretarias municipais

Viabilizar parcerias com outros governos e instituições para promoção e incentivo à inovação 
no município

Desenvolver política municipal de incentivo para atração e estabelecimento de empresas e negócios 
intensivos em tecnologia

Criar mecanismos para a retenção de empresas intensivas em tecnologias Prefeito(a) municipal



PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL COLOMBO 20+ 111

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

5
Promover ambiente tecnológico e de 
inovação no município

Número de ações 
realizadas

Mensal 2 2 3 12 Importante
Realização de no mínimo 5 
ações por ano, pelos próximos 
5 anos (início 2019)

Elaborar plano de apoio às instituições para que elas executem ações para promoção do 
ambiente de inovação

Implementar plano de apoio às instituições para que elas executem ações para promoção do ambiente de 
inovação

Estimular e ampliar o apoio ao ambiente de inovação nas empresas

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Realizar estudos para criação da moeda social Criar a moeda social para comércio local Monitorar, corrigir e expandir o projeto Apoio técnico da secretaria e entidades

Promover o conhecimento e a conscientização do empresariado para a prática socialmente 
responsável e o desenvolvimento sustentável

Incentivar o desenvolvimento e/ou utilização de tecnologias e inovações sustentáveis
Promover o compartilhamento e a disseminação das práticas e tecnologias e o 
alinhamento ao Pacto Global da ONU

Outras secretarias municipais

Impulsionar parcerias com o IFPR, Senai e outros, para mapeamento, estímulo e 
desenvolvimento de startups

Realizar fórum, palestras, seminários, eventos, feiras e rodadas de negócios para promoção de startups Outras secretarias municipais

Implantar programa de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento e novos nicho de mercado e 
modelos de negócio no município

Outras secretarias municipais

Mapear e fomentar novos negócios baseados na economia criativa e economia circular 
(sustentável)

Estruturar política de incentivo para atração de negócios baseados em economia criativa e economia 
circular (sustentável)

Apoio técnico da secretaria

Fortalecer parceria com o Sebrae para estímulo, apoio e fomento às micro e pequenas 
empresas no município

Desenvolver programa de apoio à consolidação de micro e pequenas empresas recém-criadas Outras secretarias municipais

Viabilizar parcerias com outros governos e instituições para promoção e incentivo à inovação 
no município

Desenvolver política municipal de incentivo para atração e estabelecimento de empresas e negócios 
intensivos em tecnologia

Criar mecanismos para a retenção de empresas intensivas em tecnologias Prefeito(a) municipal
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

6 Criar o Parque Tecnológico de Colombo
Parque Tecnológico 

Instalado
Semestral 4 4 4 64 Essencial

Parque Tecnológico Instalado 
até 2025

Elaborar projeto para a captação de recurso

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Mobilizar os agentes e parceiros locais Outras secretarias municipais

Definir espaços e estrutura para o Parque Tecnológico e Elaboração de Proposta para buscar 
recursos para a sua efetivação

Outras secretarias municipais

Definir projeto conceitual, básico e executivo Estruturar as instalações Outras secretarias municipais

Elaborar termos de referências e editais para a contratação dos serviços para execução das 
obras

Realizar as obras Outras secretarias municipais

Celebrar convênio e liberação dos recursos financeiros Outras secretarias municipais

Incluir proposta via Siconv, ou outro meio, ao Governo Federal para a aprovação da criação do 
Parque

Definir portfólio de atuação Outras secretarias municipais

Definir parcerias para atuação no município Outras secretarias municipais

Fomentar o investimento em  PD&I no município
Estabelecer parcerias entre o município, as universidades e centros de pesquisa e o setor produtivo para 
desenvolvimento de tecnologias e inovação voltadas ao mercado e à produção

Entidades empresariais e universidades

Desenvolver parceria com o IFPR para o modelo de gestão, utilização e outros projetos Entidades empresariais e universidades

Envolver a sociedade civil organizada para conhecimento e participação nas atividades do Parque 
Tecnológico

Por meio do PRÓ-METRÓPOLE, envolver os municípios e o setor produtivo da RMC, para 
utilização do Parque Tecnológico

Entidades empresariais e universidades
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

6 Criar o Parque Tecnológico de Colombo
Parque Tecnológico 

Instalado
Semestral 4 4 4 64 Essencial

Parque Tecnológico Instalado 
até 2025

Elaborar projeto para a captação de recurso

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Mobilizar os agentes e parceiros locais Outras secretarias municipais

Definir espaços e estrutura para o Parque Tecnológico e Elaboração de Proposta para buscar 
recursos para a sua efetivação

Outras secretarias municipais

Definir projeto conceitual, básico e executivo Estruturar as instalações Outras secretarias municipais

Elaborar termos de referências e editais para a contratação dos serviços para execução das 
obras

Realizar as obras Outras secretarias municipais

Celebrar convênio e liberação dos recursos financeiros Outras secretarias municipais

Incluir proposta via Siconv, ou outro meio, ao Governo Federal para a aprovação da criação do 
Parque

Definir portfólio de atuação Outras secretarias municipais

Definir parcerias para atuação no município Outras secretarias municipais

Fomentar o investimento em  PD&I no município
Estabelecer parcerias entre o município, as universidades e centros de pesquisa e o setor produtivo para 
desenvolvimento de tecnologias e inovação voltadas ao mercado e à produção

Entidades empresariais e universidades

Desenvolver parceria com o IFPR para o modelo de gestão, utilização e outros projetos Entidades empresariais e universidades

Envolver a sociedade civil organizada para conhecimento e participação nas atividades do Parque 
Tecnológico

Por meio do PRÓ-METRÓPOLE, envolver os municípios e o setor produtivo da RMC, para 
utilização do Parque Tecnológico

Entidades empresariais e universidades
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Eixo Estratégico Infraestrutura

Macro-objetivo 1 Estruturar o Sistema de Mobilidade Urbana

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1

Viabilizar recursos para implantar 
as melhorias  referentes às vias  de 
acesso estratégicas  no sistema viário, 
utilizadas pelas atividades produtivas 
contempladas no Plano Diretor (PAI - 
Plano de Ação de Investimento)

 % das obras realizadas 4 4 4 64 Essencial

1) 60% das vias em plenas condições de uso 
em 10 anos

2) 90% em 20 anos

3) 100% em 25 anos

Realizar estudo em parceria com a Secretaria de Obra, Secretaria de Planejamento Urbanismo e COMEC
Melhorar a qualidade das vias de acesso/escoamento do município utilizando a contribuição de melhoria e 
outros programas afins

Melhorar a qualidade das vias de acesso/escoamento do município utilizando a 
contribuição de melhoria e outros programas afins Secretaria de 

Planejamento, 
Orçamento e Gestão

Outras secretarias municipais

Realizar a manutenção contínua e adequada de todas as vias Outras secretarias municipais

2
Melhorar a qualidade e abrangência da 
mobilidade urbana do município

Tempo de permanência 
no trânsito 

 
Quilômetros de ciclovia 
e calçadas implantadas

4 4 4 64 Essencial

1) Aprovação do plano de mobilidade até 
2020

2) Redução de 20% em 10 anos do tempo 
de permanência do cidadão no transporte 
coletivo (base 2019)

3) Criação de 30 km de ciclovias nos  principais 
centros urbanos da cidade (em até 6 anos) e 
50 km de ciclovias em todo o município (em 
até 10 anos)

Elaborar estudos e projetos para definição da situação atual de mobilidade e cobertura de transporte 
coletivo no município

Construir com recursos próprios, ou em parceria com a iniciativa privada, ciclovias no município

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais e IPPUC

Ampliar o número de linhas do transporte coletivo atendendo a demanda do município
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Reorganizar a sinalização viária do município, inclusive a sincronização dos semáforos das principais vias
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Melhorar, revitalizar e fiscalizar a qualidade das calçadas
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Criar plano de estímulo para a diversificação dos meios de transporte
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Implantar a legislação municipal de trânsito Outras secretarias municipais e IPPUC
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Eixo Estratégico Infraestrutura

Macro-objetivo 1 Estruturar o Sistema de Mobilidade Urbana

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1

Viabilizar recursos para implantar 
as melhorias  referentes às vias  de 
acesso estratégicas  no sistema viário, 
utilizadas pelas atividades produtivas 
contempladas no Plano Diretor (PAI - 
Plano de Ação de Investimento)

 % das obras realizadas 4 4 4 64 Essencial

1) 60% das vias em plenas condições de uso 
em 10 anos

2) 90% em 20 anos

3) 100% em 25 anos

Realizar estudo em parceria com a Secretaria de Obra, Secretaria de Planejamento Urbanismo e COMEC
Melhorar a qualidade das vias de acesso/escoamento do município utilizando a contribuição de melhoria e 
outros programas afins

Melhorar a qualidade das vias de acesso/escoamento do município utilizando a 
contribuição de melhoria e outros programas afins Secretaria de 

Planejamento, 
Orçamento e Gestão

Outras secretarias municipais

Realizar a manutenção contínua e adequada de todas as vias Outras secretarias municipais

2
Melhorar a qualidade e abrangência da 
mobilidade urbana do município

Tempo de permanência 
no trânsito 

 
Quilômetros de ciclovia 
e calçadas implantadas

4 4 4 64 Essencial

1) Aprovação do plano de mobilidade até 
2020

2) Redução de 20% em 10 anos do tempo 
de permanência do cidadão no transporte 
coletivo (base 2019)

3) Criação de 30 km de ciclovias nos  principais 
centros urbanos da cidade (em até 6 anos) e 
50 km de ciclovias em todo o município (em 
até 10 anos)

Elaborar estudos e projetos para definição da situação atual de mobilidade e cobertura de transporte 
coletivo no município

Construir com recursos próprios, ou em parceria com a iniciativa privada, ciclovias no município

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais e IPPUC

Ampliar o número de linhas do transporte coletivo atendendo a demanda do município
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Reorganizar a sinalização viária do município, inclusive a sincronização dos semáforos das principais vias
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Melhorar, revitalizar e fiscalizar a qualidade das calçadas
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Criar plano de estímulo para a diversificação dos meios de transporte
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Implantar a legislação municipal de trânsito Outras secretarias municipais e IPPUC
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N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

3
Melhorar a acessibilidade e qualidade 
no transporte coletivo do município

Infraestrutura 
urbana adaptada ao 

PNE (portador de 
necessidades especiais)

% do sistema de 
transporte urbano 

integrado

% dos bairros 
atendidos

3 3 4 36 Importante

1) 20% das calçadas e dos semáforos com 
adaptações para PNE até 2029

2) Sistema de transporte coletivo 100% 
integrado até Dezembro/2022

3) 100% dos bairros cobertos pelo transporte 
coletivo com frequência adequada até 
Dezembro/2022

Elaborar estudos e projetos para definição da situação atual de acessibilidade e qualidade do transporte 
público no município

Criar plano de Integração do sistema de mobilidade urbana municipal
Ampliar o número de ônibus adaptados para PNE, adequando à necessidade do 
município 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 
PRÓ-METRÓPOLE

Ampliar cobertura da  malha de transporte coletivo no município de modo a atender todos os bairros
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Ampliar o número de pontos de ônibus próximos aos principais centros produtivos
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

 Melhorar a integração intrabairros
Ampliar o número de calçadas e outros sistemas adaptados (PNE), iniciando pelas áreas 
mais movimentadas do município

Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 
PRÓ-METRÓPOLE

4
Garantir a Implantação da Legislação 
Municipal de Regulamentação da 
comunicação visual

Publicação da 
legislação

3 2 2 12 Importante
Publicação da legislação no Diário oficial do 
município até Dezembro/2020

Elaborar e aprovar a lei até Dezembro/2020

Secretaria de Governo

Outras secretarias municipais

Implantar legislação específica que contemple a utilização de outdoors entre outros meios de propaganda Monitorar de forma sistemática a aplicação da legislação Rever a legislação, adaptando-a à realidade e necessidade do município Outras secretarias municipais

Desenvolver trabalho educativo nas escolas e empresas envolvendo as entidades representativas
Estimular junto à secretaria competente a adequação dos estabelecimentos à legislação de 
regulamentação da comunicação visual

Outras secretarias municipais
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N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

3
Melhorar a acessibilidade e qualidade 
no transporte coletivo do município

Infraestrutura 
urbana adaptada ao 

PNE (portador de 
necessidades especiais)

% do sistema de 
transporte urbano 

integrado

% dos bairros 
atendidos

3 3 4 36 Importante

1) 20% das calçadas e dos semáforos com 
adaptações para PNE até 2029

2) Sistema de transporte coletivo 100% 
integrado até Dezembro/2022

3) 100% dos bairros cobertos pelo transporte 
coletivo com frequência adequada até 
Dezembro/2022

Elaborar estudos e projetos para definição da situação atual de acessibilidade e qualidade do transporte 
público no município

Criar plano de Integração do sistema de mobilidade urbana municipal
Ampliar o número de ônibus adaptados para PNE, adequando à necessidade do 
município 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Urbano e Habitação

Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 
PRÓ-METRÓPOLE

Ampliar cobertura da  malha de transporte coletivo no município de modo a atender todos os bairros
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

Ampliar o número de pontos de ônibus próximos aos principais centros produtivos
Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 

PRÓ-METRÓPOLE

 Melhorar a integração intrabairros
Ampliar o número de calçadas e outros sistemas adaptados (PNE), iniciando pelas áreas 
mais movimentadas do município

Outras secretarias municipais, IPPUC, COMEC e 
PRÓ-METRÓPOLE

4
Garantir a Implantação da Legislação 
Municipal de Regulamentação da 
comunicação visual

Publicação da 
legislação

3 2 2 12 Importante
Publicação da legislação no Diário oficial do 
município até Dezembro/2020

Elaborar e aprovar a lei até Dezembro/2020

Secretaria de Governo

Outras secretarias municipais

Implantar legislação específica que contemple a utilização de outdoors entre outros meios de propaganda Monitorar de forma sistemática a aplicação da legislação Rever a legislação, adaptando-a à realidade e necessidade do município Outras secretarias municipais

Desenvolver trabalho educativo nas escolas e empresas envolvendo as entidades representativas
Estimular junto à secretaria competente a adequação dos estabelecimentos à legislação de 
regulamentação da comunicação visual

Outras secretarias municipais
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Eixo Estratégico Infraestrutura

Macro-objetivo 2 Melhorar o saneamento básico/drenagem/resíduos no município

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1

Estimular o cumprimento das metas 
do plano de saneamento, aumentando 
o percentual de residências/
estabelecimentos cobertos por rede de 
água e esgoto.

Metas dos planos 
de saneamento e de 

resíduos sólidos

Ações de estímulo 
realizadas

2 3 2 12 Importante

1) Atendimento integral de metas e prazos 
estabelecidos nos planos de saneamento e de 
resíduos sólidos

2) 20 Ações  de estímulo (workshop, reuniões, 
campanhas de orientação etc.) em toda a 
população rural do município até 2022

Estabelecer contato permanente com a secretaria de obras e de meio ambiente, para acompanhamento 
dos planos de saneamento e de resíduos sólidos

Acompanhar com as Secretarias de Obras e de Meio Ambiente o andamento do plano de saneamento básico/
drenagem/resíduos

Secretaria de Meio 
Ambiente

Secretaria de Obras e Viação e 
Desenvolvimento Urbano e Habitação

Estimular o uso, na área rural, de tratamentos alternativos para o esgoto doméstico. Exemplo: fossas 
biodigestoras

Estimular o uso, na área rural, de tratamentos alternativos para o esgoto doméstico. Exemplo: fossas 
biodigestoras

Secretaria de Obras e Viação e 
Desenvolvimento Urbano e Habitação

Eixo Estratégico Infraestrutura

Macro-objetivo 3 Melhorar os sistemas de comunicações

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Melhorar os sistemas de 
telecomunicações

% de cobertura por 
Banda Larga

4 4 4 64 Essencial

1) 100% das áreas voltadas às atividades 
produtivas cobertas até Dezembro/2023 
 
2) 100% do município coberto até 
Dezembro/2028

Estabelecer modelo de acompanhamento do serviço e estabelecer canal de contato permanente com 
as operadoras

Secretaria de 
Tecnologia da 

Informação

Outras secretarias municipais

Estabelecer plano de atendimento do contrato, garantindo o melhor serviço possível
Buscar a cobertura com sistemas de Banda Larga e ampliar a cobertura 4G, ou superior, a todas as empresas 
do município

Buscar ampliar os sistemas de Banda Larga  e a cobertura 4G, ou superior, a todos os 
bairros 

Outras secretarias municipais

Outras secretarias municipais
Restabelecer sistema de cobrança por infrações aos contratos Ampliar a fiscalização para o efetivo atendimento do contrato

Outras secretarias municipais, 
PRÓ-METRÓPOLE e outras instituiçõesEstabelecer, via PRÓ-METRÓPOLE, mecanismos de cobrança permanente de contratos no municípios da RMC Ampliar a parceria com o PRÓ-METRÓPOLE para negociação conjunta com as operadoras
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Eixo Estratégico Infraestrutura

Macro-objetivo 2 Melhorar o saneamento básico/drenagem/resíduos no município

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1

Estimular o cumprimento das metas 
do plano de saneamento, aumentando 
o percentual de residências/
estabelecimentos cobertos por rede de 
água e esgoto.

Metas dos planos 
de saneamento e de 

resíduos sólidos

Ações de estímulo 
realizadas

2 3 2 12 Importante

1) Atendimento integral de metas e prazos 
estabelecidos nos planos de saneamento e de 
resíduos sólidos

2) 20 Ações  de estímulo (workshop, reuniões, 
campanhas de orientação etc.) em toda a 
população rural do município até 2022

Estabelecer contato permanente com a secretaria de obras e de meio ambiente, para acompanhamento 
dos planos de saneamento e de resíduos sólidos

Acompanhar com as Secretarias de Obras e de Meio Ambiente o andamento do plano de saneamento básico/
drenagem/resíduos

Secretaria de Meio 
Ambiente

Secretaria de Obras e Viação e 
Desenvolvimento Urbano e Habitação

Estimular o uso, na área rural, de tratamentos alternativos para o esgoto doméstico. Exemplo: fossas 
biodigestoras

Estimular o uso, na área rural, de tratamentos alternativos para o esgoto doméstico. Exemplo: fossas 
biodigestoras

Secretaria de Obras e Viação e 
Desenvolvimento Urbano e Habitação

Eixo Estratégico Infraestrutura

Macro-objetivo 3 Melhorar os sistemas de comunicações

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Melhorar os sistemas de 
telecomunicações

% de cobertura por 
Banda Larga

4 4 4 64 Essencial

1) 100% das áreas voltadas às atividades 
produtivas cobertas até Dezembro/2023 
 
2) 100% do município coberto até 
Dezembro/2028

Estabelecer modelo de acompanhamento do serviço e estabelecer canal de contato permanente com 
as operadoras

Secretaria de 
Tecnologia da 

Informação

Outras secretarias municipais

Estabelecer plano de atendimento do contrato, garantindo o melhor serviço possível
Buscar a cobertura com sistemas de Banda Larga e ampliar a cobertura 4G, ou superior, a todas as empresas 
do município

Buscar ampliar os sistemas de Banda Larga  e a cobertura 4G, ou superior, a todos os 
bairros 

Outras secretarias municipais

Outras secretarias municipais
Restabelecer sistema de cobrança por infrações aos contratos Ampliar a fiscalização para o efetivo atendimento do contrato

Outras secretarias municipais, 
PRÓ-METRÓPOLE e outras instituiçõesEstabelecer, via PRÓ-METRÓPOLE, mecanismos de cobrança permanente de contratos no municípios da RMC Ampliar a parceria com o PRÓ-METRÓPOLE para negociação conjunta com as operadoras
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Eixo Estratégico Turismo, Cultura e Qualidade de Vida

Macro-objetivo 1 Fomentar estrategicamente o turismo no município

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Estabelecer Plano de Comunicação e 
Marketing

Plano desenvolvido Trimestral 3 4 2 24 Importante
Plano desenvolvido até 
Junho/2020 e implementado 
até Dezembro/2020

Utilizar a equipe do setor de turismo da Prefeitura de Colombo para o desenvolvimento das 
ações

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Equipe de comunicação da Prefeitura, 
PRÓ-METRÓPOLE, demais secretarias e 

entidades parceiras

Listar e mapear todos os ativos turísticos do município Equipe de comunicação da Prefeitura

Elaborar planejamento estratégico do turismo, em alinhamento com Plano Paraná Turismo 
2026

Equipe de comunicação da Prefeitura, 
PRÓ-METRÓPOLE, demais secretarias e 

entidades parceiras

Elaborar o plano de comunicação e marketing para o turismo no município Implementar o plano de comunicação e marketing para o turismo no município
Equipe de comunicação da Prefeitura, 
PRÓ-METRÓPOLE, demais secretarias e 

entidades parceiras

Integrar as ações de turismo com outras secretarias
Equipe de comunicação da Prefeitura e demais 

secretarias
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Eixo Estratégico Turismo, Cultura e Qualidade de Vida

Macro-objetivo 1 Fomentar estrategicamente o turismo no município

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Estabelecer Plano de Comunicação e 
Marketing

Plano desenvolvido Trimestral 3 4 2 24 Importante
Plano desenvolvido até 
Junho/2020 e implementado 
até Dezembro/2020

Utilizar a equipe do setor de turismo da Prefeitura de Colombo para o desenvolvimento das 
ações

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Equipe de comunicação da Prefeitura, 
PRÓ-METRÓPOLE, demais secretarias e 

entidades parceiras

Listar e mapear todos os ativos turísticos do município Equipe de comunicação da Prefeitura

Elaborar planejamento estratégico do turismo, em alinhamento com Plano Paraná Turismo 
2026

Equipe de comunicação da Prefeitura, 
PRÓ-METRÓPOLE, demais secretarias e 

entidades parceiras

Elaborar o plano de comunicação e marketing para o turismo no município Implementar o plano de comunicação e marketing para o turismo no município
Equipe de comunicação da Prefeitura, 
PRÓ-METRÓPOLE, demais secretarias e 

entidades parceiras

Integrar as ações de turismo com outras secretarias
Equipe de comunicação da Prefeitura e demais 

secretarias
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

2
Estimular o turismo entre os 
moradores do município e RMC

Pesquisa primária 
sobre conhecimento e 
visitação nas escolas 

municipais

Mensal 3 4 4 48 Essencial
Realizar pesquisa a cada 8 
meses e a primeira pesquisa 
realizar até Dezembro/2019

Desenvolver material de divulgação para moradores do município e da RMC (vídeo, folders, 
rádio, ônibus etc.)

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Distribuir nas escolas do município folders com informações turísticas
Outras secretarias municipais, entidades 

parceiras e instituições de ensino

Enviar vídeo sobre o turismo no município para as escolas para que seja passado periodicamente 
para todos os alunos

Estimular as escolas a realizarem passeios pelos pontos turísticos do município
Outras secretarias municipais, entidades 

parceiras e instituições de ensino

Elaborar campanhas com temáticas sustentáveis e consciência ambiental para o turismo
Outras secretarias municipais, entidades 

parceiras e instituições de ensino

Realizar ações conjuntas entre as secretarias de turismo e de esporte e cultura, a fim de gerar 
público para o turismo rural, por meio de eventos esportivos (caminhadas, corridas etc.)

Promover reuniões com as secretarias para melhorar a comunicação interna da prefeitura e 
integrar ações que promovam o turismo

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Melhorar a oferta de atrativos de educação ambiental, educação pedagógica, ecoturismo, 
gastronômico, religioso, geoturismo, turismo da melhor idade e outros

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Elaborar calendário conjunto de eventos do município
Firmar convênio com a PARANATURISMO, Adetur e com outros municípios para o fortalecimento 
do turismo na RMC

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Elaborar plano para investimento da iniciativa privada no turismo local (ex.: linha de ônibus 
turística, sistema de van, placas de identificação, conteúdo promocional etc.)

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Atualizar sistematicamente o site de turismo da prefeitura e também o Facebook,  Instagram e 
outras redes sociais com as informações turísticas

Desenvolver aplicativo para o site do Turismo
Outras secretarias municipais, entidades 

parceiras e instituições de ensino

Estabelecer, via PRÓ-METRÓPOLE, mecanismos de divulgação de eventos nos municípios da 
RMC

Ampliar a parceria com o PRÓ-METRÓPOLE para negociação conjunta de eventos entre 
municípios

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

2
Estimular o turismo entre os 
moradores do município e RMC

Pesquisa primária 
sobre conhecimento e 
visitação nas escolas 

municipais

Mensal 3 4 4 48 Essencial
Realizar pesquisa a cada 8 
meses e a primeira pesquisa 
realizar até Dezembro/2019

Desenvolver material de divulgação para moradores do município e da RMC (vídeo, folders, 
rádio, ônibus etc.)

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Distribuir nas escolas do município folders com informações turísticas
Outras secretarias municipais, entidades 

parceiras e instituições de ensino

Enviar vídeo sobre o turismo no município para as escolas para que seja passado periodicamente 
para todos os alunos

Estimular as escolas a realizarem passeios pelos pontos turísticos do município
Outras secretarias municipais, entidades 

parceiras e instituições de ensino

Elaborar campanhas com temáticas sustentáveis e consciência ambiental para o turismo
Outras secretarias municipais, entidades 

parceiras e instituições de ensino

Realizar ações conjuntas entre as secretarias de turismo e de esporte e cultura, a fim de gerar 
público para o turismo rural, por meio de eventos esportivos (caminhadas, corridas etc.)

Promover reuniões com as secretarias para melhorar a comunicação interna da prefeitura e 
integrar ações que promovam o turismo

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Melhorar a oferta de atrativos de educação ambiental, educação pedagógica, ecoturismo, 
gastronômico, religioso, geoturismo, turismo da melhor idade e outros

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Elaborar calendário conjunto de eventos do município
Firmar convênio com a PARANATURISMO, Adetur e com outros municípios para o fortalecimento 
do turismo na RMC

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Elaborar plano para investimento da iniciativa privada no turismo local (ex.: linha de ônibus 
turística, sistema de van, placas de identificação, conteúdo promocional etc.)

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino

Atualizar sistematicamente o site de turismo da prefeitura e também o Facebook,  Instagram e 
outras redes sociais com as informações turísticas

Desenvolver aplicativo para o site do Turismo
Outras secretarias municipais, entidades 

parceiras e instituições de ensino

Estabelecer, via PRÓ-METRÓPOLE, mecanismos de divulgação de eventos nos municípios da 
RMC

Ampliar a parceria com o PRÓ-METRÓPOLE para negociação conjunta de eventos entre 
municípios

Outras secretarias municipais, entidades 
parceiras e instituições de ensino
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

3
Desenvolver a cultura empreendedora 
no turismo

Nº de iniciativas 
realizadas

Semestral 3 2 2 12 Importante
Realização de no mínimo 10 
ações por ano por 5 anos (a 
partir de 2019) 

Promover, por meio de encontros, feiras e outros eventos, a troca de experiências com outras 
localidades turísticas, estimulando o potencial turístico do município

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Apoio técnico da secretaria, demais secretarias, 
PRÓ-METRÓPOLE e entidades parceiras

Sistematizar a pesquisa de satisfação do cliente nos parques e locais turísticos da cidade Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Buscar a certificação/selo de qualidade de turismo no Paraná, valorizando as atividades de 
turismo no município

Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Incentivar a utilização de mão de obra local e de produtos do município pelo empreendedor do 
Turismo Rural

Incentivar a cadeia produtiva do turismo no município Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Estimular o uso, na área rural, de práticas ecologicamente corretas nas atividades turísticas Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Estimular o resgate e/ou a preservação dos valores culturais, históricos e ambientais na 
comunidade e na propriedade rural

Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Mapear e fomentar novos negócios baseados na economia criativa, voltada ao turismo
Estruturar a política de incentivo para atração de negócios baseados em economia criativa, 
voltada ao turismo

Apoio técnico da secretaria, demais secretarias, 
PRÓ-METRÓPOLE e entidades parceiras

Estimular, junto à iniciativa privada, investimentos em novos atrativos turísticos e recreativos no 
município, inclusive na rede hoteleira

Apoio técnico da secretaria, demais secretarias, 
PRÓ-METRÓPOLE e entidades parceiras

Estimular a manutenção das atividades agropecuárias na propriedade rural e no seu entorno Estimular o turismo rural
Implantar o "Certificado de Empreendimento de Turismo Rural de Qualidade", conforme critérios a 
serem definidos em regulamento próprio, a ser elaborado pela Secretaria Municipal competente

Apoio técnico da secretaria e da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Implantar o Turismo Tecnológico, aproveitando o potencial do Parque Tecnológico e das 
Instituições de ensino e pesquisa no município

Apoio técnico da secretaria, demais secretarias, 
PRÓ-METRÓPOLE e entidades parceiras

Incentivar o turismo religioso no município
Apoio técnico da secretaria e de entidades 

parceiras

Estimular os empresários a produzirem seu próprio material de propaganda, assim como a 
distribuição aos parceiros

Apoio técnico da secretaria e da Secretaria de 
Comunicação Social

Estimular e ampliar o turismo gastronômico no município
Apoio técnico da secretaria e demais 

secretarias
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

3
Desenvolver a cultura empreendedora 
no turismo

Nº de iniciativas 
realizadas

Semestral 3 2 2 12 Importante
Realização de no mínimo 10 
ações por ano por 5 anos (a 
partir de 2019) 

Promover, por meio de encontros, feiras e outros eventos, a troca de experiências com outras 
localidades turísticas, estimulando o potencial turístico do município

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Apoio técnico da secretaria, demais secretarias, 
PRÓ-METRÓPOLE e entidades parceiras

Sistematizar a pesquisa de satisfação do cliente nos parques e locais turísticos da cidade Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Buscar a certificação/selo de qualidade de turismo no Paraná, valorizando as atividades de 
turismo no município

Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Incentivar a utilização de mão de obra local e de produtos do município pelo empreendedor do 
Turismo Rural

Incentivar a cadeia produtiva do turismo no município Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Estimular o uso, na área rural, de práticas ecologicamente corretas nas atividades turísticas Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Estimular o resgate e/ou a preservação dos valores culturais, históricos e ambientais na 
comunidade e na propriedade rural

Apoio técnico da secretaria e demais secretarias

Mapear e fomentar novos negócios baseados na economia criativa, voltada ao turismo
Estruturar a política de incentivo para atração de negócios baseados em economia criativa, 
voltada ao turismo

Apoio técnico da secretaria, demais secretarias, 
PRÓ-METRÓPOLE e entidades parceiras

Estimular, junto à iniciativa privada, investimentos em novos atrativos turísticos e recreativos no 
município, inclusive na rede hoteleira

Apoio técnico da secretaria, demais secretarias, 
PRÓ-METRÓPOLE e entidades parceiras

Estimular a manutenção das atividades agropecuárias na propriedade rural e no seu entorno Estimular o turismo rural
Implantar o "Certificado de Empreendimento de Turismo Rural de Qualidade", conforme critérios a 
serem definidos em regulamento próprio, a ser elaborado pela Secretaria Municipal competente

Apoio técnico da secretaria e da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Implantar o Turismo Tecnológico, aproveitando o potencial do Parque Tecnológico e das 
Instituições de ensino e pesquisa no município

Apoio técnico da secretaria, demais secretarias, 
PRÓ-METRÓPOLE e entidades parceiras

Incentivar o turismo religioso no município
Apoio técnico da secretaria e de entidades 

parceiras

Estimular os empresários a produzirem seu próprio material de propaganda, assim como a 
distribuição aos parceiros

Apoio técnico da secretaria e da Secretaria de 
Comunicação Social

Estimular e ampliar o turismo gastronômico no município
Apoio técnico da secretaria e demais 

secretarias
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

4
Implantar o projeto de identificação e 
sinalização turística

Projeto desenvolvido Trimestral 2 3 2 12 Importante

Projeto desenvolvido 
até Dezembro/2019 e 
implementação de 50% 
até  Junho/2020 e 100% até 
Dezembro/2020  

Estruturar o grupo de trabalho permanente

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Apoio técnico da secretaria

Classificar todos os pontos turísticos do município
Apoio técnico da secretaria e demais 

secretarias

Estruturar o projeto de identificação e sinalização turística
Apoio técnico da secretaria e demais 

secretarias

Implantar padrão de sinalização turística para os empreendimentos particulares, validado pelo 
CONTUR

Licitar empresa para execução do projeto
Apoio técnico da secretaria e entidades 

parceiras

Executar a colocação das placas turísticas Realizar manutenção e atualização periódica do sistema de sinalização
Apoio técnico da secretaria e secretaria de 

obras e viação

5
Revitalizar os parques e locais 
turísticos do município

Nº de parques e pontos 
turísticos revitalizados

Semestral 4 3 4 48 Essencial

Revitalização de todos os 
parques e pontos turísticos 
em até 5 anos (a partir de 
2019)

Estruturar plano de manutenção dos parques e pontos turísticos
Estruturar projeto de "apadrinhamento" de parques pelos empresários do município (modelo 
PPP) Secretaria de 

Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Demais secretarias e entidades parceiras

Revitalizar o Parque da Uva Fomentar a realização de eventos periódicos no Parque da Uva Demais secretarias e entidades parceiras

6
Implantar novas áreas de lazer e 
melhorar as existentes

Estudo de implantação Semestral 3 3 2 18 Importante
Realização de estudo de 
implantação de novas áreas 
até Dezembro/2019

Realizar estudo para implantação de novas áreas de lazer ao longo do município Implantar novas área de lazer ao longo do município 
Secretaria de 

Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Demais secretarias e entidades parceiras

Estruturar plano de manutenção das áreas de lazer Demais secretarias e entidades parceiras

Estimular a comunidade a utilizar e preservar as áreas de lazer Demais secretarias e entidades parceiras
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N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

4
Implantar o projeto de identificação e 
sinalização turística

Projeto desenvolvido Trimestral 2 3 2 12 Importante

Projeto desenvolvido 
até Dezembro/2019 e 
implementação de 50% 
até  Junho/2020 e 100% até 
Dezembro/2020  

Estruturar o grupo de trabalho permanente

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Apoio técnico da secretaria

Classificar todos os pontos turísticos do município
Apoio técnico da secretaria e demais 

secretarias

Estruturar o projeto de identificação e sinalização turística
Apoio técnico da secretaria e demais 

secretarias

Implantar padrão de sinalização turística para os empreendimentos particulares, validado pelo 
CONTUR

Licitar empresa para execução do projeto
Apoio técnico da secretaria e entidades 

parceiras

Executar a colocação das placas turísticas Realizar manutenção e atualização periódica do sistema de sinalização
Apoio técnico da secretaria e secretaria de 

obras e viação

5
Revitalizar os parques e locais 
turísticos do município

Nº de parques e pontos 
turísticos revitalizados

Semestral 4 3 4 48 Essencial

Revitalização de todos os 
parques e pontos turísticos 
em até 5 anos (a partir de 
2019)

Estruturar plano de manutenção dos parques e pontos turísticos
Estruturar projeto de "apadrinhamento" de parques pelos empresários do município (modelo 
PPP) Secretaria de 

Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Demais secretarias e entidades parceiras

Revitalizar o Parque da Uva Fomentar a realização de eventos periódicos no Parque da Uva Demais secretarias e entidades parceiras

6
Implantar novas áreas de lazer e 
melhorar as existentes

Estudo de implantação Semestral 3 3 2 18 Importante
Realização de estudo de 
implantação de novas áreas 
até Dezembro/2019

Realizar estudo para implantação de novas áreas de lazer ao longo do município Implantar novas área de lazer ao longo do município 
Secretaria de 

Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Demais secretarias e entidades parceiras

Estruturar plano de manutenção das áreas de lazer Demais secretarias e entidades parceiras

Estimular a comunidade a utilizar e preservar as áreas de lazer Demais secretarias e entidades parceiras
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Eixo Estratégico Turismo, Cultura e Qualidade de Vida

Macro-objetivo 2 Fomentar estrategicamente a cultura no município

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Estabelecer Plano de Comunicação e 
Marketing

Plano desenvolvido Semestral 3 3 2 18 Importante
Plano desenvolvido até 
Junho/2020 e implementado 
até Dezembro/2020

Utilizar a equipe do setor de cultura da Prefeitura de Colombo para o desenvolvimento das ações

Secretaria de Esporte, 
Cultura, Lazer e 

Juventude

Equipe de comunicação da Prefeitura

Listar e mapear todos os ativos culturais do município Equipe de comunicação da Prefeitura

Elaborar planejamento estratégico da cultura Equipe de comunicação da Prefeitura

Elaborar o plano de comunicação e marketing para a cultura no município Implementar o plano de comunicação e marketing para a cultura no município Equipe de comunicação da Prefeitura

Integrar as ações de cultura com o turismo e demais secretarias Equipe de comunicação da Prefeitura

2
Desenvolver a atividade 
empreendedora na cultura

Ações realizadas 
 

Ações estruturantes 
realizadas

Semestral 2 2 2 8 Acidental

1) Realização de 5 ações em 
2 anos

15 ações em  5 anos

30 ações em 10 anos

2) Realização de 10 ações 
estruturantes em 10 anos 
(ações que intervenham e 
alterem a realidade)

Estimular o aumento de equipamentos culturais no município. Exemplo: teatros, museus e 
centros culturais

Secretaria Municipal 
de Esporte, Cultura, 
Lazer e Juventude

Equipe de comunicação da Prefeitura

Estruturar agenda de atividades culturais Equipe de comunicação da Prefeitura

Elaborar calendário conjunto de eventos do município Equipe de comunicação da Prefeitura

Estimular a cultura dos bairros, respeitando e valorizando suas particularidades, estruturando 
feiras culturais

Elaborar com a comunidade um histórico de bairros, buscando assim valorizar e preservar a 
cultura local

Equipe de comunicação da Prefeitura

Articular com as celebridades do esporte, da cultura e do lazer a realização de eventos no município Equipe de comunicação da Prefeitura

Criar centros de excelência no esporte, na cultura e no lazer, em parceria com a iniciativa privada Equipe de comunicação da Prefeitura

Integrar os centros de excelência com os ativos disponibilizados por outros municípios da RMC Equipe de comunicação da Prefeitura

Estruturar cursos de artesanato voltados à transformação de materiais recicláveis Equipe de comunicação da Prefeitura

Estabelecer parcerias com a iniciativa privada, para ampliação de cursos de teatro, música, 
pintura, dança, artesanato, aulas de história da arte e outras atividades relacionadas

Equipe de comunicação da Prefeitura

Mapear e fomentar novos negócios baseados na economia criativa, valorizando a cultura local
Estruturar política de incentivo para atração de negócios baseados na economia criativa, 
valorizando a cultura local

Equipe de comunicação da Prefeitura
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Eixo Estratégico Turismo, Cultura e Qualidade de Vida

Macro-objetivo 2 Fomentar estrategicamente a cultura no município

N° Objetivos Específicos Indicador Acompanhamento G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Estabelecer Plano de Comunicação e 
Marketing

Plano desenvolvido Semestral 3 3 2 18 Importante
Plano desenvolvido até 
Junho/2020 e implementado 
até Dezembro/2020

Utilizar a equipe do setor de cultura da Prefeitura de Colombo para o desenvolvimento das ações

Secretaria de Esporte, 
Cultura, Lazer e 

Juventude

Equipe de comunicação da Prefeitura

Listar e mapear todos os ativos culturais do município Equipe de comunicação da Prefeitura

Elaborar planejamento estratégico da cultura Equipe de comunicação da Prefeitura

Elaborar o plano de comunicação e marketing para a cultura no município Implementar o plano de comunicação e marketing para a cultura no município Equipe de comunicação da Prefeitura

Integrar as ações de cultura com o turismo e demais secretarias Equipe de comunicação da Prefeitura

2
Desenvolver a atividade 
empreendedora na cultura

Ações realizadas 
 

Ações estruturantes 
realizadas

Semestral 2 2 2 8 Acidental

1) Realização de 5 ações em 
2 anos

15 ações em  5 anos

30 ações em 10 anos

2) Realização de 10 ações 
estruturantes em 10 anos 
(ações que intervenham e 
alterem a realidade)

Estimular o aumento de equipamentos culturais no município. Exemplo: teatros, museus e 
centros culturais

Secretaria Municipal 
de Esporte, Cultura, 
Lazer e Juventude

Equipe de comunicação da Prefeitura

Estruturar agenda de atividades culturais Equipe de comunicação da Prefeitura

Elaborar calendário conjunto de eventos do município Equipe de comunicação da Prefeitura

Estimular a cultura dos bairros, respeitando e valorizando suas particularidades, estruturando 
feiras culturais

Elaborar com a comunidade um histórico de bairros, buscando assim valorizar e preservar a 
cultura local

Equipe de comunicação da Prefeitura

Articular com as celebridades do esporte, da cultura e do lazer a realização de eventos no município Equipe de comunicação da Prefeitura

Criar centros de excelência no esporte, na cultura e no lazer, em parceria com a iniciativa privada Equipe de comunicação da Prefeitura

Integrar os centros de excelência com os ativos disponibilizados por outros municípios da RMC Equipe de comunicação da Prefeitura

Estruturar cursos de artesanato voltados à transformação de materiais recicláveis Equipe de comunicação da Prefeitura

Estabelecer parcerias com a iniciativa privada, para ampliação de cursos de teatro, música, 
pintura, dança, artesanato, aulas de história da arte e outras atividades relacionadas

Equipe de comunicação da Prefeitura

Mapear e fomentar novos negócios baseados na economia criativa, valorizando a cultura local
Estruturar política de incentivo para atração de negócios baseados na economia criativa, 
valorizando a cultura local

Equipe de comunicação da Prefeitura
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Eixo Estratégico Educação Profissional e Empregabilidade

Macro-objetivo 1 Fomentar estrategicamente os cursos técnicos e superiores no município

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Alinhar os cursos técnicos e superiores 
ofertados no município às demandas 
do setor produtivo

Nº de convênios/
parcerias firmados com 
instituições de ensino

Nº de vagas ofertadas

2 3 3 18 Importante

1) Atingir 90% das instituições até 
Dezembro/2022

2) Ampliar em 100% as vagas alinhadas às 
demandas do setor produtivo até 2024

Elaborar o inventário das entidades (vagas e egressos) educacionais do município

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho/

Secretaria de 
Educação

Outras secretarias municipais

Estudar novos modelos de parcerias com Instituições de Ensino Outras secretarias municipais

Formalizar convênios/parcerias com as Instituições de Ensino para difusão de ensino técnico nas escolas 
do município

Estabelecer modelo de acompanhamento permanente para ampliação e aperfeiçoamento do convênio
Aprimorar os convênios/parcerias com as Instituições de Ensino para a difusão de ensino 
técnico nas escolas do município Outras secretarias municipais

Mediar a criação de canal de comunicação permanente entre as Instituições de Ensino e as empresas 
estabelecidas no município, a fim de direcionar a formação e a demanda de profissionais no mercado

Outras secretarias municipais

2
Estimular a melhoria do ensino técnico 
e superior no município

Nº de vagas disponíveis 
no ensino técnico 

 
Relação egressos/vagas

3 2 2 12 Importante

1) Ampliar em 40% o número de vagas no 
ensino técnico até 2021

2) Ampliar em 60% o número de vagas no 
ensino técnico até 2026

3) Melhorar a relação egressos/vagas em 20% 
até 2026

Mapear as entidades de ensino técnico e superior do município e suas atividades

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Firmar convênio/parcerias com as entidades educionais estabelecidas no município para melhoria do 
ensino técnico e atendimento das demandas do setor produtivo, reforçando o projeto Qualifica Colombo

Estabelecer modelo de acompanhamento permanente para ampliação e aperfeiçoamento do convênio/
parcerias

Aprimorar os convênios/parcerias com as Instituições de Ensino para a divulgação de 
ensino técnico nas escolas do município Outras secretarias municipais

Criar e implantar plano para atração de novas Instituições de Ensino no município Outras secretarias municipais

Promover a produção de conhecimento por meio de eventos como olimpíadas de educação 
profissionalizantes, matemática, física, robótica e outros (ecogincana)

Outras secretarias municipais e Instituições 
de Ensino

Estimular o acompanhamento dos egressos por parte das Instituições de Ensino do município Outras secretarias municipais eInstituições 
de Ensino

Promover fóruns de discussão entre as Instituições de Ensino, setor produtivo e população, a fim de 
entender as profissões do futuro

Implementar eventos para troca de experiências entre profissionais do setor produtivo e estudantes do 
ensino técnico e superior

Estabelecer parceria com outros municípios, absorvendo e compartilhando as melhores 
práticas de ensino técnico

Outras secretarias municipais
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Eixo Estratégico Educação Profissional e Empregabilidade

Macro-objetivo 1 Fomentar estrategicamente os cursos técnicos e superiores no município

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Alinhar os cursos técnicos e superiores 
ofertados no município às demandas 
do setor produtivo

Nº de convênios/
parcerias firmados com 
instituições de ensino

Nº de vagas ofertadas

2 3 3 18 Importante

1) Atingir 90% das instituições até 
Dezembro/2022

2) Ampliar em 100% as vagas alinhadas às 
demandas do setor produtivo até 2024

Elaborar o inventário das entidades (vagas e egressos) educacionais do município

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho/

Secretaria de 
Educação

Outras secretarias municipais

Estudar novos modelos de parcerias com Instituições de Ensino Outras secretarias municipais

Formalizar convênios/parcerias com as Instituições de Ensino para difusão de ensino técnico nas escolas 
do município

Estabelecer modelo de acompanhamento permanente para ampliação e aperfeiçoamento do convênio
Aprimorar os convênios/parcerias com as Instituições de Ensino para a difusão de ensino 
técnico nas escolas do município Outras secretarias municipais

Mediar a criação de canal de comunicação permanente entre as Instituições de Ensino e as empresas 
estabelecidas no município, a fim de direcionar a formação e a demanda de profissionais no mercado

Outras secretarias municipais

2
Estimular a melhoria do ensino técnico 
e superior no município

Nº de vagas disponíveis 
no ensino técnico 

 
Relação egressos/vagas

3 2 2 12 Importante

1) Ampliar em 40% o número de vagas no 
ensino técnico até 2021

2) Ampliar em 60% o número de vagas no 
ensino técnico até 2026

3) Melhorar a relação egressos/vagas em 20% 
até 2026

Mapear as entidades de ensino técnico e superior do município e suas atividades

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Firmar convênio/parcerias com as entidades educionais estabelecidas no município para melhoria do 
ensino técnico e atendimento das demandas do setor produtivo, reforçando o projeto Qualifica Colombo

Estabelecer modelo de acompanhamento permanente para ampliação e aperfeiçoamento do convênio/
parcerias

Aprimorar os convênios/parcerias com as Instituições de Ensino para a divulgação de 
ensino técnico nas escolas do município Outras secretarias municipais

Criar e implantar plano para atração de novas Instituições de Ensino no município Outras secretarias municipais

Promover a produção de conhecimento por meio de eventos como olimpíadas de educação 
profissionalizantes, matemática, física, robótica e outros (ecogincana)

Outras secretarias municipais e Instituições 
de Ensino

Estimular o acompanhamento dos egressos por parte das Instituições de Ensino do município Outras secretarias municipais eInstituições 
de Ensino

Promover fóruns de discussão entre as Instituições de Ensino, setor produtivo e população, a fim de 
entender as profissões do futuro

Implementar eventos para troca de experiências entre profissionais do setor produtivo e estudantes do 
ensino técnico e superior

Estabelecer parceria com outros municípios, absorvendo e compartilhando as melhores 
práticas de ensino técnico

Outras secretarias municipais
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N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

3
Promover a educação empreendedora 
no Ensino Fundamental, Médio e 
profissionalizante

número de ações 
realizadas

3 3 4 36 Importante Realizar 5 ações por ano até 2028

Desenvolver e implantar políticas de reconhecimento de melhores alunos, professores e gestores 
escolares da rede do município

Estabelecer parceria com o Governo Estadual e Federal para estender a política para alunos da rede estadual, 
federal e particular

Secretaria de 
Educação

Outras secretarias municipais

Desenvolver programa para reinserção dos jovens e adultos no ensino regular Estabelecer parceria para direcionamento ao ensino técnico e superior Outras secretarias municipais

Implantar a Escola de Pais, trabalhando a cultura de empregabilidade e geração de renda
Promover visitas de alunos nas grandes empresas do município e o contato com os profissionais para 
estímulo e orientação dos alunos Outras secretarias municipais

Criar e implementar política de inovação e empreendedorismo em educação no município
Estabelecer parceria com instituições, como o Sebrae, para capacitação de jovens e adultos nas áreas de 
interesse, voltados ao empreendedorismo

Estabelecer, via parcerias, acesso ao microcrédito para implantação de pequenos 
negócios para alunos capacitados

Outras secretarias municipais

4
Promover a educação empreendedora 
para as microempresas e empresas de 
pequeno porte

número de ações 
realizadas

3 3 4 36 Importante Realizar 2 ações por ano até 2028

Incentivar a EaD por meio de divulgação de cursos voltados à educação profissional no site Colombo 
Empreendedora

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Preparar os empresários do município para participarem de licitações e serem fornecedores locais Outras secretarias municipais

Instituir programa de inclusão digital por meio de capacitação, com o objetivo de promover o acesso de 
micro e pequenas empresas do município às novas tecnologias da informação e comunicação Outras secretarias municipais

Firmar parcerias ou convênios com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos de 
educação empreendedora, com o objetivo de disseminar conhecimentos sobre gestão de microempresas 
e empresas de pequeno porte, associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e assuntos afins

Celebrar parcerias ou convênios com órgãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico 
e instituições de ensino superior para o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com os 
objetivos de: transferência de conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, qualificação profissional e 
capacitação no emprego de técnicas de produção

Estabelecer, via parcerias, acesso ao microcrédito para implantação de pequenos 
negócios para alunos capacitados

Outras secretarias municipais
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N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

3
Promover a educação empreendedora 
no Ensino Fundamental, Médio e 
profissionalizante

número de ações 
realizadas

3 3 4 36 Importante Realizar 5 ações por ano até 2028

Desenvolver e implantar políticas de reconhecimento de melhores alunos, professores e gestores 
escolares da rede do município

Estabelecer parceria com o Governo Estadual e Federal para estender a política para alunos da rede estadual, 
federal e particular

Secretaria de 
Educação

Outras secretarias municipais

Desenvolver programa para reinserção dos jovens e adultos no ensino regular Estabelecer parceria para direcionamento ao ensino técnico e superior Outras secretarias municipais

Implantar a Escola de Pais, trabalhando a cultura de empregabilidade e geração de renda
Promover visitas de alunos nas grandes empresas do município e o contato com os profissionais para 
estímulo e orientação dos alunos Outras secretarias municipais

Criar e implementar política de inovação e empreendedorismo em educação no município
Estabelecer parceria com instituições, como o Sebrae, para capacitação de jovens e adultos nas áreas de 
interesse, voltados ao empreendedorismo

Estabelecer, via parcerias, acesso ao microcrédito para implantação de pequenos 
negócios para alunos capacitados

Outras secretarias municipais

4
Promover a educação empreendedora 
para as microempresas e empresas de 
pequeno porte

número de ações 
realizadas

3 3 4 36 Importante Realizar 2 ações por ano até 2028

Incentivar a EaD por meio de divulgação de cursos voltados à educação profissional no site Colombo 
Empreendedora

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Preparar os empresários do município para participarem de licitações e serem fornecedores locais Outras secretarias municipais

Instituir programa de inclusão digital por meio de capacitação, com o objetivo de promover o acesso de 
micro e pequenas empresas do município às novas tecnologias da informação e comunicação Outras secretarias municipais

Firmar parcerias ou convênios com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos de 
educação empreendedora, com o objetivo de disseminar conhecimentos sobre gestão de microempresas 
e empresas de pequeno porte, associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e assuntos afins

Celebrar parcerias ou convênios com órgãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico 
e instituições de ensino superior para o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com os 
objetivos de: transferência de conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, qualificação profissional e 
capacitação no emprego de técnicas de produção

Estabelecer, via parcerias, acesso ao microcrédito para implantação de pequenos 
negócios para alunos capacitados

Outras secretarias municipais
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N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Atender a demanda do setor produtivo 
(indústria, comércio, turismo, serviço e 
agricultura)

Contratação de mão de 
obra pelas empresas 

locais 
(fonte Caged)

Taxa de conversão de 
encaminhamentos em 

contratação 
(MTE e CIEE)

4 3 4 48 Essencial

1) Aumentar em 20% a contratação de 
pessoal pelas empresas de Colombo até 2022 
(base 2019)

2) Atingir 60% da mão de obra das empresas 
do município com funcionários do próprio 
município até 2028 
(base 2019)

Utilizar sistema de georreferenciamento para mapeamento de vagas, cursos e outras oportunidades
Permitir a interação do setor produtivo por meio do sistema de georreferenciamento, transformando-o 
também em uma plataforma interativa de oferta de vagas e contratação de pessoal

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Incentivar as empresas a contratar novos empregados que tenham sido qualificados via Projeto Qualifica 
Colombo

Oferecer, via parcerias, cursos EaD nas empresas, atendendo a demanda de forma customizada Outras secretarias municipais

Estabelecer canal de comunicação permanente com as empresas a fim de entender e antecipar as 
demandas por mão de obra Outras secretarias municipais

Ampliar o Projeto Qualifica Colombo de  forma a gerar oferta de mão de obra estratégica e qualificada 
para as empresas do município

Ampliar o portfólio de cursos do Projeto Qualifica Colombo, por meio de cooperação e parcerias com 
instituições de outros municípios

Estabelecer convênios/parcerias com empresas do município, levando módulos dos 
cursos para dentro das empresas Outras secretarias municipais

Criar programa de incentivo à contratação de mão de obra do próprio munícipio Criar sistema de acompanhamento permanente da contratação de mão de obra do município Outras secretarias municipais

Outras secretarias municipaisEstabelecer convênios/parcerias com o setor produtivo, para oferta de bolsas de estudo Estabelecer convênios/parcerias com o setor produtivo, para oferta de estágios remunerados

Estabelecer sistema de divulgação de vagas e contratação entre empresas e prefeitura Outras secretarias municipais

Eixo Estratégico Educação Profissional e Empregabilidade

Macro-objetivo 3 Fortalecer a educação no Ensino Fundamental e Médio

ANEXO 2

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Estabelecer política de educação 
continuada para docentes para 
projetos específicos

Nº de docentes 
reciclados e 
capacitados

3 3 4 36 Importante

1) 50% dos docentes da rede municipal 
atendidos até 2023

2) 100% dos docentes da rede pública 
atendidos até 2028

Criar novos programas de formação continuada

Secretaria de 
Educação

Outras secretarias municipais

Manter e ampliar o programa de educação empreendedora dos docentes Revisar e ampliar programa de  formação continuada de docentes da rede pública Outras secretarias municipais

Apoiar a participação dos profissionais de ensino em workshops, congressos e feiras para capacitação e 
aprimoramento

Estabelecer o intercâmbio e a troca de experiências entre os profissionais de ensino do município com os de 
outros municípios do país Outras secretarias municipais

Implementar a troca de experiências entre os profissionais de ensino da rede pública e privada do município 
e da RMC

Ampliar o projeto de troca de experiências entre os profissionais de ensino da rede 
pública e privada do município e da RMC, incluindo períodos de intercâmbio

Outras secretarias municipais

Eixo Estratégico Educação Profissional e Empregabilidade

Macro-objetivo 2 Fortalecer a educação no Ensino Fundamental e Médio
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N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Atender a demanda do setor produtivo 
(indústria, comércio, turismo, serviço e 
agricultura)

Contratação de mão de 
obra pelas empresas 

locais 
(fonte Caged)

Taxa de conversão de 
encaminhamentos em 

contratação 
(MTE e CIEE)

4 3 4 48 Essencial

1) Aumentar em 20% a contratação de 
pessoal pelas empresas de Colombo até 2022 
(base 2019)

2) Atingir 60% da mão de obra das empresas 
do município com funcionários do próprio 
município até 2028 
(base 2019)

Utilizar sistema de georreferenciamento para mapeamento de vagas, cursos e outras oportunidades
Permitir a interação do setor produtivo por meio do sistema de georreferenciamento, transformando-o 
também em uma plataforma interativa de oferta de vagas e contratação de pessoal

Secretaria de 
Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho

Outras secretarias municipais

Incentivar as empresas a contratar novos empregados que tenham sido qualificados via Projeto Qualifica 
Colombo

Oferecer, via parcerias, cursos EaD nas empresas, atendendo a demanda de forma customizada Outras secretarias municipais

Estabelecer canal de comunicação permanente com as empresas a fim de entender e antecipar as 
demandas por mão de obra Outras secretarias municipais

Ampliar o Projeto Qualifica Colombo de  forma a gerar oferta de mão de obra estratégica e qualificada 
para as empresas do município

Ampliar o portfólio de cursos do Projeto Qualifica Colombo, por meio de cooperação e parcerias com 
instituições de outros municípios

Estabelecer convênios/parcerias com empresas do município, levando módulos dos 
cursos para dentro das empresas Outras secretarias municipais

Criar programa de incentivo à contratação de mão de obra do próprio munícipio Criar sistema de acompanhamento permanente da contratação de mão de obra do município Outras secretarias municipais

Outras secretarias municipaisEstabelecer convênios/parcerias com o setor produtivo, para oferta de bolsas de estudo Estabelecer convênios/parcerias com o setor produtivo, para oferta de estágios remunerados

Estabelecer sistema de divulgação de vagas e contratação entre empresas e prefeitura Outras secretarias municipais

Eixo Estratégico Educação Profissional e Empregabilidade

Macro-objetivo 3 Fortalecer a educação no Ensino Fundamental e Médio

N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Estabelecer política de educação 
continuada para docentes para 
projetos específicos

Nº de docentes 
reciclados e 
capacitados

3 3 4 36 Importante

1) 50% dos docentes da rede municipal 
atendidos até 2023

2) 100% dos docentes da rede pública 
atendidos até 2028

Criar novos programas de formação continuada

Secretaria de 
Educação

Outras secretarias municipais

Manter e ampliar o programa de educação empreendedora dos docentes Revisar e ampliar programa de  formação continuada de docentes da rede pública Outras secretarias municipais

Apoiar a participação dos profissionais de ensino em workshops, congressos e feiras para capacitação e 
aprimoramento

Estabelecer o intercâmbio e a troca de experiências entre os profissionais de ensino do município com os de 
outros municípios do país Outras secretarias municipais

Implementar a troca de experiências entre os profissionais de ensino da rede pública e privada do município 
e da RMC

Ampliar o projeto de troca de experiências entre os profissionais de ensino da rede 
pública e privada do município e da RMC, incluindo períodos de intercâmbio

Outras secretarias municipais

Eixo Estratégico Educação Profissional e Empregabilidade

Macro-objetivo 2 Fortalecer a educação no Ensino Fundamental e Médio
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N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Aprimorar as políticas públicas 
ambientais e a gestão da 
biodiversidade

Nº de iniciativas 
realizadas

3 3 4 36 Importante

1) Realização de no mínimo 9 ações nos 
primeiros 3 anos

2) Realização de no mínimo 25 ações para os 
próximos 10 anos  (a partir de 2019)

Mapear a biodiversidade do município

Secretaria de Meio 
Ambiente

Outras secretarias municipais

Fomentar a educação, sensibilização pública, informação e divulgação sobre o meio ambiente e a 
biodiversidade no município

Outras secretarias municipais

Estimular e facilitar a criação de reservas particulares do patrimônio material (RPPN) municipais Outras secretarias municipais

Verificar junto ao estado o ICMS ecológico Outras secretarias municipais

Estimular o gerenciamento de resíduos sólidos e serviços ambientais Outras secretarias municipais

Estruturar ações de proteção ambiental e da biodiversidade em conjunto com outros 
municípios da RMC

Outras secretarias municipais

Eixo Estratégico Gestão ambiental e conservação da biodiversidade

Macro-objetivo 3 Melhorar a gestão e as políticas públicas ambientais no município

2
Fomentar a utilização sustentável dos 
componentes da biodiversidade

Número de programas 
e parcerias efetivadas

4 3 3 36 Importante

1) Realização de no mínimo 3 programas ou 
parcerias em 2 anos

2) Realização de no mínimo 7 programas ou 
parcerias em 10 anos

3) Realização de no mínimo 20 programas ou 
parcerias em 30 anos (a partir de 2019)

Estimular, orientar e capacitar agricultores e viveiristas para a agricultura orgânica

Secretaria de Meio 
Ambiente

Outras secretarias municipais

Criar incentivos e parcerias para pesquisas, visando a utilização sustentável de componentes da flora 
colombense

Outras secretarias municipais

Estimular a produção e o consumo consciente no município Outras secretarias municipais

Realizar parcerias com universidades e centros de pesquisas, visando a implantação de técnicas para manejar 
melhor o ecossistema local

Outras secretarias municipais

ANEXO 2
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N° Objetivos Específicos Indicador G 
(1-4)

U 
(1-4)

T 
(1-4) P Prioridade Meta Ações de Curto Prazo (até 2 anos) Ações de Médio Prazo (de 2 a 10 anos) Ações de Longo Prazo (mais de 10 anos) Responsável Apoio

1
Aprimorar as políticas públicas 
ambientais e a gestão da 
biodiversidade

Nº de iniciativas 
realizadas

3 3 4 36 Importante

1) Realização de no mínimo 9 ações nos 
primeiros 3 anos

2) Realização de no mínimo 25 ações para os 
próximos 10 anos  (a partir de 2019)

Mapear a biodiversidade do município

Secretaria de Meio 
Ambiente

Outras secretarias municipais

Fomentar a educação, sensibilização pública, informação e divulgação sobre o meio ambiente e a 
biodiversidade no município

Outras secretarias municipais

Estimular e facilitar a criação de reservas particulares do patrimônio material (RPPN) municipais Outras secretarias municipais

Verificar junto ao estado o ICMS ecológico Outras secretarias municipais

Estimular o gerenciamento de resíduos sólidos e serviços ambientais Outras secretarias municipais

Estruturar ações de proteção ambiental e da biodiversidade em conjunto com outros 
municípios da RMC

Outras secretarias municipais

Eixo Estratégico Gestão ambiental e conservação da biodiversidade

Macro-objetivo 3 Melhorar a gestão e as políticas públicas ambientais no município

2
Fomentar a utilização sustentável dos 
componentes da biodiversidade

Número de programas 
e parcerias efetivadas

4 3 3 36 Importante

1) Realização de no mínimo 3 programas ou 
parcerias em 2 anos

2) Realização de no mínimo 7 programas ou 
parcerias em 10 anos

3) Realização de no mínimo 20 programas ou 
parcerias em 30 anos (a partir de 2019)

Estimular, orientar e capacitar agricultores e viveiristas para a agricultura orgânica

Secretaria de Meio 
Ambiente

Outras secretarias municipais

Criar incentivos e parcerias para pesquisas, visando a utilização sustentável de componentes da flora 
colombense

Outras secretarias municipais

Estimular a produção e o consumo consciente no município Outras secretarias municipais

Realizar parcerias com universidades e centros de pesquisas, visando a implantação de técnicas para manejar 
melhor o ecossistema local

Outras secretarias municipais
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Eixo Estratégico

Macro-objetivo 

N° Objetivos 
Específicos Indicador Acompanhamento Meta

Ações

Responsável Resultados Pontos 
Problemáticos

Medidas Corretivas Propostas

Curto Prazo 
(até 2 anos)

Médio Prazo 
(de 2 a 10 anos)

Longo Prazo 
(mais de 10 anos)

Medidas 
Corretivas Responsável Prazo






