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Campo Mourão, 18 de setembro de 2020. 

 

Prezado/a Senhor/a, 

xxxxxxxx, 

Candidato/a à Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

NESTA, 

Ao cumprimentá-lo/a, cordialmente, em nome de todas as Entidades-

membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – 

CODECAM e, em nome de sua Mesa Diretora, vem lhe apresentar um Termo de 

Compromisso, elaborado pela Sociedade Civil Organizada. 

Há como objetivo, uma maior seguridade pelos projetos, melhor 

consistência e menor volatilidade dos mesmos após as trocas na gestão pública 

do município. Assim, o documento possui intuito principal o de firmar acordo para 

a continuidade de projetos e ações que já vinham sendo desenvolvidas no 

município, somadas as sugestões da Sociedade Civil Organizada. Desta forma, 

além de apresentar os anseios da sociedade, é uma maneira de assegurar e 

salvaguardar ações prósperas a cidade, que foram construídas por gestões 

anteriores, para que continuem servindo a sociedade. 

Este projeto foi pensado para que, de forma duradoura, sejam 

reverberados resultados de desenvolvimento econômico, e sociais, ao longo dos 

anos, e por isto, contamos com o empenho e compromisso dos senhores (as). 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 
 

Newton dos Santos Leal 
Presidente do CODECAM 
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1. APRESENTAÇÃO DO CODECAM 

 

O CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, 
de caráter deliberativo e consultivo, foi criado em novembro 2017, pela Lei 
3.875/17, com o objetivo de formular, propor, promover e fazer executar políticas 
de desenvolvimento econômico, por meio da seguinte orientação estratégica: 

MISSÃO: Promover o desenvolvimento econômico sustentável de Campo 
Mourão, mediante a articulação da sociedade organizada e dos poderes 
constituídos. 

VALORES INSTITUCIONAIS: Equidade; Comprometimento; Respeito; 
Transparência; Excelência. 

PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS: Ética; União; Consenso; Continuidade; 
Engajamento social; Suprapartidarismo. 

A Mesa Diretora do Conselho é assim composta: 

1) Pelo Presidente, eleito dentre os membros do Plenário, não devendo estar 
filiado a qualquer sigla partidária e tampouco de manifestar apoio a qualquer ente 
político-partidário; 2) Vice-Presidente, e 3) Secretário. 

A Estrutura de Governança do CODECAM temo como órgão máximo de decisão 
o Conselho Pleno, hierarquicamente seguido das proposições da Mesa Diretora 
com o apoio de seu Comitê Estratégico. Toda essa estrutura tem como base, as 
ações e projetos encaminhados pelas Câmaras Temáticas, assessoradas pela 
Secretaria Executiva. 

Fonte: CODECAM (2020) 
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O CODECAM, em seu planejamento estratégico, conjunto a suas entidades-
membro, estabeleceu para Campo Mourão um PROPOSITO e SONHO. 

Fonte: Elaborado em reunião de Planejamento Estratégico, 13/11/2018. 

Há que se considerar que o Conselho é uma entidade fomentadora de projetos, 
porém não executora, cabe ao CODECAM fomentar junto à administração 
pública ou mesmo junto à iniciativa privada a busca de ações propulsoras do 
desenvolvimento econômico da cidade. 

Logo, o desafio do Conselho está em contribuir e planejar a Campo Mourão que 
queremos, em todos os aspectos, buscando tornar nossa cidade um lugar cada 
vez melhor para se viver, com qualidade de vida e oportunidades para todos os 
seus moradores. 

Para tanto, o Propósito e Sonho estabelecido, foi alinhado com a VISÃO do 
CODECAM que é: “ser referência em geração de negócios, saúde, educação, 
urbanismo e agronegócios com base tecnológica e inovação focada no 
desenvolvimento humano e na qualidade de vida”. Nesta perspectiva, para 
alcançar esses objetivos, os eixos temáticos estabelecidos que serão 
mensurados por indicadores, foram definidos como: a) Geração de Negócios, b) 
Saúde, c) Educação, d) Urbanismo, e) Agronegócio, conforme a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
Elaborado em reunião de Planejamento Estratégico, 13/11/2018. 
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2. TERMO DE COMPROMISSO DO CODECAM 

 

O presente Termo de Compromisso, aqui apresentado, é resultado de consulta 
realizada junto às entidades representativas e grupos organizados, das 
áreas pública e privada de nossa cidade, participantes efetivos do Plenário e 
das Câmaras Temáticas do CODECAM. 

Portanto, trata-se de documento que contém os projetos e as ações 
considerados prioritários para o desenvolvimento econômico e social de 
Campo Mourão e região, baseados não somente na expectativa ou no desejo 
da sociedade civil, mas, também e, sobretudo, em estudos técnicos realizados 
para nortear os rumos do crescimento e do desenvolvimento de nosso território. 

Desta maneira, queremos instituir uma nova forma de participação política da 
sociedade local, que busca cada vez mais ser a protagonista do desenvolvimento 
regional, para que se possa garantir a perenidade das políticas públicas e 
privadas de desenvolvimento de médio e longo prazo, evitando a 
descontinuidade gerada pelas mudanças na administração municipal, 
estadual e federal, ocasionadas a cada mandato eletivo que se finda. 

Para isto, apresentamos abaixo a pauta que compõe o presente documento e 
também a relação das entidades públicas e privadas que compõem o 
CODECAM, contando desde já com vosso apoio, para juntos, mudarmos a 
história de nossa cidade e região, e construirmos a Campo Morão que sonhamos 
e ensejamos para o futuro. 

 

3. DISTRIBUIÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO EM EIXOS 

TEMÁTICOS 

 

3.1 GESTÃO PARTICIPATIVA E PROFISSIONALIZADA 

 

a) Manter um diálogo constante com a sociedade civil organizada, por meio 

do CODECAM e suas Câmaras Temáticas, com o objetivo de que o 

Conselho possa oferecer suporte ao município nas tomadas de decisões; 

b) Melhoria da gestão, através de implantação de ferramentas que ampliem 
a participação social, democratizem a informação e desburocratizem os 
processos. 

c) Priorizar a nomeação de Secretários/as Municipais com perfil técnico e 
preferencialmente submetidos à apreciação dos órgãos e conselhos 
municipais ligados a cada área, como forma de garantir uma gestão 
pública profissional e compartilhada com a sociedade civil organizada. Do 
mesmo modo, priorizar a nomeação de diretores com conhecimento 
técnico em suas áreas de atuação; 
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d) Capacitar os membros dos Conselhos Municipais para o exercício de suas 
funções, além de fornecer a estrutura física necessária para o 
desempenho das atividades, como nas áreas jurídicas e contábil, por 
agentes públicos efetivos dos quadros do Poder Público Municipal. Abrir 
editais convocando a comunidade local quando da composição dos 
Conselhos Municipais, em tempo hábil, que permita a organização de 
interessados; 

e) Apoiar as instituições de Controle Social e realizar por meio de cursos, 
palestras, cartilhas e manuais a capacitação permanente da sociedade 
civil no exercício do Controle Social e Educação Fiscal, além de criar um 
grupo de trabalho, formado por agentes públicos das Secretarias 
Municipais, juntamente com representantes do OSB e dos Conselhos 
Municipais; 

f) Elaborar, regulamentar e integrar no calendário curricular das escolas da 
rede municipal de ensino atividades relacionadas a disciplina de Direito 
Constitucional, voltada a explicação de direitos e deveres dos cidadãos, 
bem como a disciplina de Educação Fiscal, fomentando o efetivo controle 
social; 

g) Constituir Comissão de Implantação do Plano de Transparência e 
Controle Social, composto por representantes da Prefeitura, da sociedade 
civil e de instituições de ensino superior, que serão responsáveis por 
detalharem o plano, estabelecerem cronogramas, acompanharem a 
implantação das propostas e fiscalização da sua execução; 

h) Nomear Controlador-Geral do Município com base em lista composta 
exclusivamente por agentes públicos efetivos do Município, cuja seleção 
deve se dar por meio de critérios técnicos e de mérito profissional. O 
exercício da função se dará pelo período de quatro anos – sendo seu 
mandato coincidente com os dois anos finais de uma gestão e os dois 
anos iniciais da próxima gestão, ou pela vigência do Plano Plurianual 
(critério a ser definido pelo futuro gestor). Atuar no sentido de adequar as 
atividades da Secretaria de Controle Interno às exigências do Tribunal de 
Contas, inclusive com o quadro funcional previsto em lei, 
responsabilizando-a pelo controle interno e externo da máquina pública, 
tais como: Prefeitura, Autarquias, Instituições Conveniadas e demais 
parceiros. Implantar e gerir Programa de Compliance; 

i) A Controladoria Geral do Município deverá elaborar e publicar relatórios 
periódicos (quadrimestrais), conforme atribuições estabelecidas na 
legislação brasileira, mantendo os dados abertos e atualizados; 

j) Aplicar as penalidades previstas na legislação brasileira nos casos em 
que cláusulas contratuais forem desrespeitadas pelas concessionárias de 
serviços públicos ou fornecedores dos órgãos públicos municipais. Da 
mesma forma, dar efetividade às ações que visam responsabilizar e 
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buscar o ressarcimento junto aos agentes públicos que praticaram atos 
lesivos ao patrimônio público; 

k) Não nomear para cargos comissionados: agentes públicos ou cidadãos 
que sejam réus em ações criminais ou de improbidade administrativa com 
condenação em segunda instância. Também não nomear para cargos 
comissionados: agentes públicos ou cidadãos que tenham grau de 
parentesco até o terceiro nível (grau) com a autoridade nomeante ou com 
o agente público da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento; 

l) Estabelecer setor de Organização e Métodos de Gestão a fim de otimizar 
o trabalho dos agentes públicos, centralizando as práticas e padrões 
administrativos; 

i. Implantar ações do Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização – GesPública, que oferece gratuitamente 
para download as Ferramentas para elaboração da Carta de 
Serviços ao Cidadão; Metodologia de Mapeamento e 
Simplificação de Processos; Manual para criação de 
Indicadores de Desempenho; Instrumento de Avaliação da 
Gestão Pública e Instrumento Padrão de Pesquisa de 
Satisfação; 

ii. Adotar o modelo de contrato de gestão, nos moldes do art. 
37, § 8° da Constituição Federal, para facilitar o 
cumprimento das metas e aferição de resultados nas 
diversas secretarias e órgãos da administração pública 
direta e indireta; 

m) Encaminhar, para exame e parecer do órgão solicitante do objeto a ser 
licitado, as minutas dos editais desenvolvidas pelo setor competente, a 
fim de que sejam verificados e se estes atendem aos padrões técnicos de 
custo, qualidade e fiscalização; 

n) Realizar um Estudo Técnico para avaliar as dificuldades e deficiências do 
setor de compras e gestão de contratos, incluindo a área de fiscalização; 

o) Reestruturar e fortalecer o Departamento de Compras, tanto do ponto de 
vista pessoal quanto de infraestrutura necessária; 

p) Implantar um sistema de monitoramento da frota municipal que possibilite 
a fiscalização de todas as distâncias percorridas, do consumo de 
combustível e demais gastos inerentes aos veículos e maquinários, 
mantendo-se horímetros e velocímetros em perfeito estado de 
funcionamento, para que tais controles sejam viáveis; assim como 
estabelecer manutenções periódicas em todos os veículos e 
disponibilizar/publicar as despesas com o custo final de tais manutenções 
de cada veículo no Portal de Transparência; 



 

9 

 
 CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão  

Av. Irmãos Pereira, 963 – ACICAM – Centro – Campo Mourão – PR  
Contato: codecamexecutivo@gmail.com - (44) 3518-8025 / (44) 99154-4848 

i. Alinhar o sistema de monitoramento com os Conselhos 
Municipais; 

q) Implantar um Almoxarifado Central, que passará ser de responsabilidade 
deste setor a requisição das próximas compras após ser realizado a 
devida análise sobre a real necessidade desta de acordo com o que há 
em estoque e com o que a secretaria solicitar; 

i. Implantar um controle de estoque informatizado que 
divulgará em tempo real, no Portal da Transparência, para o 
acesso a qualquer interessado, lista que contenha: os 
produtos que derem entrada e saída, as requisições dos 
órgãos públicos, os produtos que forem descartados (com 
justificativa do responsável pelo descarte) e os usuários 
finais; 

ii. Manter o departamento que centralizará o procedimento de 
aquisições públicas, formado por profissionais experientes, 
agentes públicos concursados, com plano de carreira, que 
terão a responsabilidade de organizarem o plano anual de 
compras, isto é, a pesquisa, a compra, o recebimento, a 
distribuição e o controle de estoques, cuja atuação visa 
profissionalizar os agentes públicos e livrar sua atuação de 
interferências contrárias aos interesses públicos. 

r) Aos moldes da Lei nº 13.429/2017 e a fim de limitar a exposição do 
Município a ações trabalhistas decorrentes de contratações terceirizadas, 
observar a terceirização de modo a: restringi-las as atividades-meio; exigir 
em edital todas as provisões de custos com encargos sociais trabalhistas; 
exigir seguro ou caução real da contratada para garantir eventual 
inadimplemento dos direitos trabalhistas levantados após a prescrição de 
direitos; fiscalizar mensalmente o cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas referente à mão de obra utilizada e vincular o repasse mensal 
do serviço ao cumprimento destes encargos; estipular em contrato a 
possibilidade da Administração descontar do repasse dos valores 
contratados quando houver falha no cumprimento das obrigações pela 
contratada; não ocorrendo a regularização no prazo concedido, promover 
a rescisão unilateral da prestação de serviços; 

s) Designar servidor público lotado na Secretaria de Obras para o 
acompanhamento das obras municipais, observando o proposto 
contratualmente, e realizar a publicação atualizada dos detalhes 
acompanhados no portal da transparência e demais plataformas 
pertinentes (por exemplo: SIMEC); 

i. O acompanhamento e publicação, analisará a evolução das 
obras, contendo: indicação de fiscal de obra; empenhos 
realizados; status da obra; cronograma e alterações 
contratuais; aditivos; expiração das cauções; 
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reajustamentos; detalhamento das medições executadas e 
dos saldos contratuais; 

i. Primar pela organização do quadro pessoal dos funcionários 
públicos municipais de forma que todos desenvolvam suas 
funções nos termos dos quais foram aprovados em 
Concurso Público, evitando-se, dessa forma, desvios de 
funções; 

 

3.2 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
 

a) Atender às políticas econômicas de médio e longo prazo, disponibilizadas 
pelo CODECAM que podem ser convergentes do plano de 
desenvolvimento econômico, que está em andamento pela UNESPAR e 
UEM. 

** Sobre o Plano de Desenvolvimento econômico em andamento, este tem como 
objetivo elaborar um diagnóstico das cadeias econômicas propulsivas, bem 
como contextualizá-los no cenário social por meio de ferramentas 
econométricas. Além disso, por meio de diagnóstico, serão apresentadas 
análises e projeções sobre o que poderá ser praticado para o desenvolvimento 
econômico local, considerando em um contexto de macrotendências que 
atendam as expectativas locais. Para tanto, há que se estabelecer um plano de 
ação a médio e longo prazo. 

Logo, o documento será um norte, além de apresentar estratégias para que os 
atores locais compreendam onde e quando devem ser desenvolvidas táticas de 
desenvolvimentos organizacionais e institucionais, além da atração ou expansão 
no ramo corporativo. Nesse sentido, o que se espera é um impacto no 
desenvolvimento econômicos para Campo Mourão. 
 

b) Apoiar integralmente e contribuir para a implementação dos projetos de 
infraestrutura elaborados pelo CODECAM por meio de suas Câmaras 
Temáticas.  

c) Manter o cargo de Secretário Executivo do CODECAM sob nomeação do 
Prefeito Municipal, mediante indicação da Mesa Diretora do CODECAM, 

vide art. 4°, p.u, do Regimento Interno do CODECAM.  

d) Buscar soluções que que visem solver a problemática atual da área de 
previdência de forma efetiva.  

e) Fomentar a economia local em todos os setores, para que haja aumento 
de recursos e de receitas municipais. 

f) Adotar o Programa de Compras Públicas Campo Mourão desenvolvido 
pelo SEBRAE em parceria com a Prefeitura Municipal, OSB Campo 
Mourão, Comitê de implantação da Lei Geral da Micro e Pequena 
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Empresa e possíveis outros parceiros, que tem como finalidade promover 
a capacitação das empresas locais e incentivá-las a participar dos 
processos de compras públicas 

 

3.3 PLANEJAMENTO URBANO  

 

a) Atuar na modernização da mobilidade da cidade, buscando novos 
conceitos nas Smart Cities, privilegiando modais verdes, assim como 
em mudanças estruturais no trânsito em toda a cidade, pois o projeto 
original conta com mais de quarenta anos. 

b) Dar andamento ao projeto de desassoreamento do Parque do Lago, 
que está sendo desenvolvido juntamente com a Sanepar e IAP. 

c) Corroborar para com o andamento e aprovação do projeto sobre a 
rodovia na saída para Maringá, que está em fase de aprovação há 
mais de um ano, que migraria grande fluxo de cargas pesadas para 
fora da cidade. 

d) Revitalizar, e manter sob cuidados, a entrada da cidade/ saída para 
Maringá, com manutenção no asfalto e nos canteiros ás margens da 
pista, visando manter a boa aparência da entrada da cidade e evitar 
acidentes nas proximidades das Instituições de Ensino. 

e) Realizar a manutenção de canteiros da cidade e prezar pela boa 
manutenção da sinalização da cidade, em ruas e estabelecimentos 
públicos. 

f) Implementação da prática de estacionamento rotativo. 

g) Atuar na implementação de ciclovias na cidade, visto o grande número 
de ciclistas, visando inspirar hábitos mais saudáveis da população, 
diminuir emissão de gases poluentes na atmosfera, melhorar o fluxo 
de veículos e salvaguardar a vida dos ciclistas, reservando-os lugar 
próprio de utilização. 

h) Realizar implementação de projeto do Contorno Norte, para que haja 
descentralização do fluxo de veículos pesados da cidade, e possam 
dessa forma, circular diretamente pelo Contorno. 

i) Buscar estratégias e apoios para longo prazo ser desenvolvidos 
projetos de implementação de redes ferroviárias para transporte de 
cargas, no município. 
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3.4 COMÉRCIO E SERVIÇOS  

 

a) Buscar mecanismos para fomentar a economia local e garantir o 
desenvolvimento das atividades em todos os setores, para que haja 
aumento de recursos e de receitas municipais. 

b) Estímulo a novos empreendimentos de diferentes segmentos de 
serviços e comercio, impulsionando investimento local, geração de 
renda e oportunidades de empregos, melhorando os indicadores 
econômicos do município. 

c) Buscar recursos para a pavimentação e melhorias da BR158 Campo 
Mourão / Roncador e melhorias na BR 487 Campo Mourão / Iretama / 
Guarapuava. 

d) Incentivo as empresas da construção civil, através de incentivos 

estratégicos dos impostos sobre a propriedade imobiliária, redução 

dos impostos para os prestadores de serviços do segmento. 

e) Ampliar a automatização dos processos de internos que facilitem a 
abertura de pequenas e médias empresas (alvarás, licenças e outras 
demandas pertinentes). 

f) Buscar e ampliar junto às instituições financeiras modelos de 
empréstimo para incentivar o empreendedorismo local já existente de 
pequeno e médio porte. 

g) Investimentos em projetos de mobilidade urbana trazendo mais 
comodidade, segurança e produzindo impacto na qualidade de vida 
aos moradores e atraindo novos negócios e empresas ao município. 

 

3.5 TURISMO 

 

a) Instituir, para a pasta de Turismo, corpo técnico e recursos 
necessários para compor um organismo oficial de turismo capaz de 
inserir Campo Mourão no Sistema Nacional de Turismo, visando ainda 
a transformação da categoria perante o Ministério do Turismo, o que 
ampliará o acesso a recursos e demais apoios no Governo Federal. 

b) Prestar auxílio necessário a área do turismo de Campo Mourão, dando 
devido respaldo aos locais tidos como turísticos no município. 

c) Resgatar a gestão participativa do turismo municipal e regional, 
articulando-se com agentes públicos e privados do turismo local e 
regional, estadual e nacional. 
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d) Conduzir a construção de um plano para o desenvolvimento do turismo 

local. 

e) Promover a criação de um sistema de informações sobre o turismo 
local, que envolva a realização de pesquisas, estudos, produção, 
acompanhamento e organização de dados sobre o turismo, com 
objetivo de orientar investimentos e a tomada de decisão de gestores 
públicos e privados do setor de lazer, viagens e turismo.  

f) Articular ações de promoção do turismo local, buscando ampliar a 
atração de turistas e investidores. 

g) Buscar recursos dos diversos e diversificados editais frequentemente 
disponíveis para investimentos em infraestrutura e ações de apoio ao 
turismo, revitalização de espaços públicos ligados ao lazer e 
entretenimento, espaços para eventos, acessibilidade urbana, 
terminais de embarque de passageiros (urbano, rodoviário, aéreo), 
entre outros recursos existentes. 

h) Prestar auxílio necessário a área do turismo de Campo Mourão, dando 
devido respaldo aos locais tidos como turísticos no município. 

i) Promover o prato típico “Carneiro no Buraco” e seus respectivos rituais 
como patrimônio turístico e histórico do município de Campo Mourão. 

 

 3.6 CULTURA  

 

a) Viabilizar aos agentes de produção cultural, incentivos que propiciem 
a pulverização da arte nos bairros; 

b) Os seguintes setores participantes da rede de Cultura no Município, 
deverão ser mantidos, equipados e dinamizados, sendo eles: 

I. Casa da Cultura, onde são ofertadas aulas de Ballet, Teatro e 
Artes Plásticas; 

II. Teatro Municipal, que recebe anualmente, cerca de oitenta mil 
pessoas; 

III.  Museu Municipal, que atende projetos de Faculdades e 
Escolas, teve seu prédio revitalizado, porém, existe a demanda 
de melhoria na parte elétrica; 

IV.  Escola Municipal de Arte Circenses, onde são oferecidas aulas 
gratuitas para projetos sociais com professores efetivos, e 
abriga ainda professores terceirizados que utilizam o espaço 
para aulas; 
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V.  Estação da Luz, que abriga a Biblioteca Municipal, o 
Departamento Administrativo da Fundacam e a sala da 
Academia Mourãoense de Letras; 

VI.  Biblioteca Indústria do Conhecimento, onde há o atendimento 
das demandas da região do Grande Lar Paraná, com diversas 
modalidades de serviços e projetos; 

VII. Biblioteca Cidadã, que atende ás demandas da região Norte da 
cidade, abrangendo vários bairros, mantendo diversos serviços 
e projetos, bem como oferece computadores para que a 
comunidade possa usufruir deste, para pesquisas e outras 
necessidades; 

VIII.  Barracão das Artes, que está em construção e visa 
implementar o desenvolvimento de atividades culturais, 
mantendo vivo e atuantes os Conselhos Municipais dos 
segmentos culturais, promovendo salões de artes plásticas, 
concursos, e discussões para revitalizar esta modalidade, 
descentralizar festivais de circo, teatro, música e dança, para os 
bairros, uma vez que a população das comunidades não possui 
o hábito de frequentar o Teatro Municipal, e ainda, organizar 
juntamente ao CODECAM, um mapa cultural de acesso virtual 
aos visitantes, munícipes e outros interessados em conhecer a 
cultura e atrações locais; 

 

3.7 SAÚDE 

 

a) Integração dos serviços ofertados pela Rede de Atenção à Saúde para 

o encaminhamento e regulação da Rede de Urgência e Emergências.  

b) Criar mecanismos que permitam a resolução local, em especial de 
situações cirúrgicas, no próprio município, evitando encaminhamentos 
para referências.  

c) Reestruturar o Programa Saúde da Família para todas as Unidades 
Básicas de Saúde para que a atenção básica seja feita com eficácia. 

d) Implementar o programa do Ministério da Saúde, Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). (Conforme portaria nº 2.887, de 20 de 
dezembro de 2012). 

e) Desenvolver programas com as Universidades e escolas técnicas da 
área da saúde, para promover ações que contribuam com o cuidado 
aos pacientes e que possam promover saúde. 
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f) Permitir que o Recurso proveniente do Curso de Medicina, seja 
direcionado para melhorias da rede de saúde no município, que possa 
ser aplicado conforme as reais necessidades e que a Comissão 
denominada COAPES, tenha um representante do CODECAM e 
Câmara temática da Saúde. 

g) Buscar junto ao plano regional integrado, formas de fortalecer a nossa 
macrorregião, COMCAM, nos vazios assistenciais, possibilitando o 
desenvolvimento e crescimento da nossa região. 

h) Buscar alternativas para resolver os gargalos de financiamento à 
saúde que impedem o crescimento do setor no município. 

i) Construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, visando 

descentralizar o fluxo de atendimento em algumas áreas, como 

poderia ocorrer nas cercanias do Jd. Izabel e Jd. Europa e demais 

bairros em expansão.  

j) Solver e atualizar a lista de espera em consultas de especialidades, 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS na cidade, oferecendo concursos 
públicos para médicos especialistas, e qualificando a fila de espera 
para consultas e/ou exames especializados, de forma que o paciente 
que mais precise seja atendido de forma mais rápida do que aquele 
cujo problema possa ser resolvido pelas equipes de atenção primária, 
ou ainda como no projeto “Transparência nas Listas de Espera do 
SUS”, desenvolvido pelo MPSC. 

k) Corroborar para a inauguração e manutenção do Centro de 
Especialidades da Mulher e da Criança, tornando-o referência na 
cidade no atendimento de ginecologia e obstetrícia, e pediatria. 

l) Implementar as ações do plano municipal de saúde, elaborado pelo 
Conselho Municipal da Saúde, com representantes da comunidade; 

m) Estabelecer critérios para repasse financeiro as instituições de saúde 
e sociais, sem que haja interrupção do repasse, visto a importância do 
mesmo para manutenção das instituições; 

n) Corroborar com a melhoria do fluxo das Redes Básicas de Saúde 
(primária) para otimizar o processo de atendimento e/ou diminuição 
das filas das demais Redes de Atenção à Saúde (secundária e 
terciária). 

o) Fortalecimento, ampliação e reestruturação da Rede de atenção à 
saúde mental já existente CAPS AD, CAPS adulto. 

p) Criar a Rede de atenção à saúde mental infantil tão necessária e 
crescente em nosso município, para os problemas sociais emergentes 
como a violência de todas as formas, abuso infantil, intelectualidade e 
aprendizagem, depressão, ansiedade, automutilação e suicídio. 
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q) Criar o serviço de atendimento de urgência e emergência; e internação 
dia para a psiquiátrica. Hoje este serviço não é ofertado na rede de 
forma específica, sendo de forma descentralizada, e pesquisas 
demostram que terá uma demanda muito maior com o pós-COVID. A 
estruturação da Rede de Atenção à Saúde Mental, poderia ser um dos 
muitos diferenciais de Campo Mourão, tendo em vista que 
pouquíssimas Regionais tem este serviço ofertado. Ter este serviço, 
pode criar a possibilidade futuramente ter residência médica e/ou 
multidisciplinar em psiquiatria. 

r) Reestruturar o Programa de atendimento domiciliar em Fisioterapia 
cardiorrespiratória, psicologia, terapia ocupacional que será uma 
demanda a ser analisada para o pós-COVID-19 

s) Implementar o internamento domiciliar, pode ser um braço dos 
Hospitais, isso traz um conforto ao paciente e familiar, além de liberar 
leitos, contribuindo inclusive na redução de custos hospitalares; 

t) Ampliar o serviço de atendimento multidisciplinar de Doenças Crônicas 
não transmissíveis. 

u) Entender e organizar a atenção básica e secundária para diminuir o 
impacto na atenção terciária (Hospitalar); 

v) Manter investimentos de suporte contínuos ao Hospital Santa Casa de 
Campo Mourão. 

w) Fomentar o desenvolvimento, e manutenção das áreas de 
especialidades, visando diminuir o fluxo de pacientes que migram para 
outras cidades em busca de tratamentos, ou consultas em 
especialidades. 

x) Corroborar com a melhoria do fluxo das Redes de Básica de Saúde 
(primária) para otimizar o processo de atendimento e/ou diminuição 
das filas das demais Redes de Atenção à Saúde (secundária e 
terciária). 

y) Cria e implementar o Programa de Práticas Integrativas e 
Complementares (PICS), que são tratamentos que utilizam recursos 
terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para 
prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns 
casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em 
algumas doenças crônicas. 

z)  Fortalecer e manter mesmo pós-COVID o serviço de tele atendimento 
em saúde, amparado pelo Ministério da Saúde e Conselhos de Classe, 
que promoveria diminuição em filas, e demandas que podem ser 
resolutivas via tele atendimento. 
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aa) Criação do Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, com 
promoção à qualidade de vida e bem-estar. 

bb)  Observatório de Monitoramento de Agravo em Saúde de Campo 
Mourão sendo: os pacientes pós-COVID; violência contra mulher, 
criança e idoso; suicídio. Este observatório poderia ter subsídio de 
verbas da rede tripartite; ser gerenciado pelas instituições de 
educação da região. 

cc) Núcleo de Educação Permanente e Simulação Realística para os 
profissionais das Redes de Atenção à Saúde público ou privada gerido 
pela verba do COAPES. Extremamente relevante criar uma 
comunicação única em saúde; integrar os serviços; treinar os 
processos e protocolos para os colaboradores seja para situações 
corriqueiras, como em situações de catástrofe, pandemia. 

dd) Estruturar o fluxo municipal e estadual de atendimento de violência 
contra a mulher, criança e idoso. 

ee)  Apoiar eventos e projetos em saúde que sejam para o 
desenvolvimento e melhoramento em saúde ou social de Campo 
Mourão. 

ff) Fomentar o desenvolvimento e bom andamento de projetos que 
busquem prestar apoio e auxílio ao profissional estagiário e recém-
formado da área da saúde. 

 

 3.8 INDÚSTRIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 

a) Tornar efetiva a aplicação do Incentivo à Inovação, aprovado pela 
Câmara dos Vereadores e proposta pelo Conselho de 
Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM.  

b) Atuar no projeto de construção do Centro de Inovação – CEITEC, que 
já está com projeto pronto, mas não pôde ser construído até o final da 
gestão 2016/2020. 

c) Projetar espaços que sejam capazes de fomentar e prestar apoio a 
startups em suas fases iniciais e atender as necessidades para o 
desenvolvimento das mesmas. 

d) Acompanhar projeto já encaminhado ao Governo do Estado, e tomar 
medidas necessárias para o reconhecimento da cidade como Polo de 
Inovação em Tecnologia da Saúde, para atrair novas empresas nesta 
área.  
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e) Buscar agilidade, otimizando a relação do Estado com empresas, com 

buscas de recursos e apoio político para a implantação de uma 

unidade da ANVISA em Campo Mourão. 

f) Estabelecer na gestão, uma Diretoria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Empreendedorismo. Dando andamento nos compromissos 
assumidos no Pacto pela Inovação (em anexo), assinado por diversas 
entidades e empresas do ecossistema de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Empreendedorismo, para tratar da inovação das mais 
diversas áreas possíveis no município, fomentando a ciência e 
tecnologia.  

g) Apoiar o Sistema Estadual de Parques Tecnológicos do Paraná– 
SEPARTEC, no qual o município está inscrito, fomentando as práticas 
inovadoras em tecnologia e ciência na indústria e nas demais áreas 
disponíveis no município. 

h) Apoiar ações, eventos e convenções de empreendedores/ 
empreendedorismo no município, mantendo a integração com todos 
os entes do ecossistema de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Empreendedorismo; fomentando o empreendedorismo inovador, 
promovendo e apoiando eventos e ações que estimulem estas 
práticas. 

i) Auxiliar na aplicação do Projeto Caderno de Boas Práticas, 
desenvolvido pela Câmara Temática de Indústria, Tecnologia e 
Inovação do CODECAM, para ser aplicado nas universidades e 
disponibilizado aos estudantes para combinar estágio-TCC, e trazendo 
práticas aos acadêmicos. 

 

 3.9 EDUCAÇÃO  

 

a) Desenvolver e retomar projetos que desenvolvam e familiarizem 
jovens com a tecnologia, e com o campo da programação. Assim como 
já foi realizado durante um período, tal projeto em parceria com a 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

b) Retomar a Universidade da Família juntamente com a APPE e os 
projetos dela adjacentes, como forma de revitalizar e fortalecer a tríade 
aluno – escola – família. 

c) Promover reestruturação de infraestrutura e de espaços pedagógicos 
de instituições públicas de ensino, uma vez que as mesmas acabam 
por refletir na instituição como um todo. 

d) Apoiar o evento e o projeto realizados para com a Semana da 
Educação, que visa motivar os profissionais da área pública da 
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educação, e por concomitante os projetos desenvolvidos para esta 
semana.  

e) Prestar apoio ao projeto Prova Junto Educar, desenvolvido pela 
Fundação Educere e Secretaria Municipal de Educação, com 
colaboração da Câmara Temática de Educação e Empreendedorismo, 
do CODECAM.  

f) Fomentar o desenvolvimento e o bom andamento de projetos que 
busquem prestar apoio e auxílio ao profissional recém-formado da 
área da educação, com acompanhamento psicológico e outras 
atividades. 

g) Promover melhor desenvolvimento e fomentar parcerias da Secretaria 
Municipal de Educação com instituições de ensino e outras entidades, 
visando auxílio e patrocínio de projetos visto o baixo orçamento 
destinado a educação. 

h) Disponibilizar redes de sinais digitais, e de qualidade, que atinjam toda 
a cidade, para que todos os estudantes tenham acesso à tecnologia 
como implemento a educação. 

i) Viabilizar e fomentar aplicação do Programa “Educação 

Empreendedora Para Escolas Municipais”, juntamente com o 

SEBRAE – PR. 

 

j) Estimular, fomentar e ofertar suporte para a atração de startups 

voltadas para o desenvolvimento de tecnologia educacional. 

 

k) Apoiar entidades que tenham por propósito discutir e estimular a 

inovação educacional e tecnológica. 

 

 

3.10 CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS  

 

a) Buscar ampliação/diversificação das fontes de captação de recursos por 
meio de Agentes Bilaterais e Multilaterais, Bancos, Agências 
Governamentais Internacionais e Fundações, Leis de Incentivo Fiscal 
(Cultura, Esporte), Lei de Incentivo ao Idoso, Patrocínios, Doações, 
Parcerias, Emendas Parlamentares, contribuindo dessa forma, para a 
melhoria da execução de políticas públicas. 

b) Estabelecer um modelo eficiente de captação de recursos, cumprindo 
etapas básica, como: planejamento prévio, estudos preliminares, 
identificação do organismo ideal para o pleito, elaboração do projeto, 
acompanhamento minucioso e eficiente do andamento do pleito, retorno 
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tempestivo às diligências dos órgãos responsáveis pela aprovação dos 
projetos e liberação dos recursos. 

c) Fortalecer ações com o objetivo de capacitar a equipe responsável pela 
elaboração e acompanhamento dos projetos, fortalecendo os 
conhecimentos acerca de questões como Elaboração de Projetos, 
Legislação Básica, Plano de Trabalho, Ferramentas Orçamentárias (PPA, 
LDO e LOA), Modelos de Planilhas para Orçamentos, Checklist, 
Prestação de Contas), visando a melhoria dos processos de captação e 
gestão de recursos, evitando demora por erros e falta de informações ou 
documentos.   

 

3.11 AGRONEGÓCIO 

 

a) Estimular e apoiar projetos voltados à economia solidária. 

b) Fomentar as atividades agrícolas de pequenos produtores rurais, 

especialmente com apoio e subsídios de cooperativas que os represente. 

 

c) Apoio a organização administrativa e estrutural da COAFCAM – 

Cooperativa dos agricultores familiares de Campo Mourão. Vale ressaltar 

que, o CODECAM aproximou atores que fundaram a Cooperativa da 

Agricultura Familiar com 29 sócios fundadores no dia 22/08/2019. 

 

d) Ofertar espaço físico e fomento para a instalação de startups com foco no 

agronegócio, em Campo Mourão.  
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4 TRANSPARENCIA – APONTAMENTOS DO OBSERVATORIO SOCIAL 

 

a) Assegurar a transparência disponibilizando, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. 

i. Manter o portal de transparência em pleno funcionamento, 

divulgando dados relativos a: receitas e despesas; 

detalhamento de pessoal do órgão (admissão, gastos, 

função); relatórios fiscais e de gestão; repasses e 

transferências de recursos financeiros; procedimentos 

licitatórios, editais e contratos celebrados; dados gerais para 

o acompanhamento de programas, ações, projetos e obra; 

competências, estrutura organizacional, contatos, horários 

de atendimento ao público; e respostas a perguntas mais 

frequentes; 

ii. Divulgar tais informações tempestivamente (tempo real); 

iii. Possibilitar a gravação dos dados em diversos formatos 

eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 

planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das 

informações; 

iv. Possuir mecanismos que garantam a integridade, 

confiabilidade e disponibilidade da informação registrada e 

exportada; 

b) Manter o Serviço de Informações Públicas em que o cidadão poderá 
requerer informações públicas presencialmente e pela internet (SIC e e-
SIC), nos moldes do inc. I do art. 9°, art. 10 e art. 11 da Lei 12.527/2011, 
sendo que o órgão se responsabilizará e garantirá: o uso de formulários 
simplificados para facilitar os pedidos de informação; que o pedido tenha 
protocolo; que tenha o devido processo triagem; a destinação de pedidos 
de informação pública; a divulgação das respostas aos seus requerentes; 
e, o cumprimento dos prazos; 

i. Deverá divulgar no site informações sobre o SIC físico onde 

o cidadão possa requerer informações, indicando local, 

horário de atendimento e telefone. E também deve constar 

no site link ou banner que direcione para o canal que permita 

o cidadão solicitar informações; 

c) Determinar medidas para que os procedimentos licitatórios sejam 
disponibilizados na íntegra, desde o termo de referência/projeto básico, 
passando por orçamentos, pareceres, memorandos e solicitações, até a 
minuta do edital e contrato, por via eletrônica, com a antecedência que a 
complexidade do certame requerer, conforme legislação vigente; 
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i. Cumprir que os avisos de licitação contemplarão, em 

qualquer modalidade: objeto, data de abertura, valor máximo 

e outras informações já exigidas pela lei; 

ii. Disponibilizar uma lista de licitações, já na tela inicial, que 

trará um extrato com as informações básicas do 

procedimento - como objeto, valor, data certame, dentre 

outras; 

iii. Digitalizar e atualizar todo procedimento, permitindo também 

a realização de listagens por critérios como: órgão de 

origem; número do edital; modalidade; objeto; faixas de 

preços contratados; contrato; aditivos; data de 

entrega/execução e empenhos; 

d) Criar um e publicar um relatório simplificado mensal que disponibilize, em 
linguagem acessível à população em geral, TODAS as informações 
referentes à aplicação dos recursos públicos no período. A referida 
publicidade se fará em referência ao mês anterior, em página eletrônica 
da Prefeitura Municipal, sendo que o cidadão, para ter acesso a tais 
informações, não necessitará de chaves ou cadastramentos prévios; 

i. Manter as condições de abertura e acesso a qualquer 

interessado, de modo a permitir o acompanhamento dos 

atos de gestão pública, nas diversas secretarias e órgãos 

municipais; 

e) Tornar público, por via eletrônica, relatórios diários das fontes de recursos 
recebidos pelo Executivo; 

i. Permitir o acesso aos dados gerenciais dos recursos 

arrecadados a toda sociedade (imprensa, partidos políticos, 

Observatório Social, dentre outros); 

i. Divulgar, mensalmente e por meio eletrônico, lista contendo 

os nomes dos devedores da Fazenda Pública Municipal 

(conforme art. 198 § 3° Inc. II do Código Tributário Nacional 

Brasileiro), com os respectivos valores inscritos em dívida 

ativa, mensalmente; 

 

f) Tornar público, pela via eletrônica, para que estejam disponíveis para o 
acompanhamento da sociedade em geral: as datas e locais de entrega 
dos produtos licitados; e, os relatórios de fiscalização produzidos por 
fiscais de contrato; 

g) Tornar disponíveis, por via eletrônica, todas as atas relativas aos 
processos licitatórios, contendo o CNPJ, nome da empresa, nome do 
representante de todas que compareceram ao certame, assim como os 
demais atos praticados no mesmo. 
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h) Apresentar, em tempo real, atualizada, de forma discriminada, pela via 
eletrônica: as despesas relativas aos empenhos mensais; as notas fiscais 
referentes aos empenhos liquidados; e a relação de pagamentos (data, 
valor, rubrica, nº processo compra,) por fornecedor (nome, CNPJ, 
produto/serviço prestado); 

i) Disponibilizar, em seus respectivos endereços na internet, todos os 
projetos de obras em andamento e os concluídos pelas Secretarias, 
autarquias e empresas públicas ou empresas privadas contratadas pelo 
Município. Estes projetos também deverão ser apresentados em 
relatórios divulgados mensal, em que se especificarão os objetivos, 
valores, execução, nome do fiscal do contrato/obra e resultados de todos 
os projetos; 

j) Identificar as obras públicas realizadas, total ou parcialmente com 
recursos públicos (municipais, estaduais ou federais), por meio de placas 
em que constarão as seguintes informações: especificação da obra; nome 
e CNPJ da empresa construtora; cronograma da obra; nome e contato do 
responsável técnico; nome e contato do fiscal da obra; aditivos firmados 
(prazo/valor); e prorrogação do contrato; 

k) Elaborar relatórios mensais das obras e serviços públicos executados nos 
quais conste o local da realização, quem a executou, assim como a 
identificação do servidor responsável pela fiscalização da obra, nome do 
fiscal de contrato, cronograma de execução incluindo medições, 
cronograma de desembolso, disponibilizando tais informações, 
eletronicamente, ao cidadão; 

l) Considerando as Políticas Públicas Federais e a Conferência Nacional 
quanto a Transparência e Controle Social, sugere-se envidar todos os 
esforços para a implantação do Conselho Municipal de Transparência e 
Controle Social e disponibilizar suporte humano e físico para o 
desenvolvimento de seus trabalhos. Tal Conselho terá atribuições 
consultivas e deliberativas e auxiliará na criação e implantação de uma 
Política Pública Municipal de Transparência e Controle Social, que se 
pautará por critérios objetivos para melhorar a eficiência do gasto, com 
base em indicadores, estudos, pesquisas e diagnósticos, para verificar o 
cumprimento de metas e os resultados obtidos pela gestão dos recursos 
públicos; 

m) Disponibilizar toda Legislação Municipal (Lei Orgânica Municipal 
compilada, Emendas à LOM, leis complementares, leis ordinárias, 
decretos, portarias, resoluções, ordens de serviço e etc.), expedidas pelo 
Prefeito e demais agentes administrativos, com ferramentas de busca que 
permitam a localização rápida e intuitiva de cada norma; 

i. Tornar/manter públicos, por via eletrônica, os projetos de lei 

com os respectivos documentos inerentes, 
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concomitantemente ao seu envio para a Câmara de 

Vereadores; 

ii. Permitir acesso às informações públicas por meio de 

ferramentas de busca, de forma simples, intuitiva e rápida; 

iii. Implantar uma ferramenta de busca no Diário Oficial do 

Município quando este estiver disponibilizado na internet; 

n) Os cargos, empregos e funções públicas devem ser acessíveis aos 
brasileiros. Divulgar, em tempo real, informações gerais de todos aqueles 
que exercem funções públicas, sejam estes cargos efetivos, funções de 
confiança, em comissão ou empregos públicos. Tais informações se 
referirão à: qualificação; lotação; atribuições; remuneração; penalidades; 
justificativa de nomeação aos cargos comissionados; e tempo de serviço; 

i. Além disso, todos os órgãos da Administração Direta e 

Indireta que ainda não possuem o sistema de ponto digital o 

implantarão, e as informações deste sistema serão 

fornecidas em relatórios divulgados nos sites públicos dos 

respectivos órgãos; 

ii. Também serão divulgadas as diárias e as ajudas de custo 

recebidas por todos os agentes públicos, assim como a 

devolução de recursos excedentes de diárias não gastas; 

iii. Por fim, conferir a qualquer entidade/cidadão interessado 

autorização para que verifique, quando entender 

conveniente, o cartão ponto de todos os agentes públicos 

lotados no Município, bem como outras informações, junto 

ao setor de Recursos Humanos; 

o) Divulgar no Portal da Transparência do município a listagem, qualificação, 
experiência anterior e lotação dos titulares de cargos comissionados e 
funções gratificadas, com obediência aos requisitos previstos pela 
legislação vigente e pela jurisprudência do STF; 

p) Possibilitar e incentivar que todos os agentes públicos participem de 
reuniões com a Diretoria do Observatório Social do Brasil - Campo 
Mourão, que deverão ocorrer no primeiro semestre de 2021, em horário 
de expediente, a fim de que possam compreender o trabalho da entidade. 
Para concentrar e facilitar a forma de abordagem dos temas inerentes aos 
trabalhos desenvolvidos, o formato quanto ao local, data e horários, 
poderão ser acordados entre as partes; 

q) Divulgar e manter atualizado no site da Prefeitura Municipal o cadastro de 
todas as empresas declaradas inidôneas ou suspensas de participar de 
licitações, com as informações já disponibilizadas pelos Tribunais de 
Contas do Estado e da União, pelas Prefeituras e Governos dos Estados 
e pelo Governo Federal. Complementarmente, tornar público e atualizar 
periodicamente o Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP; 
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r) Divulgar o IDEB de cada unidade escolar do Município no site da 
Prefeitura de Campo Mourão, que demonstre a nota média municipal, 
estadual e nacional, comparada à da unidade escolar;                                                                                                                                                                    

i. Enviar a informação acima elencada ao Conselho Municipal 

de Educação e Associação de Pais e Mestres, de maneira 

didática e autoexplicativa, com o objetivo de informar aos 

pais, alunos e munícipes a qualidade de cada escola 

municipal e viabilizar o envolvimento social para superação 

dos desafios educacionais; 

s) Utilizar os meios de comunicação com propagandas que sejam apenas 
do interesse público, tais como campanhas na área da saúde, educação 
ou outros temas que sejam imprescindíveis ao conhecimento público, 
comprometendo-me a não fazer campanhas publicitárias com o intuito de 
promoção pessoal e/ou da gestão municipal; 

t) Atuar, preventivamente, capacitando os agentes públicos acerca da Lei 
de Acesso à Informação, instruindo-os a prestar de forma rápida, polida e 
eficiente todas as informações solicitadas pelos cidadãos, bem como, a 
garantir a gestão transparente da informação, possibilitando amplo 
acesso a ela, protegendo-a se necessário; 

 

u) Criar sistema de controle patrimonial atualizado (inventário do patrimônio 
público municipal), disponibilizando-o, de forma eletrônica, no Portal de 
Transparência, até o primeiro trimestre do ano de implantação do sistema; 

v) Implementar programa de integridade e Código de Ética para os agentes 
públicos municipais, visando a eficiência e qualidade na prestação de 
serviços, assim como a integridade na conduta profissional.                                                                                                                                     
Manter o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, em espaço físico, nos 
termos as legislações vigentes; 

w) Implantar a regulamentação da lei anticorrupção no município e 
aprofundar as questões de transparência, prevenção e combate à 
Corrupção. Esta regulamentação, seja por lei ou por decreto do Executivo, 
deverá responsabilizar de forma administrativa e civil as pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública e em casos de 
comprovada lesão ao patrimônio público municipal aplicar as penas e 
multas previstas na referida lei federal. A lei federal, em vigor desde 29 de 
janeiro de 2014, voltada à prevenção e ao combate à corrupção traz a 
observância obrigatória por toda a Administração Pública brasileira, entre 
todos os seus poderes (executivo, legislativo e judiciário), bem como em 
todas as esferas federativas (Federal, Estadual e Municipal); 

x) Promover mecanismos efetivos e ágeis de proteção e defesa ao Usuário 
do Serviço Público para assegurar o direito à participação na 
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administração pública direta e indireta, minuciosamente disciplinado pela 
lei e cuja síntese deverá constar na Carta de Serviços; 

i. Implementar a Carta de Serviços, uma carta-compromisso, 

instrumento institucional e de transparência, que descreve 

os serviços oferecidos pelos órgãos públicos e orienta sobre 

as formas de acessá-los e os compromissos de atendimento 

estabelecidos;  

ii. Sistematizar e concretizar direitos relativos à adequação do 

serviço público, ao dever de informação, ao atendimento ao 

usuário e à facilitação da comprovação de suas alegações 

para que assim com legitimidade possa cobrar que o órgão 

público cumpra sua missão e desta forma a sociedade 

poderá exercer o seu papel de controle social de forma mais 

efetiva; 

iii. Estabelecer direitos concretos, atendimento do usuário, tais 

como a atenção à ordem de chegada e ao agendamento nas 

hipóteses em que for possível, bem como o dever de adotar 

soluções tecnológicas que visem a simplificar e melhorar os 

processos internos, procedimentos de atendimento, com os 

devidos mecanismos de avaliação sobre os serviços 

públicos prestados; 

iv. Facilitar a comprovação das demandas dos usuários, 

prevendo a lei a presunção de sua boa-fé; sendo 

desnecessária a autenticação de documentos, a ser 

certificada pelo agente que atender o usuário e a vedação 

da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em 

documentação válida apresentada; 

v. Assegurar canais de comunicação com os 

cidadãos/usuários cumprindo os prazos em conformidade 

com o que será divulgado. 

vi. Orientar e divulgar para as equipes de trabalho interno e 

para os usuários sobre quais os meios de comunicação que 

será disponibilizado para o cidadão/usuário para o 

recebimento de sugestões e atendimento a reclamações 

(ouvidoria, site, formulários, etc.); 

vii. Instituir um tratamento indiscriminado a todos os cidadãos/ 

usuários; 

viii. Divulgar a Carta de Serviços. 

y) Tornar obrigatório a fixação de placas informativas nas salas de recepção 
dos estabelecimentos de atendimento médico-hospitalar contendo: lista 
de médicos, atendentes, enfermeiros e chefe da unidade básica de saúde, 
com nome, cargo e horários de atendimentos da rede pública municipal 
de saúde. Ainda, deverá inserir no rodapé, em fonte triplamente maior, os 
dizeres: sugestões, reclamações e elogios - disque 156. 
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i. O Município de Campo Mourão, junto com a Secretaria 

Municipal de Saúde e as entidades conveniadas da área da 

saúde, disponibilizarão em suas respectivas páginas na 

Internet a relação com os endereços de suas entidades de 

saúde que prestam serviços clínicos e ambulatoriais com o 

nome, especialidade e horário dos plantões de seus 

médicos, bem como o respectivo número telefônico para 

contato, informações e/ou reclamações. 

 

z) Implantar o Centro de Distribuição de Compras no município; um sistema 
inovador que garante agilidade, eficácia, economia e transparência 
perante a compra e distribuição de equipamentos e matérias comprados 
pela Prefeitura Municipal. O Centro unificaria os processos de aquisição, 
armazenagem e distribuição distribuídas para os respectivos setores, 
fornecendo ainda maior agilidade e garantia de abastecimento dos 
setores. 
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5 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURÃO - 

ACICAM 
 

A ACICAM – Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, vem 

através desta, apresentar um rol de reivindicações representado pelas 

necessidades e oportunidades para o desenvolvimento e crescimento de Campo 

Mourão, como uma cidade polo regional, forte, representativa, visando o bem 

comum do cidadão mourãoense.  

 

Prioridades elencadas nas diversas áreas: 

 
 

a) Apoio incondicional na realização das Campanhas Promocionais do 
Comércio (Dia das Mães, Pais, Namorados, Crianças e Natal), 
inclusive com apoio financeiro. 

b) Proceder com urgência a Implantação da ZONA AZUL na área central 
de Campo Mourão, com organização e regulamentação do 
estacionamento rotativo na área central, priorizando o transporte 
coletivo, carros, motos, bicicletas e pedestres. 

c) Implantação de um plano emergencial de melhorias para calçadas na 
área central do município, visando facilitar o fluxo das pessoas, em 
especial aquelas com mobilidade reduzida e ainda, proporcionando 
melhoria na área comercial local, consequentemente aumentando as 
receitas das empresas existentes e oferecendo mais oportunidades 
de negócios. 

d) Maior fiscalização da Prefeitura sobre os serviços de transporte 
coletivo, com disponibilização da quantidade de linhas necessárias 
para a boa prestação do serviço, com segurança e condições 
adequadas para os usuários do comércio, indústria e similares. 

e) Apoio à continuidade do Projeto CENTRO DE EVENTOS para que o 
município acolha a região nos eventos locais, regionais e nacionais, 
fomentando as atividades turísticas, ramos de alimentação, hotelaria 
e similares.  

f) Revitalização do PARQUE INDUSTRIAL. 

g) Readequação da Carga Tributária, de acordo com a real situação do 
País. (diminuir impostos municipais). 

 

5.1 GESTÃO PÚBLICA 
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a) Transparência na aplicação de recursos públicos. 

 

b) Profissionalismo na Administração – 1º escalão formado por 
profissionais da área, reconhecidamente preparado para a função. 

c) Aproveitar os funcionários efetivos para os cargos de chefia e cargos 
de confiança, para melhorar a eficiência e garantir a execução de bons 
serviços. 

d) Treinamento periódicos dos funcionários, para todos os níveis da 
chefia à execução. 

e) Promover políticas públicas que tragam desenvolvimento social e 
econômico com “planejamento e ação”. 

f) Redução da quantidade de cargos comissionados. 

g) Apresentação do PLANO DIRETOR anual e plurianual. 

 

 

5.2 SEGURANÇA 

 

a) Zelar pelo estado de conservação dos equipamentos para o bom 
funcionamento do Sistema de Monitoramento por Câmara 
Compartilhada na cidade, monitorado pela Polícia Militar. 

b) Fomentar, apoiar e estruturar o Conselho Municipal de Segurança – 
CONSEG, nas ações integradas das Polícias Militar, Civil e Municipal. 

c) Implantação de GUARDA MUNICIPAL, e envidar esforços para 
aumentar o número de vigilantes efetivos para garantir a segurança a 
lojistas, funcionários do comércio e consumidores na cidade (centro e 
bairros). 

d) Implantar e manter em perfeito estado de conservação, o sistema da 
sinalização de trânsito e, de conformidade com a legislação vigente. 

e) Interceder no sentido de ampliação e melhoria do efetivo da Policia 
Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. 

f) Promover ações junto aos órgãos competentes para reavaliar os 
semáforos visando ações para diminuir os constantes acidentes 
ocorridos na PERIMETRAL TANCREDO NEVES. 

 

5.3 INFRAESTRUTURA 
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a) Programa de melhoria de infraestrutura nos bairros: iluminação, 
esgoto e asfalto. 

b) Zelar pelas estruturas municipais já existentes, com manutenção. 
(Ginásio JK, Centro Social Urbano, praças, academias de terceira 
idade, creches, escolas municipais, entre outras). 

Esperamos contar com o apoio de Vossa Senhoria, na condição de futuro 

Prefeito/a de Campo Mourão, nos manifestamos no sentido de reivindicar em 

nome de toda a população mourãoense, a relação de necessidades e 

oportunidades para o desenvolvimento de nossa Campo Mourão. 

E ainda, contamos que sejam atendidos o máximo dos projetos e ações 

considerados prioritários para o desenvolvimento econômico e social de Campo 

Mourão e Região contidos no Termo de Compromisso aos Candidatos à 

Prefeitura Municipal de Campo Mourão elaborado pelo Conselho de 

Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM.  

 

 

 

  ___________________________________________ 

BEN-HUR ROBERVAL TEIXEIRA BERBET 
Presidente da ACICAM 

 
 
 
 
 
 

  ___________________________________________ 
 

ITAMAR ZENI 
Diretor Secretário da ACICAM 
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6 TERMO DE ACEITE 

   

Eu, xxxxxx, candidato/a a Prefeito/a Municipal em Campo Mourão, para a 

gestão 2021/2024, filiado/a ao xxxxxx, sob CPF n°xxxxxx, nascido na data de 

xxxxx, me comprometo com a Sociedade Civil Organizada, neste ato 

representada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão 

– CODECAM, a celebrar em meu mandato, se eleito (a), todos os compromissos 

firmados neste documento. Afirmo que farei o possível para melhorar a cidade e 

proporcionar melhor qualidade de vida, nos âmbitos social, cultural, técnica, 

econômica, industrial e tecnológica, assim como nas demais áreas que a cidade 

ofereça. Me comprometo ainda a, juntamente ao CODECAM, gerar 

desenvolvimento econômico na região, que gerará frutos para além de meu 

mandato, pensando sempre no futuro.  

Comprometo-me ainda a manter relações diretas para com ás áreas da Saúde, 

acompanhando e provendo as modificações e auxílios necessários; com a área 

da Cultura e Turismo, para que floresça na cidade o ímpeto cultural e a 

importância econômica das atrações turísticas; com a área do Comércio e 

Serviços, para fomentar ainda mais a economia do município; com inovações em 

tecnologia, ciência e empreendedorismo que beneficiarão os grandes e também 

os pequenos empresários; com a área do Agronegócio, para que cresçam ainda 

mais fortes os frutos que a agricultura paranaense gera ao município; e com a 

Educação, base da sociedade, e sem a qual não existem avanços possíveis. 

Cuidarei para que Campo Mourão seja tida como exemplar dentre as cidades do 

Paraná. 

No presente Termo, e perante todos, me comprometo a melhorar a vida e 

economia dos Mourãoenses, dos pioneiros, aos mais jovens. Sempre, com o 

lema deste Conselho, “Com o olhar no futuro”. 

Campo Mourão, 18 de setembro de 2020. 

_________________________________________________ 

Candidato/a a Prefeito/a  de Campo Mourão – PR 
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Mesa Diretora do CODECAM, de acordo com a Lei Municipal 3.875/2017 

 

NEWTON DOS SANTOS LEAL 
Presidente 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO MONTANS BAER 
Vice-Presidente 

 

DÂMARES FERREIRA 
Secretária 

 

ROSINALDO NUNES CARDOSO 
Secretário Executivo 

 
 

ENTIDADES-MEMBRO DO CODECAM 
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7 RELAÇÃO DAS ENTIDADES MEMBROS DO CODECAM 

 

1. ADAPAR - Agência de Defesa 

Agropecuária do Paraná 

2. ADETURS – Eco aventuras 

Historias e Sabores 

3. Associação Comercial e 

Industrial de Campo Mourão – 

ACICAM 

4. Agenda 21 

5. Câmara da Mulher 

Empreendedora e Gestora de 

Negócios  

6. Câmara dos Dirigentes 

Lojistas - CDL 

7. Casa da Cultura 

8. Centro Universitário Integrado 

9. Clube da Cultura  

10. COAMO Agroindustrial 

Cooperativa 

11. COLACRIL - Autoadesivos 

Paraná  

12. Confederação Nacional das 

Cooperativas Médicas - 

UNIMED 

13. Conselho do Jovem 

Empresário – CONJOVE 

14. Cooperativa de Crédito do 

Norte do Paraná – UNIPRIME 

15. Educa Inova Hub Educacional 

16. Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – 

EMATER 

17. Faculdade União de Campo 

Mourão – UNICAMPO 

18. Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná – FIEP 

19. Fundação Cultural de Campo 

Mourão - FUNDACAM 

20. Fundação Educere 

21. Hospital Santa Casa  

22. Instituto Cruzeiro do Sul 

23. Instituto de Direito, Educação 

e Tecnologia – IDDETI 

24. Instituto de Tecnologia do 

Paraná – TECPAR  

25. Loja Maçônica Oliveira Zanini  

26. Loja Maçônica Templários da 

Fraternidade  

27. Loja Maçônica Verdade e 

Justiça  

28. Núcleo Regional de 

Educação – NRE 

29. Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB/PR 

30. Rotary Club Lago Azul 

31. Rotary Araucária 

32. Rotary Club Gralha Azul 

33. Rotary Club Verdes Campos 

34. Rotary Club Campo Mourão 

35. Rotary Club Raio de Luz  

36. Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento - SEAB 

37. Secretaria da Educação - 

SECED 

38. Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico 

– SEDEC 

39. Secretária do Estado de Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos - SEAMA 

40. Secretaria Municipal de 

Cultura 

41. Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico. 

42. Secretaria Municipal de 

Saúde 

43. Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente 

44. Secretaria Municipal de 

Planejamento  

45. Serviço de Apoio ás Micro e 

Pequenas empresas – 

SEBRAE  
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46. Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural – 

SENAR 

47. Serviço Social do Comércio - 

SESC 

48. Sindicato das Empresas de 

Tecnologia da Informação do 

Noroeste do Paraná - SIND-TI 

 

49. Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Material Elétrico - 

SINDIMETAL 

50. Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e 

Similares 

51. Sindicato do Comércio 

Varejista 

52. Sindicato dos Contabilistas de 

Campo Mourão - 

SINCONCAM 

53. Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais 

54. Sindicato Empresarial do 

Comércio Varejista de Campo 

Mourão e Região – 

SINDICAM 

55. Sindicato Rural de Campo 

Mourão 

56. Sistema de Cooperativas de 

Crédito do Brasil - SICOOB 

57. Sistema S (SESI/SENAI/IEL; 

SESC; SENAC; SENAR) 

58. Unicesumar – Centro 

Universitário. 

59. Universidade do Estado do 

Paraná - UNESPAR 

60. Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR 


