
NOME OBJETO EXECUÇÃO RESULTADO

PLANO DE AÇÕES E 

INVESTIMENTOS

Auxilio Técnico aos Municípios, 

para melhoria dos projetos e ações 

municipais, visando a concretização 

dos Planos de Investimentos e Ações 

dos Municípios. Permanente

Atender ou auxiliar à demanda

Municipal, referente as

propostas de projetos e ações

ligados ao desenvolvimento

urbano.

SISTEMA SEDU/

PARANACIDADE

 INTERATIVO

Sistema público de informação 

georeferenciada estadual, onde 

encontram-se dispostos os dados 

digitais de Base Cartográfica e Obras  

de Desenvolvimento Urbano

Permanente

Visa subsidiar a elaboração e 

implementação de políticas de 

desenvolvimento urbano e 

alocação de recursos de 

financiamento do SFM. Atende 

demandas solicitadas e orienta 

técnicos do PARANACIDADE.

PLANOS DIRETORES

Cooperação Municipal para 

Financiamento de Planos Diretores e 

Assistência Técnica.

Permanente

Atender a legislação estadual

 auxiliando, supervisionando e 

financiando a elaboração de 

plano diretores ou sua 

atualização.

COOPERAÇÃO TÉCNICA  

COM O

MUNICÍPIO DE 

MAPUTO

Cooperação na Área Institucional 

com o Munícipio de Maputo – Capital 

de Moçambique. Temporário 2013

Colaboração e transferência 

de apoio técnico do 

PARANACIDADE ao Conselho 

Municipal de Maputo para as 

ações relacionadas ao 

desenvolvimento urbano, 

regional e institucional, em 

conformidade com o Plano de 

Trabalho aprovado pelas partes.

PROGRAMA PARANÁ 

URBANO e 

SFM

Sistema de Financiamento 

Estadual para as demandas 

municipais por obras e equipamentos Permanente

Financiar e supervisionar ações e

projetos municipais elegíveis

pela política de desenvolvimento

urbano vigente. Expectativa de

financiar as oferecidas dentro da

possibilidade financeira na

Fomento Paraná para o setor

público. 

PROGRAMA PARANÁ URBANO III

Novo programa de financiamentos

 com recursos do BID em parceria 

com o governo estadual. Em elaboração 

previsto para 

2013-2014

Obtenção de novos recursos,

reforçando a oferta do SFM para

o financiamento aos munícipios

paranaenses. Concretizar em

2013/14 o financiamento com o

BID na ordem de R$

150.000.000,00

AREA INSTITUCIONAL

AREA OPERACIONAL



PLANO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO 

DO MUNICÍPIOS 

PAM/SEDU 

Programa de Repasse Voluntário 

de Recursos para os Municípios da 

SEDU.

  Temporário 

2013-2014

Assistência Técnica do 

Paranacidade à SEDU nas ações 

de análise de projetos, licitação e 

medição das ações e demandas 

propostas dentro do quadro de 

elegibilidades do programa. 

Recursos orçamentários da 

SEDU.

PROGRAMA PARA A 

AQUISIÇÃO 

DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS PARA 

PREFEITURAS DO 

ESTADO DO PARANÁ-

PROMAP II

Programa para financiamento e 

aquisição de Máquinas e 

Equipamento Rodoviários Municipais 

– Cooperação com BRDE.

Temporário 

2013-2014

Disponibiliza recursos 

financiáveis aos municípios, para 

a aplicação em 2013 de R$ 71 

milhões em equipamentos.


