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APRESENTAÇÃO 
 

A presente Análise Temática Integrada é apresentada ao Poder Executivo, 

Poder Legislativo e à Equipe Técnica Municipal, com um diagnóstico da realidade do 

município de Paranapanema. 

Possui como objetivo principal apresentar a leitura técnica e comunitária sobre 

a realidade do município, que servirá de subsídio à definição dos principais eixos 

estratégicos que nortearão a construção do PDM. Faz parte deste diagnóstico a 

análise individualizada de cada informação levantada, sua inter-relação e inserção no 

contexto geral, permitindo uma visão ampla das ameaças e oportunidades locais. 

Para tanto, foram levantados, avaliados e, quando possível espacializados em 

mapas, os dados primários (levantamento in loco e aqueles disponibilizados pela 

Prefeitura Municipal por meio dos questionários aplicados em cada secretaria 

municipal ou setor responsável) com a colaboração da Equipe Técnica Municipal, 

Equipe de Coordenação e colaboradores da Prefeitura Municipal, e secundários 

(órgãos e entidades oficiais, tais como IBGE, IPARDES, entre outros) 

correspondentes, conforme o Termo de Referência. 

A análise temática integrada possui como objetivo apresentar de forma 

sintética as principais questões relacionadas à revisão do Plano Diretor Municipal, 

com base nos temas elencados e estruturados pelo Termo de Referência para este 

produto, destacando assim, os assuntos mais relevantes. 

Corresponde à compatibilização das leituras técnica e comunitária realizadas 

durante o processo de elaboração do presente diagnóstico. A primeira é resultado da 

análise das informações apuradas no processo, com a colaboração da equipe técnica 

municipal. A segunda, resultante do processo participativo para esta fase, 

estabelecido por meio da realização de reuniões técnicas com representantes da 

equipe técnica municipal, bem como pela população em geral por meio de audiência 

pública.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este documento consiste na análise da situação do Planejamento Urbanístico 

vigente, com a finalidade de propor soluções para o crescimento ordenado do 

perímetro urbano, considerando-se os impactos ambientais e urbanísticos locais e no 

seu entorno, sem deixar de considerar os reflexos sociais e econômicos. 

Foram considerados dentre os aspectos urbanísticos, o impacto no sistema 

viário do local, a demanda atual e futura, necessárias ao atendimento de 

equipamentos sociais, de educação, saúde, esportes, cultura e lazer, disponibilidade 

de atendimento das redes de água e esgoto, capacidade de afastamento e tratamento 

de esgoto, coleta e solução para a disposição adequada dos resíduos sólidos, 

avaliação da rede atual de transporte público e do incremento futuro necessário, rede 

de energia elétrica, estudos com base em pesquisa histórica de incremento 

populacional no município, temporalização da implantação das infraestruturas 

necessárias criando um projeto-cronograma de ações, entre outros fatores que 

possam ser contemplados. 

Foi considerado todo o arcabouço legal vigente para adequação dos projetos 

e propostas, com vistas a mitigar os impactos e compensar quaisquer danos que 

possam ser causados na região, viabilizando um planejamento com bases sólidas, 

fundamentado em diagnósticos sócio-econômico-ambientais realizados com 

metodologias consagradas, criando assim um ambiente saudável e seguro que 

viabilize o bem-estar da população, favorecendo a qualidade nas atividades sociais e 

econômicas da região e consequentemente servindo de modelo de planejamento 

urbano setorial para o município.  
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1. ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E INAPTAS AO USO E OCUPAÇÃO 

ANTRÓPICOS 

 

1.1. O MUNICÍPIO NO ESPAÇO REGIONAL 
 

O município de Paranapanema está situado na altitude média de 610 metros 

acima do nível do mar, nas coordenadas geográficas de Latitude 23° 23' 19" Sul e 

Longitude 48° 43' 22" Oeste de Greenwich, com área territorial de 1.019,841,090 km², 

fazendo limite geográfico com os municípios de Avaré, Itatinga, Itaí, Itapeva, Buri e 

Angatuba, estando localizado à 256 km da capital São Paulo. 

As regiões geográficas intermediárias e imediatas, no Brasil, constituem a 

divisão geográfica regional do país, segundo a composição elaborada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

As regiões geográficas imediatas são agrupamentos de municípios que têm 

como principal referência à rede urbana e possuem um centro urbano local como 

base, mediante a análise do IBGE. Para sua elaboração foram levadas em 

consideração a conexão de cidades próximas através de relações de dependência e 

deslocamento da população em busca de bens, prestação de serviços e trabalho. As 

regiões intermediárias, por sua vez, são agrupamentos de regiões imediatas que são 

articuladas através da influência de uma metrópole, capital regional ou centro urbano 

representativo dentro do conjunto.  

Foram instituídas em 2017 para a atualização da divisão regional brasileira e 

correspondem a uma revisão das antigas mesorregiões e microrregiões, 

respectivamente, que estavam em vigor desde o quadro criado em 1989. Essa 

configuração deve ser utilizada para fins de planejamento e estimativas. 

Paranapanema pertence a Região Imediata de Avaré, composta por 12 

municípios, e a Região Intermediária de Sorocaba, composta por 6 regiões imediatas, 

totalizando 78 municípios. 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Nova_Laranjeiras&params=25_18_25_S_52_32_27_W_type:city_region:BR
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Nova_Laranjeiras&params=25_18_25_S_52_32_27_W_type:city_region:BR
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapeva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angatuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3pole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_regional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_do_Brasil
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Figura 1.1 – Localização da Região Intermediária de Sorocaba. 

 
Fonte: IBGE, 2022. 

 

Figura 1.2 – Localização da Região Imediata de Avaré. 

 
Fonte: IBGE, 2022. 
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Figura 1.3 – Localização do Município de Paranapanema – SP. 

 
Fonte: IBGE, 2022. 

 

1.2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS 
 

1.2.1. Clima, Temperatura e Precipitação Pluviométrica 

 

O estado de São Paulo, situado na região sudeste do Brasil, está 

compreendido entre os paralelos de 21o49’ e 49o12’ de latitude Sul e oeste 

respectivamente, caracteriza-se, do ponto de vista climático, com quatro tipos distintos 

de clima, correspondente a clima úmido: o tropical super-úmido, tropical de altitude, 

tropical quente e úmido e o subtropical. 

O Município de Paranapanema corresponde ao clima subtropical úmido 

(Cfa), com verão quente. As temperaturas são superiores a 22ºC no verão e com mais 

de 30 mm de chuva no mês mais seco. 
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Figura 1.4 – Classificação climática do Município de Paranapanema – SP. 

 
Fonte: IBGE, 2022. 

 

1.2.2. Geologia e Geomorfologia 

 

O município de Paranapanema tem um relevo de aspecto montanhoso no 

centro, de oeste a leste, e com pequenas ondulações de norte a sul. Na área de 

abrangência da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, pode-se identificar, 

geologicamente, na sua porção sudeste, ocorrência de rochas epimetamórficas 

constituídas por metassedimentos argilosos, arenosos e carbonáticos pertencentes 

ao Grupo Açungui (Complexo Pilar). No restante da área da bacia, em grandes 

proporções, imperam as rochas sedimentares e vulcânicas básicas constituintes da 

Bacia do Paraná. 

Em uma estreita faixa no limite superior da área da UGRHI 14, em contato 

com a Depressão Periférica, está presente a unidade denominada Planalto Residual 

de Botucatu, onde predominam formas de relevo denudacionais, onde os modelados 

são compostos por colinas com topos amplos e convexos (Dc) e tabulares (Dt). É 

observado, nesta faixa, o relevo de cuestas, recortando o pacote basalto-arenítico, 

com alinhamento das escarpas erosivas no sentido E–W. 
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Pedologicamente, predominam solos do tipo latossolo vermelho, localizado 

na porção sul do município: Apresentam cores vermelhas acentuadas, devido aos 

teores mais altos e à natureza dos óxidos de ferro presentes no material originário em 

ambientes bem drenados, e características de cor, textura e estrutura uniformes em 

profundidade. São identificados em extensas áreas nas regiões Centro-Oeste, Sul e 

Sudeste do país, sendo responsáveis por grande parte da produção de grãos do país, 

pois ocorrem predominantemente em áreas de relevo plano e suave ondulado, 

propiciando a mecanização agrícola. Em menor expressão, podem ocorrer em áreas 

de relevo ondulado. 

O município se encontra na área de Criticidade Susceptível, apresentando 

potencial moderado à ocorrência de processos erosivos. Os corpos de assoreamento 

foram identificados, praticamente, em todos os fundos de vale com processos erosivos 

instalados nas áreas a montante das drenagens, ocorrendo de forma generalizada em 

todas as sub-bacias. Têm suas causas associadas principalmente ao processo 

desorganizado de urbanização. Quase todas as voçorocas estão ligadas ao 

lançamento de águas de chuva e esgoto, diretamente ou através do arruamento, em 

pequenos vales ou nos córregos. A erosão provocada pela grande quantidade de 

águas, assim lançadas, já é suficiente para deixar o problema bastante grave. Quando 

surge a água subterrânea no fundo e nas paredes da voçoroca, sua ação erosiva 

torna-se ainda mais complexa e acelerada, evoluindo em direção aos bairros mais 

altos e, por vezes, com abatimentos bruscos do terreno em áreas descalçadas por 

erosão interna (piping). 
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Figura 1.5 – Mapa pedológico de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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1.2.3. Declividade 
 

Quanto a declividade do município, a tabela a seguir relaciona as classes de 

declividades com indicações gerais da adequabilidade e restrições para o 

planejamento. 

 

Tabela 1.1 – Classes de declividade com indicações gerais da adequabilidade e restrições para o 
planejamento. 

Intervalos Inclinações Indicações para o planejamento 

0 – 5% 2°51’ 

Áreas com muito baixa declividade. 
Restrições à ocupação por 

dificuldades no escoamento de 
águas superficiais e subterrâneas 

5 – 10% 2°51’ – 5°42’ 

Áreas com baixa declividade. 
Dificuldades na instalação de 

infraestrutura subterrânea como 
redes de esgoto e canalizações 

pluviais 

10 – 20% 5°42’ – 11°18’ 

Áreas com média declividade. 
Aptas à ocupação considerando-se 

as demais restrições como: 
espessura dos solos, profundidade 
do lençol freático, susceptibilidade 

a processos erosivos, 
adequabilidade a construções, etc. 

20 – 30% 11°18’ – 18°26’ 

Áreas com alta declividade. 
Restrições à ocupação sem 

critérios técnicos para arruamentos 
e implantação de infraestrutura em 

loteamentos 

> 30% > 18°26’ 
Áreas com muito alta declividade. 

Inaptas à ocupação face aos 
inúmeros problemas apresentados. 

Fonte: Embrapa, trabalhado pela SICARTT, 2021. 

 

A partir da elaboração do mapa de declividades é possível observar áreas 

com maior ou menor declives dentro do município e consequentemente áreas mais 

ou menos aptas à ocupação. No mapa de declividades do município, foram 

classificadas 4 classes de inclinações do terreno que variam de 0% a maior que 21%, 

contudo, sendo mais presente a classificação Suave Ondulado (3% a 8%), o que 

auxilia a qualificação do território de Paranapanema como ideal para a ocupação. 

As regiões representadas no mapa de declividade através da cor amarela 

significam declividades acima de 21%, dificultando, dessa forma a implantação de 

infraestrutura urbana relacionada ao saneamento (abastecimento de água, sistema 

de esgoto, drenagem urbana) e sistema viário, entre outros. No município são 

pouquíssimas as áreas nessa classe de declividade. 
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De acordo com a Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979, contida na Coletânea 

de Legislação Ambiental Federal – “O parcelamento do solo para fins urbanos não 

será permitido em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 

salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes”. 

As regiões representadas pela cor verde claro significam declividades entre 

9% e 20%. Nas regiões em que prevalecem as cores verde e verde escuro, foram 

identificadas as declividades que variam de 3% a 8% e de 0% a 3%, respectivamente. 

Em relação ao território urbano, a sede municipal se localiza em uma área que 

recebe classificação entre plano (0% a 3%) e suave ondulado (3% e 8%), ou seja, 

região ideal para a ocupação urbana, uma vez que a porcentagem de inclinação é 

baixa, o que facilita a implantação de infraestrutura. 

 

Tabela 1.2 – Divisão de classes fornecido pela Embrapa.  

Código na Imagem 
Classe de  

Declividade (%) 
Denominação 

1 0 – 3 Plano 

2 3 – 8 Suave 

3 8 - 20 Ondulado 

4 20 – 45 Forte ondulado 

5 45 – 75 Montanhoso 

6 75 - 100 Escarpado 

 Fonte: Embrapa, trabalhado pela SICARTT, 2022. 

 

De acordo com o Mapa de Declividades, é possível diagnosticar que a maior 

parte do município e o quadro urbano possuem baixa declividade (entre 0% e 8%), 

significando que a região é plana, com relevo uniforme, favorecendo, dessa forma a 

ocupação urbana. 
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Figura 1.6 – Mapa de declividade de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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1.2.4. Hipsometria 
 

Conforme demonstra o mapa de hipsometria a seguir, Paranapanema possui 

cotas entre 546m e 800m de altitude (nível acima do mar). Analisando a topografia, 

observa-se que na parte norte e nordeste do Município há uma concentração maior 

de vales, os quais passam os córregos e rios. 

De acordo com o mapa, na região sul do município encontra-se o único ponto 

do município com a classe hipsométrica mais alta, ou seja, 751 a 800 metros, 

coincidindo com o divisor de águas principal. Ao norte do município verifica-se a 

presença da classe hipsométrica mais baixa, ou seja, 546 a 600 metros de altitude, 

localizada na várzea do Rio Paranapanema. A área da sede do município possui 

altitudes intermediárias, com a presença de apenas três classes hipsométricas (551 a 

600m, 601 a 650m e 651 a 700m), favorecendo a ocupação devido à uniformidade na 

topografia. Estas regiões são mais propícias à urbanização, por não apresentarem 

restrições à implantação da infraestrutura urbana. Há maiores inconvenientes na 

urbanização de regiões extremas, como aquelas de altitude muito elevada e aquelas 

de altitude muito baixa, esta última pela possibilidade de apresentar áreas suscetíveis 

a alagamentos e problemas com o escoamento natural das águas. As áreas com 

maiores altitudes, apesar de encarecerem e dificultarem a implantação de 

infraestrutura urbana, podem ser utilizadas para a localização de reservatórios do 

sistema de abastecimento d’água, servir como obstáculo natural para o isolamento de 

áreas insalubres, ou ainda para fins turísticos. 
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Figura 1.7 – Mapa de hipsometria de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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1.2.5. Recursos Hídricos 
 

Define-se bacia hidrográfica como o conjunto de terras banhadas por um rio e 

seus afluentes, de forma que toda vazão seja descarregada através de um curso 

principal, limitada perifericamente por uma unidade topográfica mais elevada, 

denominada divisor de águas. 

O sistema natural de drenagem deve considerar o conjunto de rios, córregos e 

as depressões topográficas que formam a macro e microdrenagem. Todos esses 

conjuntos de elementos naturais são considerados como área crítica, uma vez que as 

várzeas estão sujeitas a inundações e caso sejam ocupadas podem causar 

deslizamentos ou erosões (KLÜPPEL, 1992). 

A cidade de Paranapanema tem sua sede localizada na Bacia Hidrográfica do 

Alto Paranapanema. O município tem parte do seu território banhado pelas águas do 

Rio Paranapanema. 

Sobre a hidrografia e bacias hidrográficas do município, os principais potenciais 

existentes são o Ribeirão Indaiatuba, Ribeirão Santa Helena, Ribeirão Boi Branco, 

Ribeirão Faxinal, Ribeirão Valinho, Ribeirão das Posses, e Rio Paranapanema. 

Através do Mapa de Hidrografia do Município de Paranapanema é possível 

observar os principais cursos d’água, corpos d’água e as bacias que banham o 

município. Estes elementos são determinantes para o planejamento urbano de um 

município, uma vez que delimitam áreas com restrições a ocupações. 

De acordo com o mapa de Hidrografia Urbano, é possível observar que a área 

da sede do município é atingida por poucos cursos d´água. 

As áreas muito próximas aos cursos d’água podem estar sujeitas a 

transbordamentos, inundações naturais e erosão. Além disso, devem ser preservadas 

para que não ocorra poluição. Estes fatores aliados às características do relevo, como 

os vales e as áreas com forma de bacias, podem criar regiões pantanosas, ocasionar 

inundações nas depressões, e junto às altas declividades, atrapalhar a radiação solar 

e represar o ar. 
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Figura 1.8 – Mapa de Hidrografia de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Município de Paranapanema – SP 
Análise Temática Integrada 

 

27 

 

1.2.6. Áreas de Preservação Permanente 
 

Em relação às áreas de preservação permanente (APP), foram 

institucionalizadas pelo Novo Código Florestal (Lei Federal n°12.651/2012), que 

estabelece como APPs as florestas e demais formas de vegetação naturais situadas 

às margens de lagos ou rios (perenes ou não), nos altos de morros; nas restingas e 

manguezais, nas encostas com declividade acentuada e nas bordas de tabuleiros ou 

chapadas com inclinação maior que 45º, e nas áreas em altitude superior a 1.800 

metros, com qualquer cobertura vegetal. 

Para áreas ao longo dos rios ou de quaisquer cursos d’água, deve existir uma 

faixa de preservação permanente entre 30 e 500 metros de cada lado dos cursos 

d’água, que são definidas de acordo com a largura dos mesmos. De acordo com a 

mesma lei, ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais, 

nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, deve-se preservar 

uma faixa de 50 metros ao redor dos mesmos. Essas faixas detectam áreas impróprias 

a ocupação, garantindo assim, a proteção dos fundos de vales. 

 

Figura 1.9 – Distancias respeitadas em APP, segundo o Novo Código Florestal. 

Fonte: Cultura Mix, 2016. 
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A recuperação das faixas de preservação permanente e seu percentual 

recuperado está demonstrado na tabela a seguir. 

 

Tabela 2.3 – Faixas de preservação permanente e seu percentual de recuperação. 

Descrição Área (ha) Unidades % 

Propriedades 75.952,26 865 100,0% 

Reserva Legal (RL) 10.861,15 1877 14,3% 

Remanescente de Vegetação Nativa (RVN) 7.993,91 2039 10,5% 

Áreas de Uso Restrito para declividade de 25 a 45 graus 96,32 59 0,1% 

APPs de Nascentes 5.049,52 2668 6,6% 

Áreas Consolidadas 438,25 1610 0,6% 

APP + Reserva Legal + Vegetação Nativa 23.904,59  31,5% 

Fonte: www.car.gov.br 

 

Em relação às áreas de reserva legal, os produtores estão no aguardo das 

análises do CAR para estudarem as formas de recuperação com a posterior 

averbação em cartório, desde que, já tenham feito a retificação de área por 

georreferênciamento no INCRA e registrado no Cartório de Registro de Imóveis em 

Avaré. 

As Unidades Oficiais de Conservação são as seguintes: 

1) Estação Ecológica de Paranapanema: Trata-se de Unidade de 

Conservação administrada pelo Instituto Florestal do Estado de São 

Paulo (IFESP), cujos objetivos são a preservação da natureza e a 

realização de pesquisas científicas. Possui 635,20 hectares localizados 

integralmente no município de Paranapanema, Estado de São Paulo. 

Originalmente essa área fazia parte da Floresta Estadual de 

Paranapanema, a qual contava com 2.184,00 hectares. Houve o 

desmembramento de 635,20 hectares para constituição da Estação 

Ecológica de Paranapanema (unidade de proteção integral), de modo 

que as duas unidades de conservação são contíguas. Segundo o estudo 

“CARACTERIZAÇÃO FLORÍSTICA DA FLORESTA ESTADUAL E DA 

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PARANAPANEMA” as duas unidades 

situam-se “na Depressão Periférica sobre relevo de colinas amplas. O 

clima regional é Cfa, quente de inverno seco com temperatura média 

http://www.car.gov.br/
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mensal máxima de 22ºC e média mensal mínima de 18ºC (Ventura et al. 

1965). Entre os tipos de solo, predomina o Latossolo Vermelho Escuro-

Orto (Aoki et al. 2001). A área de estudo está localizada na porção 

central da bacia hidrográfica do Alto Paranapanema e possui 2.183 ha, 

dos quais 900ha estão cobertos por Floresta Estacional Semidecidual. A 

vegetação natural encontra-se segmentada em fragmentos de formato 

irregular, separados por talhões de Pinus elliottii Engelm. A Floresta 

Estacional Semidecidual da área pode ser subdividida em Aluvial e 

Montana” Trata-se, segundo informe da Prefeitura da Estância Turística 

de Paranapanema, de “um dos últimos remanescentes da Floresta 

Latifoliada Semi-Decídua do Sudoeste Paulista, abrigando muitos 

animais e plantas com risco de extinção, tais como: Veado-Catingueiro, 

Tamanduá Bandeira, Paca, Jacu, Jaguatirica e Araponga, entre muitos 

outros”. 

2) Floresta Estadual de Paranapanema: A Floresta de Paranapanema, 

da qual a Estação Ecológica foi desmembrada, tem origem no Decreto 

nº 40.992, de 06/11/62 que desapropriou imóvel pertencente à Fazenda 

Vitória no distrito e município de Paranapanema, Comarca de Avaré, 

com 2.182,84ha, necessária à expansão dos trabalhos de pesquisa e 

reflorestamento do extinto Serviço Florestal da Secretaria da Agricultura, 

atual Instituto Florestal, da Secretaria do meio Ambiente. 

Embora o município tenha muitos irrigantes, observa-se (no item acima) que no 

município há boa conservação ambiental, pois, o mesmo já detém 14,3% das áreas 

com Reserva Legal averbada e mais 10,5% com Remanescentes de Vegetação 

Nativa. Além disso as Áreas de Preservação Permanente - APP das nascentes tem 

5.049,52 ha, o que evidencia a consciência dos produtores em preservar a água e o 

meio ambiente. Pois ao somar-se estas áreas preservadas, que inclui as Reservas 

Legais, os Remanescente de Vegetação Nativa e as APPs de Nascentes, chega-se 

ao total de 23.904,59ha, representando 31,5% das áreas de todas as propriedades. 

Houve uma tentativa de se instalar as áreas de RPPN, mas não há dados de 

sua formalização. 
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As principais políticas e atuações no setor de agronegócios estão na não 

formalização das ações do meio rural por enquanto, pois há a necessidade de se 

elaborar e aprovar um Plano Diretor. 

Os principais programas desenvolvidos pelo departamento de meio ambiente 

são as ações de poda e corte de árvores, roçada, notificações, vistorias, laudos, coleta 

de lixo e pneus, distribuições de caçambas, limpeza de ecopontos, varrição de vias, 

preenchimentos dos dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento) e do SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos). 

Já em relação aos programas o município faz parte do Programa Município 

VerdeAzul, que tem como finalidade auxiliar os municípios do estado a elaborar e 

executar políticas públicas para atingir o desenvolvimento sustentável. 

Os únicos indicadores utilizados para controle das questões ambientais são o 

SNIS e o SINIR. 

Os principais problemas ambientais enfrentados pelo município são 

principalmente a coleta de resíduos sólidos urbanos e queimadas. 

Os problemas relacionados ao tema são a irrigação próxima aos limites legais 

de exploração (outorga). 

As áreas verdes e parques municipais são: Bosque Chico Valim, Praça da 

Matriz, Ilha do Sol. 

Destas, o Bosque Chico Valim não apresenta infraestrutura, tais como bancos, 

lixeiras, postes, etc. A praça da matriz apresenta postes, bancos, lixeiras, parque 

infantil, coreto, etc. A Ilha do Sol apresenta quiosques, postes e lixeiras. 

As espécies encontradas nas áreas verdes são nativas e exóticas, no entanto 

não são cadastradas pelo município. 

A manutenção dessas áreas é feita através de podas, varrição, roçadas e 

controle de formigas. 

A praça da matriz e a Ilha do sol são bastante utilizadas, no entanto o Bosque 

Chico Valim é pouco utilizado por falta de estruturas no local. 
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Figura 1.10 – Mapa de APPs de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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A Lei Federal nº 9.985/2000 instituiu o Sistema de Unidades de Conservação, 

com o objetivo principal de contribuir para a manutenção da diversidade biológica e 

dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, estabelecendo 

critérios e procedimentos para implantação de Unidades de Conservação. De acordo 

com esta lei, no Art. 2º entende-se por: 

“...espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial 

de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. ” (BRASIL, 

2000). 
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Figura 1.11 – Mapa de áreas verdes em Paranapanema/SP. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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1.3. ANÁLISE DAS ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E INAPTAS AO 

USO E OCUPAÇÃO ANTRÓPICOS 
 

A partir da análise dos condicionantes ambientais expostos, delimitaram-se as 

áreas aptas, aptas com restrição e inaptas à ocupação antrópica no território da sede 

urbana de Paranapanema, tendo como critérios: 

 Áreas Inaptas: locais com hidrografia, APP, reservas de mata nativa, locais 

com declividade acima do ideal, entre outros que possam comprometer a 

preservação dessas áreas e faixa de servidão. 

 Áreas aptas com restrição: locais onde a declividade ultrapassa os 15% e 

não excedam o limite de 30%, bem como áreas com risco de alagamento. 

 Áreas aptas: todas as demais áreas do território cujas características não se 

enquadram nos demais itens, por tanto adequadas à ocupação do solo. 

Ao analisar o mapa de Áreas Aptas, Aptas com Restrição e Inaptas é possível 

afirmar que o território de Paranapanema é apto à ocupação antrópica em quase todo 

o seu território. Nota-se ainda que há algumas áreas aptas com restrição nos locais 

onde a declividade excede os 15%. Em relação às áreas inaptas, observa-se apenas 

uma pequena área a oeste da malha urbana da sede municipal. 

Em Holambra é possível observar que a maior parte das áreas para expansão 

classificam-se como Aptas com Restrição, havendo ainda muitas áreas classificadas 

como Aptas. 
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Figura 1.12 – Mapa de Áreas Aptas, Aptas com Restrição e Inaptas na sede municipal. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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Figura 1.13 – Mapa de Áreas Aptas, Aptas com Restrição e Inaptas em Holambra – 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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2. USO E OCUPAÇÃO DO ATUAL DO SOLO 

 

A Lei Federal n° 10.257/2001 (BRASIL, 2001), conhecida como Estatuto da 

Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. Um dos instrumentos mais relevantes previstos é o Plano Diretor, 

com o propósito de estruturar o planejamento do território municipal como um todo.  

De forma complementar, o Ministério das Cidades e o Conselho Federal de 

Engenharia, Agricultura e Agronomia (CONFEA), apontam questões relevantes que 

devem ser consideradas na execução de planos diretores municipais, em especial na 

regulação do uso e ocupação do solo (BRASIL, 2004), uma vez que a regulamentação 

do uso e ocupação do solo de um território pode ser considerado como a consolidação 

das relações socioeconômicas vigentes, relacionadas às condicionantes ambientais, 

infra estruturais e legais. 

Em virtude do Estatuto da Cidade, por conta das limitações dos instrumentos 

tradicionais de regulação do uso e ocupação do solo, tem surgido recentemente uma 

nova abordagem de regulamentação para tal. 

Para entender o uso e ocupação atual e entender a possível dinâmica 

populacional futura é necessário compreender a evolução da taxa populacional e a 

distribuição da população no território, além disso, é necessário revisar os 

instrumentos utilizados para o ordenamento do uso e ocupação do solo, como o 

zoneamento e macrozoneamento que são os instrumentos para organização do uso 

e ocupação do território tanto da área urbana quanto da rural. 

Grande proporção do território do município de Paranapanema é classificada 

como área rural. 

Na zona rural não existe ocupações irregulares mas há quatro assentamentos 

pelo ITESP no município, mas nenhum acampamento. 

Existe também a Vila Aparecida (Antiga Tibiriçá) que tem assistência dos 
poderes públicos. 

As áreas mais férteis do município estão nos bairros do Faxinal, Ferreira, Água 

do Poço, Laranja, Tuneira, Cruzeiro, Julieta, Tapera, Quatro Rios, Prata, Capim Velho, 

Corisco, Pocinhos, Taquiri e Santa Helena. 
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As terras mais baratas estão nos bairros Anta Brava, Ponte de Tábua, Matão, 

Serra Velha, Praia Branca, Lajeado, Mato Dentro e Jacu. 

Os pequenos, médio e grandes produtores estão dispersos pelo município. 

Existem 5 comunidades rurais, porém não estão isoladas. Há o Bairro do Mato 

Dentro com apenas missas ocasionais, Bairro Serrinha da Prata (Bairro do João Rosa) 

com festa junina ou julina, Bairro da Ponte com a festa da Piquira, Bairro Serra da 

Prata (Serrinha) e o Bairro Serra Velha. 

Quanto aos equipamentos públicos nestas localidades, existem creches nos 

bairros Serra Velha, Serrinha, Vila Aparecida, que estão sendo atendidas pela 

prefeitura. 

 

Figura 2.1 – Mapa de equipamentos públicos nas localidades – Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Prefeitura de Paranapanema, 2022. 

 

Em relação a ocupações irregulares, segundo a municipalidade existem 

diversos parcelamentos clandestinos no município, mas não existe um cadastro das 

mesmas. 

 

2.1. MACROZONEAMENTO  
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O Macrozoneamento tem como objetivo fixar as regras de ordenamento do 

território, definir estratégias para o zoneamento de uso e ocupação do solo e 

estabelecer diretrizes para aplicação de instrumentos urbanísticos, delimitando áreas 

de incentivo, qualificação e restrição à ocupação do território municipal. Este 

Macrozoneamento pode se dividir em Macrozoneamento Municipal, que traz diretrizes 

para todo o território pertencente ao município, e o Macrozoneamento Urbano, que 

define diretrizes e objetivos para a área urbana e suas zonas. 

No caso de Paranapanema, segundo a Lei nº 434/1998, o município foi 

dividido desta forma em 3 zonas ou áreas: 

I. Área ou Zona Urbana; 

II. Área ou Zona de Expansãp Urbana; 

III. Área ou Zona Rural. 

 

2.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 
 

A Lei nº 434/1998, que dispõe sobre o planejamento físico do município de 

Paranapanema e suas alterações posteriores (Lei nº 1.136/2014), define quais são os 

usos do solo e parâmetros urbanísticos aplicados no mesmo. 

A área urbana do município, conforme o mapa de Zoneamento fica dividida 

nas seguintes zonas: 

I. Zona Residencial; 

II. Zona Comercial; 

III. Zona Mista; 

IV. Zona Industrial; 

V. Zona Rural; 

VI. Zona Exclusivamente Paisagística-recreativa. 

 

De acordo com a Lei, as zonas urbanas se classificam conforme segue: 

I. Zona Residencial – só são permitidos prédios residenciais, prédios 

para escolas e recreação e prédios para determinado ramo de 

comércio, quando permitido pela Prefeitura. 
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II. Zona Comercial – é permitida a construção de comércio em geral, 

pequenas indústrias e atividades que não sejam incômodas, 

perigosas ou nocivas. 

III. Zona Mista – é permitida a construção de residências unifamiliares, 

industriais e atividades em geral. 

IV. Zona Industrial – somente é permitida a construção de edifícios de 

uso industrial em geral. 

V. Zona Rural – é permitida a construção em geral, e atividade em 

geral. 

No que diz respeito aos usos do solo, Paranapanema trabalha em sua Lei: 

I. Pequenas Indústrias: aqueles estabelecimentos industriais em que 

o número de empregados não exceda a 10 (dez) ou cuja força motriz 

utilizada seja inferior a 10 (dez) HP; 

II. Atividades Incômodas: as de estabelecimentos industriais que 

durante o seu funcionamento possam produzir gases, poeiras e 

exalações que venham incomodar a vizinhança nas suas tarefas da 

vida cotidiana, tanto no seu sossego e repouso, pomo em seus bens 

e propriedades, bem como não produzam medidas na curva B do 

medidor de intensidade de sons, a distância de 5,00 m (cinco metros) 

de qualquer parte das divisas do imóvel industrial, de 80 (oitenta) DB 

no horário compreendido entre 7 (sete) e 19 (dezenove) horas; 

III. Atividades Perigosas ou Nocivas: as de estabelecimentos 

industriais que, pelos ingredientes ou matérias-primas utilizados ou 

pelos ingredientes empregados, possam dar origem a explosões, 

incêndios, trepidações, produção de gases, poeiras, exalações ou 

detritos danosos à saúde, podendo eventualmente, pôr em perigo 

pessoas ou propriedades circunvizinhas. Sendo que os postos de 

abastecimento de veículos, para efeito desta lei, não são 

considerados atividades incomodas, perigosas ou nocivas. 

Em relação a distribuição dos parâmetros, encontra-se algumas questões que 

deverão ser revistas de maneira a proporcionar um melhor aproveitamento da 

ocupação dos lotes. 

Dentre os conjuntos habitacionais de interesse social (ZEIS), destacam-se: 
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 CDHU A, B, C, D e E; 

 Vila Pôr do Sol Holambra; 

 Serrinha 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 

 Iafan; 

 Jardim Bela Vista; 

 Vila São José. 

Os principais problemas enfrentados pelo departamento responsável pelas 

obras municipais são: 

 Ausência de Código de Obras Municipal; 

 Ausência de Fiscal de Obras. 

 

2.3. PERÍMETRO URBANO  
 

O Perímetro Urbano tem a função de delimitar as áreas rurais e as áreas 

urbanas de um município. Essa delimitação tem a função de garantir ao gestor 

municipal a possibilidade de criar políticas públicas de urbanização na área urbana, 

além de arrecadar tributos para que haja a devida execução de serviços urbanos. Além 

disso, o Perímetro Urbano impede que ocorram ocupações irregulares ao longo do 

território municipal. 

Tendo em vista essas características é importante frisar que o Perímetro 

Urbano corretamente dimensionado garante ao município um controle mais efetivo de 

seu território. Além de auxiliar na gestão da ocupação do solo urbano e garantir um 

menor ônus em infraestrutura urbana. Outro ponto a ser ressaltado é de que a correta 

delimitação do mesmo garante a Administração Municipal a correta tributação, 

garantindo assim investimentos futuros em infraestrutura e reduzindo a dependência 

dos fundos estaduais e federais. 

O Perímetro Urbano atual de Paranapanema é definido pela Lei 

Complementar nº 236/2013. 

Analisando a delimitação do Perímetro Urbano vigente com a imagem de 

satélite, pode-se afirmar que o mesmo deverá passar por uma revisão, a fim de 

verificar se o mesmo se encontra adequado a realidade atual da ocupação do solo de 

Paranapanema. 
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Para evitar futuros conflitos administrativos e de tributação, possíveis áreas 

urbanizadas deverão ser inseridas no perímetro urbano, se próximas a malha urbana 

principal. Além disso, o disciplinamento físico territorial impedirá que novas ocupações 

fora do perímetro urbano venha a ocorrer. 

 

2.4. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 
 

O parcelamento do solo urbano é a divisão da terra em unidades juridicamente 

independentes, com vistas à edificação, podendo ser realizado na forma de 

loteamento, desmembramento e fracionamento, sempre mediante a aprovação 

municipal. Além disso, destina-se a disciplinar os projetos de loteamento, 

desmembramento e remembramentos do solo para fins urbanos. 

O disposto nas Leis nº 434/1998 e 1.273/2019 do município de Paranapanema 

estabelece definições, trata das áreas parceláveis e não parceláveis, e os requisitos, 

técnicos, urbanísticos, sanitários e ambientais para fins urbanos e rurais. 

As infraestruturas exigidas para os novos loteamentos são: 

 Rede de coleta de águas pluviais; 

 Sistema de abastecimento de água; 

 Sistema coletor de esgoto e destinação de resíduos; 

 Sistema de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 

 Sistema de drenagem e pavimentação. 

 

2.5. VAZIOS URBANOS 
 

Os vazios urbanos caracterizam-se por áreas não utilizadas para fins urbanos, 

subutilizadas ou não parceladas e necessariamente situadas de tal forma dentro do 

perímetro urbano que configuram entrave ao desenvolvimento da cidade 

caracterizando a especulação imobiliária; o desperdício de infraestrutura urbana 

instalada; a interrupção da malha viária prejudicial à circulação urbana; e o foco de 

vetores de doenças e de insegurança.  

Tais áreas têm prioridade de ocupação (parcelamento ou edificação para fins 

urbanos) sobre quaisquer áreas externas ao perímetro urbano. Nestas áreas poderão 

incidir os instrumentos de Edificação ou Utilização Compulsória, de Imposto Predial 
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Territorial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo e de Desapropriação com Pagamento 

em Títulos da Dívida Pública como forma de obrigar os proprietários dos imóveis 

urbanos a cumprir a função social da propriedade.  

Poderá ser aplicado também o Direito de Preempção sobre tais áreas, 

havendo Lei Complementar Municipal específica para tanto, assim como no caso dos 

instrumentos anteriormente citados. 

Com um levantamento realizado por programa de Geoprocessamento, notou-

se que existem algumas áreas urbanas vazias, ou seja, propensas a receber 

parcelamentos. 

Esses dados apontam que o município de Paranapanema não necessita de 

expansão de sua área urbana com o intuito de proporcionar estoques de terra, uma 

vez que o crescimento populacional ao longo dos 10 anos do PDM não será 

expressivo ao ponto de resguardar áreas para implantação de novos loteamentos. 
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Figura 2.2 – Mapa de Vazios Urbanos na sede de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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Figura 2.3 – Mapa de Vazios Urbanos em Holambra – Paranapanema/SP. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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3. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS 

INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

As infraestruturas urbanas dão as condições para o funcionamento pleno das 

atividades urbanas, são importantes para a manutenção da economia, saúde, 

educação, trabalho e lazer, além das condições mínimas para moradia.  

Para o presente plano serão abordadas as estruturas do saneamento básico 

(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial, limpeza 

urbana e coleta de resíduos sólidos), pavimentação e sistema viário, arborização e 

iluminação pública, áreas verdes e cemitérios.  

Os equipamentos e serviços públicos são elementos essenciais para 

organizar e qualificar o espaço urbano e podem, por suas características ou 

importância, constituir-se em referência para a população, estando diretamente 

relacionados à qualidade de vida. 

Para o entendimento sobre a amplitude e qualidade dos serviços e 

equipamentos públicos, foram feitas entrevistas, visitas técnicas e mapeamento das 

unidades públicas, em colaboração com a Equipe Técnica Municipal e colaboradores 

da Prefeitura Municipal, responsáveis por cada setor analisado. 

Dessa maneira, foram analisados os dados em conjunto com os 

departamentos e secretarias, apontando principalmente os pontos mais relevantes 

(positivos e negativos) de cada setor. 

No tocante à capacidade dos equipamentos e serviços tomou-se como 

referência as diretrizes elencadas por Gouvêa (2008), para o dimensionamento dos 

equipamentos de saúde e educação (tabela a seguir) que em seus estudos apresenta 

requisitos de dimensionamento dos equipamentos urbanos comunitários baseados no 

Instituto de Planejamento do Distrito Federal e em estudos desenvolvidos nas décadas 

de 1970, 1980 e 1990 no Governo de Distrito Federal. 
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Tabela 3.1 – Síntese das características desejadas no planejamento de equipamentos de saúde e 
educação segundo Gouvêa (2008). 

Equipamento Diretrizes 

Educação Infantil 

Área mínima do terreno: 3.000,00 m² 
Raio de abrangência: 300m 
Número de alunos por sala de aula: 15 a 25 
Número de salas por equipamento: 12 
Funcionamento em um turno 

Escola de ensino fundamental 

Área mínima do terreno: 8.000,00 m² 
Raio de abrangência máximo: 1.500m 
Número de alunos por equipamento: 1050 
Número de salas por equipamento: 15 
Funcionamento em dois turnos 

Escola de ensino médio 

Área mínima do terreno: 11.000,00 m² 
Raio de abrangência máximo: 3.000m 
Número de alunos por equipamento: 1440 
Número de alunos por sala de aula: 40 a 45 
Número de salas por equipamento: 18 
Funcionamento em dois turnos 

Posto de saúde 
Área mínima do terreno: 360m² 
Raio de abrangência máximo: 8.000m 
01 unidade para cada 3.000 habitantes 

Hospital 
Área mínima do terreno: 31.000m² 
Raio de abrangência: regional 
01 unidade para cada 200.000 habitantes 

Fonte: Gouvêa, 2008. 

 

3.1. PAVIMENTAÇÃO 
 

O levantamento da situação das vias do Município é de fundamental 

importância para que ações futuras de implantação de toda a infraestrutura possam 

ser efetivadas. 

Atualmente não existe um levantamento do percentual de vias municipais 

pavimentadas, seja na área urbana ou rural, ou um mapeamento atualizado das vias 

rurais. 

Em relação às calçadas, na zona urbana a maioria está pavimentada. 

Os conjuntos habitacionais não pavimentados são: 

 Serrinha 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 

 Vila Pôr do Sol Holambra (em processo de implantação de 

infraestrutura pela loteadora). 

 

Os principais problemas em relação à pavimentação estão relacionados com 

pavimentação antiga, sem cadastro de redes de drenagem pluvial, vias desniveladas 

e com buracos, e vias com massa asfáltica sob lajota. 
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Existem projetos para recapeamento e manutenção/reassentamento de 

lajotas de alguns trechos, provindos de emendas parlamentares. 

Questões como recapeamento, asfaltamento, sinalização, entre outros, são 

demasiadamente importantes para a manutenção da mobilidade urbana para esta 

revisão deverão ser propostas novas ações que venham a contribuir ainda mais para 

a diminuição dessa porcentagem. 

 

3.2. ARBORIZAÇÃO  

 

O município de Paranapanema não conta com um Plano de Arborização 

Urbana. Também não há levantamento das espécies plantadas na área urbana. 

Os principais problemas enfrentados quanto a arborização urbana são a 

interferência na fiação e árvores antigas que danificam calçadas e tubulações, 

também com risco de queda em residências. 

As podas, cortes e reposições são feitas de acordo com a Lei de Crimes 

Ambientais em vigor. 

Quando se trata da área urbana, o órgão responsável é a Secretaria do Verde 

e Meio Ambiente do município. Já na área rural o órgão responsável é a CETESB. 

 

3.3. SANEAMENTO BÁSICO 

 

O saneamento básico é composto por quatro eixos: abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto sanitário, drenagem pluvial urbana e manejo de 

resíduos sólidos.  

Segundo o Relatório Anual do Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento Básico – SNIS, o serviço de abastecimento de água e esgoto é delegado 

à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e com 

contrato de Concessão de Serviços Públicos. A SABESP é considerada uma das 

maiores empresas em operação no Estado. 

  



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Município de Paranapanema – SP 
Análise Temática Integrada 

 

49 

3.3.1. Abastecimento de Água 
 

O serviço de abastecimento de água do município de Paranapanema é 

operado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) 

com as atribuições de operar, manter, conservar e explorar, diretamente e com 

exclusividade estes serviços.  

De acordo com estimativa feita pelos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, em 2010 o município de Paranapanema possuía 

17.808 habitantes. Os dados fornecidos pelo SNIS são do ano de 2020 e levando em 

consideração o estudo da projeção populacional, nesse mesmo ano Paranapanema 

contava com 20.395 habitantes. 

Nesses mesmos dados, Paranapanema contava com 16.580 habitantes 

recebendo o abastecimento de água na área urbana, o que corresponde a 81,29% da 

população total naquele ano. Segundo os dados do SNIS, Paranapanema contava 

com 6.198 ligações ativas em 2020. 

Os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) para 2020 referentes ao abastecimento de água no município 

estão expostos na tabela a seguir. 

 

Tabela 3.2 – Dados do Sistema de Abastecimento do Água – SNIS: 2020. 

Ano 2020 

População urbana atendida com abastecimento de água (Habitantes) 16.580 

Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 6.710 

Quantidade de economias residenciais ativas de água (Economias) 6.385 

Volume de água consumido (1.000 m³/ano) 884,35 

Volume de água produzido (1.000 m³/ano) 1.060,73 

Extensão da rede de água (km) 95,92 

Quantidade de ligações ativas de água micro medidas (Ligações) 6.198 

Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.) 79,06 

Consumo médio per capita de água (l/hab./dia) 163,20 

Tarifa média de água (R$/m³) 3,58 

Investimentos totais realizados pelo prestador de serviços (R$/ano) 897.970,62 

Receita operacional direta de água (R$/ano) 3.797.453,78 

Fonte: SNIS, dados trabalhados pela SICARTT, 2022. 
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Segundo dados do Município, as áreas com problemas de abastecimento são: 

Bairro Jurumirim, Bairro Serra Velha, Bairro Serrinha, devido a problemas de 

regulamentação dos bairros. 

Não há problemas com captação, tratamento e distribuição de água. 

Conforme o Art. 11-B da Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020, conhecida 

como o Novo Marco do Saneamento, “os contratos de prestação de serviços públicos 

de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o 

atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 

90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de 

dezembro de 2033”. 

 

3.3.2. Esgotamento Sanitário 
 

O esgoto é tão importante para melhorar o Índice do Desenvolvimento 

Humano – IDH que o sétimo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (uma série 

de metas socioeconômicas que os países da ONU – Organização Mundial da Saúde 

– se comprometeram a atingir até 2015) é reduzir pela metade o número de pessoas 

sem rede de esgoto. 

Segundo dados do SNIS 2020, Paranapanema conta com 16.580 habitantes 

atendidos com esgotamento sanitário, o que corresponde a 81,29% da população total 

naquele ano. 

Os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) para 2020 referentes ao esgotamento sanitário no município 

estão expostos na tabela a seguir. 
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Tabela 3.3 – Dados do Sistema de Esgotamento Sanitário – SNIS: 2020. 

Ano 2020 

População urbana atendida com esgotamento sanitário (Habitantes) 16.580 

Quantidade de ligações totais de esgotos (Ligações) 5.821 

Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos (Economias) 4.900 

Volume de esgotos coletado (1.000 m³/ano) 753,96 

Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano) 753,96 

Extensão da rede de esgotos (km) 57,57 

Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações) 5.411 

Tarifa média de água (R$/m³) 2,88 

Investimentos totais realizados pelo prestador de serviços (R$/ano) 897.970,62 

Receita operacional direta de água (R$/ano) 2.587.065,95 

Fonte: SNIS, dados trabalhados pela SICARTT, 2022. 

 

Já segundo informações fornecidas pelo Município, de acordo com o Relatório 

Gerencial de Desempenho da prestação de serviços referente ao ano de 2020 da 

SABESP, a Coleta de Esgotos foi de 90,7% e o Tratamento de Esgotos foi de 100%. 

As Ligações Faturadas de Esgoto realizadas no mês de dezembro de 2020 

foram de 5.407 unidades. 

Os problemas acarretados pela inexistência de coleta e tratamento de esgoto 

são a propagação de doenças e, consequentemente, maior despesa com saúde 

pública, contaminação de solos e de recursos hídricos. 

O atendimento nos aglomerados rurais isolados e propriedades da área rural é 

feito através de USIs (Unidades Sanitárias Individuais). 

O sistema de Esgotos Sanitários de Paranapanema (Sede) e do Distrito 

Holambra II é composto por rede coletora, coletor-tronco, emissário, estações 

elevatórias de esgotos, linha de recalque e estação de tratamento de esgotos. 

A estação de tratamento de esgotos é composta basicamente por um sistema 

preliminar, com gradeamento seguido de caixa de área, uma lagoa anaeróbia e uma 

lagoa facultativa.  

O sistema de Esgotos Sanitários da Vila Aparecida é composto por rede 

coletora, coletor-tronco e estação de tratamento de esgotos. 

A estação de tratamento de esgotos é no modelo biodisco. 

Já os bairros Serra Velha e Serrinha não possuem Sistemas Públicos de 

Esgotamento Sanitário. 
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O sistema de esgoto sanitário apresenta problemas, tais como rupturas de 

tubulações, vazamentos de esgoto, porém são sanados pela própria SABESP. 

Atualmente não há controle e monitoramento das fossas sépticas no 

município. 

 

3.3.3. Resíduos Sólidos 
 

O Município de Paranapanema possui diferentes tipos de coleta para resíduos 

sólidos, sendo eles: 

Doméstico: A coleta de resíduos domésticos ocorre conforme abaixo:  

 Paranapanema: 3 vezes por semana;  

 Campos de Holambra: 3 vezes por semana;  

 Serra Velha: 3 vezes por semana;  

 Serrinha: 3 vezes por semana;  

 Vila Aparecida: 3 vezes por semana;  

 Santa Cristina V: 2 vezes por semana;  

 Bairros, fazendas e loteamentos: 1 a 2 vezes por semana;  

 Hospitalar: 1 vez por semana. 

Industrial: Semanalmente através da distribuição de caçambas.  

 

Entulhos e poda de árvores: O município fornece o serviço de distribuição de 

caçamba para esses tipos de resíduos. No mês são cerca de 136 caçambas 

distribuídas. As distribuições ocorrem de Segunda, Quarta e Sexta em Paranapanema 

e Terça, Quinta e Sábado em Campos de Holambra. 

Reciclável: 1 vez por semana.  

Levando em consideração os resíduos domiciliares coletados no ano de 2020, 

foram recolhidas cerca de 10.837 toneladas. Considerando os 365 dias do ano, tem-

se 28,46 toneladas/dia ou 28.460 kg/dia. Portanto, conforme o último censo do IBGE, 

a quantidade de habitantes no munícipio era de 20.395 habitantes, sendo assim, são 

cerca de 1,4 kg/dia de lixo gerado por habitante.  

Não há previsão de produção de lixo para os próximos 10 anos. 

Quanto ao destino de cada tipo de resíduo: 

Resíduo doméstico: é encaminhado para o aterro sanitário municipal;  
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Resíduos de entulhos e podas: são enviados para o aterro dos pocinhos, 

aterro esse que só recebe esses tipos de resíduos;  

Resíduos hospitalares: coletados por empresa terceirizada (Cheiro Verde 

Ambiental), portanto não temos a informação para onde é destinado o resíduo.  

Existe o Aterro Sanitário Municipal gerenciado pela própria prefeitura, sua vida 

útil de acordo com um cálculo realizado no dia 21 de maio de 2015 seria de 

aproximadamente 45 meses, no entanto o aterro ainda apresenta área disponível para 

o descarte de resíduos.  

Existe a Usina de Reciclagem localizada no Aterro Sanitário Municipal, o qual 

é utilizada pela Associação Águia.  

Não há experiência com compostagem. 

Também não há Plano de Destinação de Resíduos ou de Resíduos de Saúde, 

mas o lixo hospitalar contempla também as farmácias. 

O programa de coleta seletiva é desenvolvido pela Associação Águia e é feito 

em toda a municipalidade.  

O serviço de limpeza e varrição das vias públicas é organizado através do 

cronograma semanal, conforme pode ser visto a seguir: 
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Tabela 3.4 – Cronograma de varrição do Município. 

Funcionários Dias da Semana Ruas / Bairros 

Gari 1 

Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e 

sexta-feira 
Vila São José e CDHU 

Quinta-feira 
Faz os pontos mais críticos da Vila 

Leme 

Gari 2 e Gari 

3 

Segunda-feira 
Eliziario Pereira de Melo e José do 

Patrocínio  

Terça-feira e quinta-feira  
Joaquim Vieira de Medeiros e Francisco 

Alves de Almeida  

Quarta-feira  
Dr. Fortunato Martins de Camargo e 

Padre Joaquim Ferreira Inocêncio  

Sexta-feira  Ruas mais sujas  

Sábado e domingo  

Descem limpando as ruas principais até 

a praça municipal e realizam a limpeza 

geral da praça 

Gari 4 e Gari 

5 

Segunda-feira à sexta-feira de manhã  
Praças e ruas em torno do Paço 

Municipal  

Segunda-feira à tarde  Vila Maria e praça da matriz  

Terça-feira  Avenida do Cemitério  

Quarta-feira  

Dr. Fortunato Martins de Camargo (até 

o museu e depois sobe pela Francisco 

Alves de Almeida até chegar na praça 

da matriz)  

Quinta-feira  Padre Joaquim Ferreira Inocêncio  

Sexta-feira  
José do Patrocínio (até o tratamento de 

esgoto da SABESP)  

Sábado e domingo  Praça e banheiro da praça  

Gari 6 

Segunda-feira à sexta-feira  
Fica à disposição conforme 

necessidade da equipe  

Sábado e domingo  

Desce limpando as ruas principais até a 

praça municipal e realiza a limpeza 

geral da praça.  

Gari 7 Segunda-feira à domingo  Praça central e banheiros  

Gari 8 Segunda-feira à sexta-feira  
Limpeza da rodoviária e coleta das 

lixeirinhas das proximidades  

Fonte: Prefeitura Municipal de Paranapanema, 2022. 

 

3.3.4. Drenagem Pluvial Urbana 
 

Não há cadastro de redes de drenagem pluvial urbana. 

Os principais problemas de drenagem urbana são a falta de rede de galerias. 

Com o crescimento da cidade, a drenagem existente não é suficiente, e em alguns 

pontos em épocas de fortes chuvas, existem enchentes. Não há nenhum projeto ou 

previsão para solucionar este problema. 
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3.4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA ELÉTRICA 

 

Paranapanema possui alguns conflitos entre a iluminação pública e a 

arborização. 

Deverá ser previsto ações que contribuam para o fornecimento de iluminação 

pública para 100% da população. Outro ponto importante é a busca por parcerias para 

a substituição das lâmpadas a vapor por LED, característica que vem sendo praticada 

em diversos município do estado. 

 

3.5. SAÚDE 

 

A saúde em Paranapanema é de responsabilidade da Secretaria de Saúde. 

Os equipamentos estão descritos na tabela a seguir, junto com a localização 

e horário de atendimento de cada um. 

 

Tabela 3.5 – Relação de equipamentos da Saúde do Município. 

Equipamento Localização Horário 

UBS Irmã Guilhermina R. Dr. Fortunato Martins de Camargo, 444 07:00  às 17:00 h 

UBS Onofre Leme de 

Almeida 
Av. das Posses, 260 07:00  às 19:00 h 

UBS Orlando Torelo Guelfi R. Elvira Maria de Jesus, 100 07:00  às 17:00 h 

UBS Salvador Ribeiro Leite Av. São Paulo, 11 07:00  às 17:00 h 

Centro de Saúde III R. José Bernardo, 235 07:00  às 17:00 h 

Hospital Leonardo Van Melis R. Urias Domingues Leite, s/n 24 h 

CAPS R. Zacarias Augusto Pereira, 90 07:00  às 17:00 h 

SAMU R. das Palomas, 170 24 h 

Secretaria da Saúde - Adm R. Francisco Alves de Almeida, 875 07:00  às 17:00 h 

Fonte: Secretaria de Saúde, 2022. 

 

Os equipamentos de saúde do município apresentam capacidade de suporte 

satisfatória a atender a demanda, bem como os equipamentos laboratoriais e 

odontológicos também. 

Os programas existentes (tais como saúde bucal, prevenção a doenças 

sexualmente transmissíveis, acompanhamento materno-infantil, programas de 

acompanhamento nutricional, planejamento familiar, etc.) estão distribuídos da 

seguinte forma, segundo os equipamentos municipais de saúde: 
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 IRMÃ GUILHERMINA - clinico geral, saúde odontológica, farmacêutico, 

enfermeiro, técnico de enfermagem.  

 ONOFRE LEME DE ALMEIDA - clinico geral, saúde odontológica, 

assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, técnico de enfermagem.  

 ORLNDO TORELO GUELFI- clinico geral, saúde odontológica.  

 SALVADOR RIBEIRO LEME - clinico geral, saúde odontológica, 

pediatria, ortopedista.  

 CENTRO DE SAÚDE III - clinico geral, saúde odontológico, 

fisioterapeuta, psicóloga, assistente social, pediatria, obstetra 

ginecologia, cardiologia, ortopedista, cirurgião geral, terapia 

ocupacional.  

 HOSPITAL - clinico geral, nutricionista, ortopedista, obstetra 

ginecologia, pediatria, anestesista, cirurgião geral.  

 CAPS - psicóloga, psiquiatra, terapia ocupacional.  

 SAMU - enfermeiro, técnico de enfermagem, condutor.  

 

O quadro de funcionários por categoria está descrito conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 3.6 – Quadro de funcionários da Saúde do Município. 

Orlando Torelo Guelfi 

Categoria Quantidade 

Enfermeiro 1 

Técnico de enfermagem 1 

Dentista 1 

Dispensador de medicamentos 1 

Agentes comunitários 5 

Auxiliar de serviços 1 

Auxiliar de dentista 1 

Clínico geral 1 

Farmacêutico 1 

Salvador Ribeiro Leme 

Categoria Quantidade 

Clínico geral 1 

Auxiliar de serviços 1 

Auxiliar de dentista 1 

Dentista 1 

Farmacêutico 2 
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Dispensador de medicamento 1 

Ortopedista 1 

Pediatra 1 

Agente de saúde 11 

Técnico de enfermagem 3 

Centro de Saúde III 

Categoria Quantidade 

Fisioterapeuta 4 

Dentista 2 

Auxiliar de dentista 1 

Recepcionista 2 

Assistente social 1 

Enfermeiro 1 

Técnico de enfermagem 2 

Terapeuta ocupacional 1 

Psicólogo 2 

Pediatra 1 

Obstetra ginecologia 1 

Cardiologista 1 

Ortopedista 1 

Cirurgião geral 1 

Auxiliar de serviços 1 

Hospital 

Categoria Quantidade 

Clínico geral 11 

Recepcionista 4 

Nutricionista 1 

Ortopedista 2 

Obstetra ginecologista 1 

Pediatra 1 

Anestesista 1 

Cirurgião geral 1 

Técnico de enfermagem 15 

Telefonista 2 

Auxiliar de serviços 12 

Técnico de raio X 7 

Técnico de gesso 4 

Enfermeiro 4 

Farmacêutico 1 

Dispensador de medicamentos 2 

CAPS 

Categoria Quantidade 

Psicólogo 2 
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Psiquiatra 1 

Terapeuta ocupacional 1 

SAMU 

Categoria Quantidade 

Enfermeiro 1 

Técnico de enfermagem 6 

Condutor 4 

Fonte: Secretaria de Saúde, 2022. 

 

O número de médicos por habitante no município hoje está em 1,4/1000 

habitantes e o número de leitos por habitante no município hoje está em 1,1/1000 

habitantes. 

Não existem consórcios intermunicipais de saúde. 

O tipo de atendimento ofertado no Município é de baixa complexidade e média 

complexidade. 

As ações da Vigilância Sanitária são: eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na 

produção e circulação de bens e na apresentação de serviços de interesse da saúde.  

 Inspeção em estabelecimentos comerciais e de saúde conforme 

portaria CVS; 

 Alimentar sistema de informação SIVISA; 

 Cumprimento das coletas de água do PRÓAGUA; 

 Alimentar sistema informação SISAGUA; 

 Investigação de acidente Saúde do trabalhador; 

 Meio ambiente (diversas ações); 

 Ações educativas arbovirose; 

 Ações COVID (estabelecimentos comerciais, ILPI, alojamentos) 

medidas protetivas; 

 Coleta de amostras de alimentos; 

 Inspeções em áreas contaminadas; 

 Inutilização de entorpecentes. 

 

Os Programas de Saúde (PSF) estão distribuídos da seguinte forma: 
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UNIDADE DE SAÚDE IRMÃ GUILHERMINA: 

 ESF centro I- 11 funcionários; 

 ESF centro II- 10 funcionários. 

UNIDADE DE SAÚDE ORLANDO TORELO GUELFI: 

 ESF Orlando Torelo Guelfi- 10 funcionários. 

UNIDADE DE SAÚDE SALVADOR RIBEIRO LEITE: 

 ESF Campos de Holambra- 8 funcionários; 

 ESF Campos de Holambra- 8 funcionários. 

CENTRO DE SAÚDE III: 

 ESF rural- 12 funcionários. 

 

Os atendimentos são ofertados à população são consultas com as seguintes 

especialidades: Cardiologia, Clínico Geral, Psiquiatria, Ortopedista, Pediatra, 

Cirurgião geral, Obstetrícia, Ginecologia, Psicólogo, Terapeuta ocupacional, 

Fisioterapeuta, Assistente social da saúde, Odontologia, Nutricionista, Atendimentos 

de urgência e emergência, Internações, Cirurgias seletivas, Equipes de ESF rural e 

urbano. 

Não há atendimento de população de outros municípios. 

O município hoje conta com um hospital de pequeno porte com 22 leitos, que 

ainda é insuficiente para suporte adequado à população, segundo a OMS a média 

ideal é ter de 3 a 5 leitos para cada mil habitantes. No Brasil, índice médio é de 2,4 e 

no município a média fica em 1,1 leitos a cada mil habitantes. 

Outra problemática é a estrutura física do prédio onde se encontra instalada o 

hospital municipal, o mesmo necessita de reforma e adequação de espaço físico e 

estrutural, o processo de reforma encontra-se em fase de contratação. 

O hospital é administrado e mantido em sua maior parte com recursos do 

município, recebendo do ministério da saúde apenas o valor de R$ 47.463,28, 

segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

A figura seguir mostra os equipamentos de saúde na Sede Urbana e em 

Holambra e seus respectivos raios de abrangência. 
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Figura 3.1 – Mapa dos Equipamentos de Saúde e seus raios de abrangência na sede de 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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Figura 3.2 – Mapa dos Equipamentos de Saúde e seus raios de abrangência em Holambra - 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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3.6. EDUCAÇÃO 

 

O setor responsável pela educação no município de Paranapanema é a 

Secretaria Municipal de Educação. 

Os equipamentos de educação do Município estão distribuídos da seguinte 

forma: 

 

Tabela 3.7 – Estabelecimentos de ensino por nível de Paranapanema/SP. 

Creche/CMEI 

CEI Elza do Carmo Oliveira 
CEI Eni Franco Larini 
CEI Miguel amaro Batista 
CEI Lucilene Vieira 
CEI Maurício Augusto Claro UNID I 
CEI Maurício Augusto Claro UNID II 
CEI Pedro Leme de Almeida 
CEI Lázaro Theodoro Menck 

Educação infantil 

EMEF José Gonçalves Mendes 
EMEF Posto Rancho Tibiriçá 
EMEIF Serrinha da Prata 
EMEIF Daisy Aparecida Espolaor Trevisani 
EMEF Serra Velha 

Ensino Fundamental 
EMEF Antônio Luiz Duarte 
EMEF José Gonçalves Mendes 
EMEF Holambra II 

Ensino Médio  
EMEF Antônio Luiz Duarte 
EMEF Holambra II 

Fonte: Secretaria de Educação, 2022. 

 

A escola EMEIF José Libãneo de Oliveira é prédio próprio municipal e atende 

todas as especificações referentes às questões de acessibilidade universal, tais como 

rampas, instalações sanitárias e dimensões mínimas a pessoas com deficiência física. 

As escolas EMEF Antônio Luiz Duarte e EMEF Holambra II são prédios 

pertencentes ao Governo do Estado utilizados em parceria e as mesmas atendem 

todas as especificações referente às questões de acessibilidade universal, porém o 

número de salas de aulas disponibilizadas para o uso dos alunos municipais é limitada 

e não atende à demanda. 

A escola EMEF José Gonçalves Mendes está interditada para reforma e não 

atende às especificações de acessibilidade. 

A escola EMEF Posto Rancho Tibiriçá é prédio próprio municipal e atende 

todas as especificações de acessibilidade. 
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A escola EMEIF Serrinha da Prata é prédio próprio municipal e atende todas 

as especificações de acessibilidade. 

A escola EMEIF Daisy Aparecida Espolaor Trevisani é prédio próprio 

municipal e atende todas as especificações de acessibilidade. 

A escola EMEF Serra Velha é prédio próprio municipal e atende todas as 

especificações de acessibilidade. 

Todos os CEIs são prédios próprios e todos precisam de manutenção e não 

tem as especificações de acessibilidade. E os prédios da CEI Lucilene Vieira e CEI 

Eni Franco Larini precisam também de ampliação, pois não atende à demanda. 

Em relação ao número de matrículas e evasão escolar dos últimos 5 anos, de 

cada escola por nível de ensino, estes são apresentados conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 3.8 – Número de matrículas e evasão escolar dos últimos 5 anos, de cada escola por nível de 
ensino em Paranapanema/SP. 

Escolas 
2017 2018 2019 2020 2021 

M E M E M E M E M E 

1   EMEIF José Libãneo de Oliveira 533 - 565 - 566 - 548 - 562 - 

2   EMEF Antônio Luiz Duarte 556 3 540 - 536 - 507 - 521 - 

3   EMEF José Gonçalves Mendes 376 - 352 - 352 - 347 - 335 - 

4   EMEF Posto Rancho Tibiriçá 40 - 37 - 31 - 47 - 47 - 

5   EMEIF Serrinha da Prata 126 - 128 - 117 - 138 - 146 - 

6   EMEIF Daisy Ap. Espolaor Trevisani 549 - 538 - 534 - 502 - 519 - 

7   EMEF Holambra II  435 - 452 - 460 - 439 - 442 - 

8   EMEF Serra Velha 92 - 97 - 91 - 89 - 104 - 

 

CEIs 
2017 2018 2019 2020 2021 

M E M E M E M E M E 

1 CEI Elza do Carmo Oliveira - - - - - - 160 3 217 6 

2 CEI Eni Franco Larini 129 - 98 7 88 17 - - - - 

3 CEI Miguel amaro Batista 26 - 13 - 17 - 17 - 23 3 

4 CEI Lucilene Vieira 37 - 39 1 34 - 35 - 38 3 

5 CEI Maurício Augusto Claro UNID I 48 - 39 - 35 - 28 - 30 - 

6 CEI Maurício Augusto Claro UNID II 51 - 49 - 48 - 34 1 60 2 

7 CEI Pedro Leme de Almeida 22 - 22 - 27 - 23 - 25 - 

8 CEI Lázaro Theodoro Menck 17 - 22 - 17 - 12 - 31 2 

Fonte: Secretaria de Educação, 2022. 

 

O período de funcionamento dos equipamentos de educação para cada nível 

de ensino é conforme abaixo: 

 EMEIF José Libãneo de Oliveira (matutino, vespertino e noturno); 

 EMEF Antônio Luiz Duarte (matutino e vespertino); 

 EMEF José Gonçalves Mendes (matutino e vespertino); 

 EMEF Posto Rancho Tibiriçá (matutino e vespertino); 

 EMEIF Serrinha da Prata (matutino e vespertino); 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Município de Paranapanema – SP 
Análise Temática Integrada 

 

64 

 EMEIF Daisy Aparecida Espolaor Trevisani (matutino e vespertino); 

 EMEF Holambra II (matutino e vespertino); 

 EMEF Serra Velha (matutino e vespertino); 

 CEI Elza do Carmo Oliveira (integral) 

 CEI Eni Franco Larini (integral) 

 CEI Miguel amaro Batista (integral) 

 CEI Lucilene Vieira (integral) 

 CEI Maurício Augusto Claro UNID I (integral) 

 CEI Maurício Augusto Claro UNID II (integral) 

 CEI Pedro Leme de Almeida (integral) 

 CEI Lázaro Theodoro Menck (integral) 

 

As políticas de inclusão estão acontecendo, porém o município não tem 

leis/normas específicas para conduzir de forma adequada essa inclusão. 

Quanto ao atendimento de creche e educação infantil, as vagas são 

fornecidas a toda comunidade sem critérios específicos, não há programas 

desenvolvidos, há o envolvimento dos pais e da comunidade quando acionados e não 

por espontaneidade. 

Há também o EJA (Educação para Jovens e Adultos) que funciona no prédio 

da EMEIF José Libâneo de Oliveira, no período noturno que abrange cerca de 13 

alunos. 

Não há programas de erradicação do trabalho infantil no município. Há 

também a APAE no município. 

Nas Unidades Escolares do Município, tem-se 2 salas (matutino e vespertino) 

de recurso AEE no prédio da EMEIF José Libâneo de Oliveira e 2 salas (matutino e 

vespertino) de recurso AEE no prédio da EMEIF Daisy Ap. Espolaor Trevisani. 

O assessoramento pedagógico das escolas está a cargo do DERITA no 

município de Itapetininga-SP. 

A merenda escolar é de responsabilidade da prefeitura, a qual adquire, 

supervisiona e elabora o preparo da merenda e conta com o apoio de uma 

nutricionista. O preparo da mesma é realizado em cada Unidade Escolar com uma 

equipe própria da área. 
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A relação de número de alunos/professor está de acordo com as normas 

estabelecidas pelo ministério da educação. 

Quanto ao nível de formação de professores, todos têm graduação de nível 

superior na área específica, com previsão para início de 2022, o sistema de formação 

continuada para os docentes. 

Em relação ao ensino superior, os alunos frequentam as faculdades da região 

(UNIFSP, FREA, EDUVALE, IFSP, cursos técnicos), Colégio Agrícola, e algumas 

faculdades de outras cidades (Instituto Federal de Buri, Sorocaba, etc.). A cidade com 

maior procura é Avaré, em torno de 150 alunos, sendo aproximadamente 60% na 

UNIFSP e 30% na EDUVALE. 

O transporte dos alunos ocorre através da associação dos estudantes, mediante a 

comprovação dos mesmos para que tenham acesso. 

Os cursos mais procurados são engenharia, agronomia, administração, 

enfermagem, contabilidade e direito. 

Os principais problemas enfrentados pelo setor da educação são a falta de 

prédio e manutenção nos já existentes. 

Nos mapas a seguir é demonstrado a localização dos equipamentos de 

educação e seus respectivos raios de abrangência. 
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Figura 3.3 – Mapa dos Equipamentos de Educação e seus raios de abrangência na sede de 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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Figura 3.4 – Mapa dos Equipamentos de Educação e seus raios de abrangência em Holambra - 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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Figura 3.5 – Mapa dos Equipamentos de Educação e seus raios de abrangência em Serrinha - 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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3.7. ESPORTE E LAZER 

 

Em relação ao esporte e lazer, têm-se os equipamentos e sua localização 

conforme a Tabela a seguir: 

 

Tabela 3.9 - Equipamentos de esportes e lazer em Paranapanema/SP. 
Equipamento de Esporte/Lazer Localização 

Ginásio municipal de Holambra  Distrito de Holambra  

Ginásio municipal de Paranapanema  Paranapanema 

Quadra poliesportiva vila leme Paranapanema 

Campo de futebol  Pedro Sanches Paranapanema 

Campo de futebol campo ceripa Distrito de Holambra 

Campo de society Jose Luis  Paranapanema 

Quadra esportiva Bairro da Ponte Bairro da Ponte 

Quadra esportiva bairro Serrinha Bairro Serra da Prata 

Quadra esportiva Serra Velha Bairro Serra Velha 

Cancha de vôlei de areia Holambra Anexo ginásio de Holambra 

Ciclovia   Paranapanema 

Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, 2022. 

 

De acordo com a Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, em relação às 

questões de acessibilidade universal, apenas os ginásios contam com recentes 

melhorias visando a acessibilidade e os parques infantis que contam com brinquedos 

adaptados. 

Todos os equipamentos apresentam capacidade satisfatória de atender a 

demanda, mas há necessidade de melhorias sempre. 

Há previsão de implantação de novos equipamentos, além da concessão de 

novos espaços visando a criatividade estruturada, há previsão de um parque olímpico 

contendo campos de futebol de areia, vôlei de areia, pista de caminhada , ciclofaixa, 

banheiros, parque infantil convencional e adaptado, o projeto Areninha que contempla 

um campo society iluminado e uma meia quadra de basquete 3x3 iluminado e o parque 

da imigração holandesa que contempla parquinho infantil adaptado e convencional, 

pista de caminhada, campo de futebol de areia, quadra de beach tênis e banheiros. 

As áreas do município há necessidade de implantação de equipamentos de 

esporte/lazer e quais estes equipamentos estão demonstrados segundo a tabela a 

seguir: 
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Tabela 3.10 – Necessidade de novos equipamentos de esportes e lazer em Paranapanema/SP. 
Equipamento de Esporte/Lazer Localização 

CDHU Paranapanema domicilia libaneo de Abreu Parque olímpico/ áreas de lazer 

CDHU Holambra  Parque da imigração / áreas de lazer 

CDHU Paranapanema domicilia libaneo de Abreu  Projeto Areninha  

CDHU Paranapanema  Adir pires ramos Campo de futebol de areia, e parquinho infantil  

Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, 2022. 

 

As ações e programas desenvolvimentos pelo departamento são: 

 Fase 1: Revitalização de espaços e adequações esportivas/impactação 

local; 

 Fase 2: criatividade Estruturada / elaboração de novos espaços; 

 Fase 3: Fase exploratória; 

 Fase 4: Recepção de eventos; 

 Fase 5: Concessão de novos espaços esportivos; 

 Fase 6: Modernização. 

 

 Observâncias, e ampla adequação as necessidades e as 

potencialidades locais; 

 Quais os recursos financeiros e físicos existentes; 

 Desenvolvimento de políticas esportivas que se adequem as demandas 

locais; 

 Entender que atletas em formação, são antes de tudo, indivíduos em 

formação; 

 Mensurar os segmentos (Formação esportiva, Excelência esportiva, 

Vivência esportiva e Ginástica Preventiva). 

 

Tem ainda como Objetivo Geral, desenvolver o esporte, a montagem de 

equipes de treinamentos e competitivas na área, buscando representar a cidade em 

competições do calendário da coordenadoria de esportes e outros, oportunizando a 

formação e revelação de jovens atletas para o alto rendimento no futuro. 

E como Objetivos Específicos: 

 Aprendizado e aperfeiçoamento técnico; 

 Aprendizado das regras oficiais esportivas; 

 Aprendizados dos sistemas táticos básicos; 

 Aperfeiçoamento das habilidades motoras e capacidades físicas. 
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A seguir, é dado o detalhamento das turmas, horários e modalidades 

praticadas no município: 

 

Tabela 3.11 – Número de alunos e horários por modalidade praticada em Paranapanema/SP. 

Turma/número de alunos judô Centro Multicultural 
sala de artes marciais  

Horário 

A (10 a 13 anos) 20 
B (14 a 15 anos) 20 
C (16 a 17 anos) 20 

09:00hs as 11:00hs 
14:30hs as 16:00 hs 
16:00hs as 17:30 hs 

 
Turma/número de alunos futebol  e futsal bairro 

serrinha 
Horário 

A (10 a 13 anos) 20 
B (14 a 15 anos) 20 
C (16 a 17 anos) 20 

9:00hs as 11:00hs 
14:30hs as 16:00 hs 
16:00hs as 17:30 hs 

 
Turma/número de alunos futebol society parceria 

ppp Associação polêmicos futsal  
Horário 

A (10 a 13 anos) 50 
B (14 a 15 anos) 40 
C (16 a 17 anos) 50 

14:30hs as 16:00 hs 
                16:30hs as 18:00 hs 

18:00hs as 20:30 hs 

Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, 2022. 

 

O município não possui atividades esportivas desenvolvidas na zona rural. 

As modalidades esportivas mais praticadas no município são Futsal e Judô. 
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Figura 3.6 – Mapa dos Equipamentos de Esporte, Lazer e Turismo na sede de 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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Figura 3.7 – Mapa dos Equipamentos de Esporte, Lazer e Turismo em Holambra - 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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3.8. CULTURA E TURISMO 

 

De acordo com a municipalidade, Paranapanema conta com Centro 

Multicultural, Recinto de Festas, Concha Acústica (Praça da Matriz), Museu Dona 

Guita e Museu das Posses. 

Há também os Grupos Culturais, Festividades de São José e São Roque, o 

aniversário do município (Rodeio) e (Prova do Laço Cumprido), Festival Sertanejo 

Raiz Dino Franco. 

A biblioteca municipal conta com acervo diversificado e ambiente adequado. 

Sobre o patrimônio histórico cultural, há o Museu Dona Guita. 

De toda forma, o município carece de investimentos e incentivos para o setor, 

uma vez que a cultura é responsável por fortalecer a identidade da população local e 

ainda gera emprego e renda para o Município. 

Sobre as políticas de incentivo ao turismo no município, ações e projetos 

desenvolvidos pelo departamento, há a reestruturação das áreas já existentes no 

município e adequação dos espaços, mas necessita-se de um aculturamento 

municipal sobre os espaços turísticos. Estão sendo feitas novas áreas como as 

revitalizações de praças, entre outros, além dos trabalhos para uma maior 

acessibilidade a pessoas com deficiência. 

O ponto estratégico de atração turística no município atualmente tem sido a 

represa. 

O tipo de turismo explorado inicialmente é o turismo esportivo, com eventos 

(mountain bike, motocross, corridas de rua), o turismo de aventura e passeios 

direcionados como o cicloturismo. 

A rede hoteleira neste momento apresenta deficiência em atendimento e 

organização, falta de quartos e alguns garantem acessibilidade, a área gastronômica 

está em constante crescimento, sobre o meio de transporte foi inaugurado 

recentemente a nova rodoviária. As áreas de lazer estão 90% revitalizadas. Além da 

criação de novos espaços esportivos e de lazer, assim como a concessão de novos 

espaços como o parque da imigração e parque olímpico em licitação para o inicio do 

ano. 

Neste momento está sendo adequado o plano diretor de turismo. O calendário 

turístico voltado ao turismo de aventura e esportivo estão completos. Existe agência 
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de turismo e representantes da CVC, os mapas estão sendo criados bem como a rota 

de cicloturismo. 

A comunidade ainda não está preparada para receber o turista, mas o 

município está trabalhando na conscientização para receber turistas. A comunidade 

precisa se sentir e fazer parte de uma cidade turística. 

 

3.9. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Paranapanema realiza a gestão pública de assistência social por meio da 

Secretaria de Municipal Desenvolvimento Social, que tem como objetivo garantir o 

atendimento às necessidades básicas dos segmentos populacionais vulnerabilizados 

pela pobreza e pela exclusão social. 

O SUAS - Sistema Único de Assistência Social é um sistema público que 

organiza os serviços socioassistenciais. 

De acordo com a lei do SUAS, as prestações de serviços na área da 

assistência social devem ser descentralizadas e com gestão compartilhada entre 

governo federal, estados e municípios, com participação de seus respectivos 

conselhos de assistência social e ainda das entidades e organizações sociais públicas 

e privadas que prestam serviços nessa área. 

 Em Paranapanema a Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social – 

SMDS é o órgão responsável pela gestão do SUAS e da Política de Assistência Social 

no município. 

As atividades da SMDS são regidas pelas diretrizes da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), que busca garantir o atendimento às necessidades básicas 

da população. 

O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção 

social: 

 A primeira é a PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, destinada o atendimento à 

prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, 

serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Dentre os principais executores dessa proteção estão os CRAS (Centro de 

Referência da Assistência Social). 
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A segunda é a PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, destinada o atendimento a 

famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus 

direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de 

drogas, entre outros aspectos. No município de Paranapanema este serviço é 

executado por equipe técnica específica no órgão Gestor. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL/PARANAPANEMA é o órgão responsável pela gestão municipal da Política 

de Assistência Social, designada para o cumprimento da tarefa de consolidar o 

direito à Assistência Social. As atividades da SMDS são regidas pelas diretrizes da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), que busca garantir o atendimento às 

necessidades básicas da população por meio de iniciativas baseadas em cidadania e 

inclusão social.  

A Secretaria realiza também a gestão do Fundo Municipal de Assistência 

Social (FMAS), que oferece recursos e financiamentos para serviços, programas e 

projetos de assistência social, no município de Paranapanema. 

No Órgão Gestor de Assistência Social são executados os seguintes serviços: 

1. Gestão dos Programas de Transferência de Renda: Gestão do Programa 

Federal Cadastro Único e acompanhamento das famílias em descumprimento 

das condicionalidades do Programa Federal Auxilio Brasil. Acompanhar a 

cobertura do Cadastro Único e do Auxilio Brasil no município. E a função do 

gestor é assegurar o trabalho em rede com as demais políticas públicas como 

saúde e educação. Atualmente este município tem 895 famílias beneficiárias 

no Auxílio Brasil e 2347 famílias inseridas no Cadastro Único. 

2. Gestão do SUAS: Sistema Único de Assistência Social, que realiza registro e 

divulgação de dados sobre recursos repassados; acompanhamento e 

processamento de informações sobre programas, serviços e benefícios 

socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à gestão 

orçamentária; entre outras ações relacionadas à gestão da informação do 

Suas.  

3. Benefícios Eventuais: Os Benefícios Eventuais previstos no art. 22 da LOAS 

e segundo a NOB/SUAS visam atendimento de auxilio natalidade, mortalidade 

ou para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade 

temporária, com prioridade para a criança, a família, idosos, pessoa portadora 
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de deficiência, gestante, nutriz e vítimas de calamidade pública. 

(Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1378/2015). Atualmente estão 

cadastradas 2489 famílias, porém são atendidas em média 150 famílias 

mensalmente com cestas básicas, e programada para o atendimento de auxilio 

funeral 15 atendimentos anual e auxilio natalidade 25 gestantes. 

Excepcionalmente por ser um ano pandêmico em 2021 foram atendidas 5808 

famílias com cestas básicas, 19 famílias com auxilio funeral, 39 famílias com 

solicitação de 2º via de documentação. A meta para o ano de 2022 de acordo 

com o Plano Plurianual 2022/2025 é de 250 cestas básicas mensais, 20 auxilio 

funeral anual e 25 auxilio natalidade mensais. 

4. Departamento de Proteção Social Especial: A Proteção Social Especial 

(PSE) destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, 

cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as ações da 

Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de 

violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou 

exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou 

afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas. 

5. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa: (PSC - Prestação de Serviço Comunitário e LA - Liberdade 

Assistida). Objetivo: Realizar acompanhamento social a adolescentes durante 

o cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de PSC – 

Prestação de Serviço à Comunidade, sua inserção em outros serviços e 

programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais. Atualmente 

estão referenciadas e sendo acompanhadas 04 adolescentes e suas famílias. 

Os atendimentos são realizados na Sede da Secretaria M. de Desenvolvimento 

Social. 

6. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

– PAEFI - Objetivo: Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho 

de sua função protetiva; Processar a inclusão das famílias no sistema de 

proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; Contribuir 

para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 

usuários; Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior 

da família; Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de 
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direitos; Prevenir a reincidência de violações de direitos. Atualmente estão 

referenciadas e sendo acompanhadas 04 famílias. Os atendimentos são 

realizados na Sede da Secretaria M. de Desenvolvimento Social. 

Casa Abrigo Pimpolho: Executa o SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES Capacidade de 

Atendimento: 20 (vinte) crianças/adolescentes. Objetivo: Acolhimento provisório e 

excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de 

proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis 

encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e 

proteção. Atualmente estão acolhidas e sendo acompanhadas 05 adolescentes e suas 

famílias. (Endereço: Lázaro Correa dos Santos, 40 – Centro. Fone: 14-3713-1717). 

CENTRO DIA PARA O IDOSO - QUERO VIDA 

Endereço: Rua: André A. Machado, Centro Telefone: 14-3713-1030 

Executa o SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS 

que tem como objetivo proporcionar espaço de acolhimento, proteção e convivência a 

idosos semi-dependentes cujas famílias não tenham condições de prover estes 

cuidados durante todo o dia ou parte dele, para até 25 idosos, com 60 anos ou mais, 

em situação de vulnerabilidade ou risco social. Aguardando Parecer Técnico do 

Estado para abertura. 

Participação Efetiva nos Conselhos Municipais: 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS): É o órgão que reúne 

representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e 

fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais no Município. A criação dos 

conselhos municipais de assistência social está definida na Lei Orgânica da 

Assistência Social – Lei nº 8.742/1993. 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: É um 

órgão colegiado permanente de caráter deliberativo e composição paritária, previsto 

no artigo 88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Conselho Municipal do Idoso: É um órgão deliberativo, paritário vinculado à 

Secretaria de Assistência Social com fundamento na Lei N° 12.548, de 27/02/2007, 

com as seguintes atribuições: articular, mobilizar, estimular, apoiar, fiscalizar e 

deliberar projetos e questões relativas em consonância com a Política Nacional do 

Idoso e do Estatuto do Idoso (artigos 52 e 53). 
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CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

PARANAPANEMA 

Endereço: Avenida Neopolo Theodoro, s/n – Centro Fone: (14) 3713-1666 

Unidade pública da Assistência Social que oferta serviços e ações e possui a 

função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a 

organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos 

processos nele envolvidos.  

Serviços ofertados no CRAS: 

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este 

consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva 

das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de 

direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

No CRAS são executados os seguintes serviços, programas e projetos: 

Programa Estadual Ação Jovem: O Programa Ação Jovem é um serviço de 

transferência de renda do Governo do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto 

nº 56.922, de abril de 2011. Tem por objetivo promover a inclusão social de jovens de 

15 (quinze) a 24 (vinte e quatro) anos, que vivem em áreas de concentração de 

pobreza, pertence a famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo 

e que estejam freqüentando o ensino Fundamental e/ou Médio, ou freqüentam o 

Ensino de Jovens e Adultos – EJA. A seleção de jovens para serem inscritos no 

Programa é feito pelo governo estadual através da base de dados do Cadastro Único 

Detalhamento do Serviço: 

Público-alvo: Adolescentes e Jovens 

Faixa etária: 15 anos a 24 anos 

Sexo: Masculino e Feminino 

Número de pessoas atendidas (n° efetivo de atendimento): 07 jovens 

ativos e 05 jovens selecionados para se inscreverem 

Programa Estadual Renda Cidadã: Renda Cidadã é um programa de 

transferência direta de renda desenvolvida pela Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social, que proporciona também ações complementares 

desenvolvidas pelos municípios. 
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O programa atende famílias que vivenciam processo de vulnerabilidade em 

decorrência do desemprego ou subemprego, envolvendo fatores como a ausência de 

qualificação profissional, o analfabetismo, a situação precária de saúde, a inexistência 

de moradia ou sua precariedade, a dependência química, entre outros problemas e 

dificuldades. 

Como meta, o Renda Cidadã busca a melhoria na qualidade de vida pela 

concessão de apoio direto às famílias e promoção de ações complementares. Tem 

como condicionalidades a frequência escolar das crianças (educação) e o 

acompanhamento na área de saúde. 

Detalhamento do Serviço: 

Público-alvo: Famílias 

Faixa etária: 01 pessoa por família com idade superior a 18 anos 

Sexo: Masculino e Feminino 

Número de pessoas atendidas (n° efetivo de atendimento): 13 famílias 

 

Projeto Estadual do Leite “VIVALEITE”: Tem como objetivo buscar a 

suplementação alimentar infantil com a distribuição de leite fluido pasteurizado às 

crianças que preencham as condições estabelecidas no Decreto nº. 44.569/99 e 

alterações posteriores, em face da necessidade de nutrientes essenciais ao processo 

de crescimento e desenvolvimento da criança. 

Detalhamento do Serviço: 

Público-alvo: Crianças. 

Faixa etária: 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias 

Sexo: Masculino e Feminino 

Número de pessoas atendidas (n° efetivo de atendimento): 247 crianças 

 

PROJETO MÃOS DO FUTURO 

 Endereço: Rua: Antonio de Almeida Leme Junior, s/nº 

Executa o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes - Tem por foco a constituição de espaço de convivência, 

formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da 

autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e 

potencialidades dessa faixa etária.  
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As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas 

como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 

Inclui crianças e adolescentes em situação de risco social e, cujas atividades 

contribuem para resinificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem 

como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e 

na prevenção de situações de risco social. 

Detalhamento do Serviço: 

Público-alvo: Crianças e adolescente 

Faixa etária: 6 anos a 15 anos 

Sexo: Masculino e Feminino 

Número de pessoas atendidas (n° efetivo de atendimento): 50 crianças e 

adolescentes. 

 

SERVIÇOS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL PRIVADA: 

APAE - (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) 

Rua: Euclides A. Pereira, 140 – Centro – CEP.18720-000 – 

Paranapanema/SP – Telefone: 14-3713-1515 

O Serviço desenvolvido na APAE segue os padrões definidos pelo SUAS e a 

Tipificação, na qual conta com profissionais especializados, com ação pautada de 

acordo com a necessidade dos usuários, respeitando e reconhecendo sempre as suas 

potencialidades, assim como de seus cuidadores, além do atendimento e oferta de 

ações a partir das demandas elencadas no Plano de Atendimento Individual e 

Familiar. 

As ações do Serviço são executadas de acordo coma faixa etária dos usuários 

visado ofertar atividades de cuidados que alcancem as dimensões: a básica e a 

instrumental conforme já descritos neste documento. 

Detalhamento do Serviço: 

Público-alvo: Pessoas com Deficiência, seus cuidadores e suas famílias 

Faixa etária: Todas as faixas etárias  

Sexo: Masculino e Feminino 

Período de funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 17h00 

Número de pessoas atendidas (n° efetivo de atendimento): 62 pessoas 

com deficiência, seus cuidadores e suas famílias. 
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ASILO - Lar São Vicente de Paula de Paranapanema 

Rua: Dr. Fortunato Martins de Camargo, nº 1.385. – Centro – CEP.18720-000 

– Paranapanema/SP – Telefone: (14)37132097 

 

O Lar São Vicente de Paula de Paranapanema oferece o serviço de Proteção 

Especial – Alta Complexidade atende idosos de ambos os sexos carentes, com ou 

sem vínculo familiar a fim de garantir proteção integral, abrange em sua maioria área 

urbana, integrando centros e bairros. 

De acordo com a resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 - 

Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais. O Lar São Vicente de Paula de 

Paranapanema oferta Serviço de Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de 

ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza 

do acolhimento deverá ser provisória ou excepcionalmente de longa permanência, 

quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio familiar, aos 

idosos que não dispõem de condições para permanecerem com a família, porém em 

no caso desta instituição, prevalece o acolhimento permanente. 

 

Detalhamento do Serviço: 

Público-alvo: Pessoas Idosas, seus cuidadores e suas famílias 

Faixa etária: Acima de 60 anos de idade  

Sexo: Masculino e Feminino 

Período de funcionamento: Ininterrupto 

Número de pessoas atendidas (n° efetivo de atendimento): 32 idosos em 

regime integral. 

 

SOAMPARO - Sociedade Amigos da Vila São José 

Rua Canto do Sabia, 15 – Vila São José CEP.18720-000 – Paranapanema/SP 

– Telefone: (14) 3713-3171  

A finalidade da Instituição é realizar a formação cidadã objetivando que as 

crianças e adolescentes sejam multiplicadores de conhecimento e protagonistas das 

mudanças de suas realidades. Investe-se em ações de sensibilização, engajamento e 

mobilização de familiares, lideranças comunitárias e gestores públicos. Fortalece 
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vínculos sociais e busca a atuação na rede de serviços socioassistenciais para o 

enfretamento da violência contra crianças e adolescentes no território. As atividades 

formativas priorizam o direito à participação, liberdade e ao lazer, buscando valorizar 

a cultura e o saber da criança e do adolescente e incentivar o protagonismo infanto-

juvenil. 

São realizadas rodas de diálogos, oficinas temáticas e ações lúdicas na 

perspectiva de construir um conhecimento que respeite as diferenças.  

Detalhamento do Serviço: 

Público-alvo: Crianças e adolescentes 

Faixa etária: 05 a 13 anos. 

Sexo: Ambos os sexos 

Período de funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 07h30min às 

11h30min e das 13h00min às 17h00min 

Número de pessoas atendidas (n° efetivo de atendimento): 120 crianças 

e adolescentes 

 

CEPREVI 

Rua: Josepha Zaglobynsky Krapt,932 – Jardim BelaVista CEP: 18207-740 – 

Itapetininga/SP - Telefone: (15) 3525-1302 

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia da pessoa com 

deficiência visual, a inclusão social e melhoria da qualidade de vida familiar, dar 

acesso aos direitos socioassistenciais; redução e prevenção de isolamento social; 

diminuição da sobrecarga dos cuidadores, fortalecendo a convivência familiar e 

comunitária. 

Detalhamento do Serviço: 

Público-alvo: Crianças, adolescentes, jovens e adultos 

Faixa etária: Sem faixa etária definida 

Sexo: Ambos os sexos 

Período de funcionamento: Quinta e Sexta-feira das 13h30min às 16h30min  

Número de pessoas atendidas (n° efetivo de atendimento): 02 atendidos 

de Paranapanema 
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3.10. CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

 

O território municipal conta atualmente com somente um Cemitério Municipal, 

sendo localizado na área urbana e administrado pela Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente, e outro particular localizado em Holambra. 

Segundo a municipalidade, o cemitério não apresenta conflitos em relação a 

sua localização ou mesmo problemas ambientais., mas não há uma estimativa da vida 

útil do Cemitério Municipal. 

Paranapanema conta com duas empresas que prestam serviços funerários 

(Prever e Funerária Camargo). As capelas mortuárias existentes são somente as 

particulares. 

 

3.11. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

3.11.1. Indicadores Sociais e Econômicos 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é uma síntese de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. Cada 

uma dessas dimensões é avaliada por um subíndice específico, e o IDHM é calculado 

a partir da média aritmética desses três subíndices.  

A dimensão educação é a única avaliada por dois indicadores: taxa bruta de 

frequência à escola e taxa de alfabetização. A dimensão longevidade é medida pela 

esperança de vida ao nascer, e a dimensão renda pela renda domiciliar per capita. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM varia no intervalo de 

0 a 1, sendo que mais próximo de 1, significa maior desenvolvimento. O índice é ainda 

uma média aritmética de três outros indicadores:  

 Indicador econômico: considera o produto interno bruto – PIB per capita em 

dólar e a paridade do poder de compra – PPC;  

 Indicador de saúde: analisa a expectativa de vida ao nascer;  

 Indicador de educação: avalia o índice de analfabetismo e a taxa de matrícula 

em todos os níveis de ensino.  
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Deste modo, um estudo foi realizado a fim de se medir o desempenho do 

Município nos últimos anos frente à evolução de seus indicadores de desenvolvimento 

humano, suas ações no campo de saúde e da educação, e da condição dos domicílios.  

A caracterização da qualidade de vida do Município apoiou-se no uso de 

indicadores reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Mundial – 

IFDM e o Índice de Desenvolvimento Familiar.  

Em ambos os casos, foram avaliados aspectos relacionados à educação, 

longevidade, emprego e renda, acesso ao trabalho, condições habitacionais e outras 

variáveis que integram alguns dos indicadores de desenvolvimento humano 

mencionados. A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de 

publicação destes indicadores aponta diferenças, sobretudo na classificação do 

Município, especialmente quando se estabelece comparativos entre os indicadores 

(tabela a seguir). 

O IDHM de Paranapanema foi de 0,717 em 2010, o que situa esse município 

na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão 

que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,839, 

seguida de Renda, com índice de 0,697, e de Educação, com índice de 0,631. 

 

Tabela 3.12 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes, 
Paranapanema/SP, 2010. 

IDHM e componentes 2000 2010 

IDHM 0,613 0,717 

IDHM Educação 0,446 0,631 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 29,58 45,90 

% de 4 a 5 anos na escola 35,36 71,33 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou 

com fundamental completo 
76,41 89,46 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 48,03 68,11 

% de 18 a 20 anos com médio completo 40,01 46,54 

IDHM Longevidade 0,773 0,839 

Esperança de vida ao nascer 71,37 75,31 

IDHM Renda 0,669 0,697 

Renda per capita 512,73 613,31 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2022. 
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3.11.2. Evolução 
 

Como evidenciado anteriormente, o IDHM do município apresentou aumento 

entre os anos de 2000 e 2010, enquanto o IDHM da UF – São Paulo - passou de 0,702 

para 0,783. Neste período, a evolução do índice foi de 18,09% no município, e 16,97% 

no município, e 11,54% na UF. 

Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2000 e 

2010, verifica-se que o IDHM Longevidade apresentou alteração 8,54%, o IDHM 

Educação apresentou alteração 41,48% e IDHM Renda apresentou alteração 4,19%. 

O IDHM de Paranapanema ocupava em 2010 a 1398ª posição entre os 5.565 

municípios brasileiros e a 494ª posição entre os municípios de São Paulo. Nesse 

ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço). 

 

3.11.3. Atividades Econômicas 
 

A Economia do município está baseada na agropecuária e florestal 

principalmente. Existem poucas mini-indústrias, sendo que são em sua maioria de 

transformação de produtos agropecuários e uma de artefatos de concreto. Não há 

registro de outros tipos de indústrias.  

O produto interno bruto (PIB), referente ao valor agregado de todos os bens e 

serviços finais produzidos dentro do território econômico de Paranapanema, em 2019, 

a preços correntes foi de R$ 761.517,00, sendo o PIB per capita R$ 37.704,46 (IBGE, 

2021). 
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Gráfico 3.1 – Evolução do PIB per capita em Paranapanema/SP. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2022. 

 

3.11.4. Setor Primário 
 

As atividades do setor primário são compostas pela agricultura, pecuária, 

extrativismo vegetal, mineração, caça e pesca, correspondendo ao setor responsável 

pela geração de matéria-prima que, em grande parte, é absorvida pelo setor 

secundário. 

Em Paranapanema, as atividades agrícolas principais estão dispersas pelo 

município. Hoje se estima que 70% a 85% das áreas de pastagens estão ocupadas 

com produção de grãos. 

O mais recente relatório do perfil agrícola municipal está demonstrado na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 3.13 – Estatísticas Agrícolas de Paranapanema/SP, 2016/2017. 

ITEM UNIDADE NºUPAs Min. Média Máx Total 

Área total hectare 652 2,0 121,6 4.502,0 79.297,8 

Área com cultura perene hectare 56 0,1 49,2 885,0 2.756,0 

Área com cultura temporária hectare 324 0,1 81,4 1.400,0 26.375,3 

Área com pastagem hectare 479 0,2 45,4 1.490,0 21.751,2 

Área com reflorestamento hectare 171 0,1 77,2 3.855,9 13.204,5 

Área com vegetação natural hectare 528 0,1 23,1 1.053,0 12.180,9 

Área com vegetação de brejo e várzea hectare 92 0,1 8,2 100,0 755,4 

Área em descanso hectare 37 0,1 13,5 59,0 498,5 

Área complementar hectare 571 0,1 3,1 137,0 1.776,0 

Fonte: Lupa 2016/2017, SAA, 2021. 
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Tabela 3.14 – Dados Agropecuários de Paranapanema/SP – IBGE. 

Nome Paranapanema - SP 

Área Média (ha) 135,186172 

Pessoal Ocupado/Estabelecimento (Pessoa) 6,701031 

Área Lavoura/Adubadeira (ha) 176,03 

Área Lavoura/Colheitadeira (ha) 534,04 

Área Lavoura/Semeadeira (ha) 174,08 

Área Lavoura/Trator (ha) 39,83 

Ativ. Econ. - Lavoura Temporária (%) 19,59 

Ativ. Econ. - Lavoura Permanente (%) 6,36 

Ativ. Econ. - Pecuária (%) 49,14 

Ativ. Econ. - Horticultura&Floricultura (%) 13,57 

Ativ. Econ. - Produção Florestal (%) 10,48 

Ativ. Econ. - Pesca (%) 0,34 

Ativ. Econ. - Aquicultura (%) 0,52 

Uso das Terras - Lavoura (%) 40,05 

Uso das Terras - Pastagem (%) 20,94 

Aves - Corte (%) 3,61 

Aves - Ovos (%) 15,81 

Bovinos - Corte (%) 34,36 

Bovinos - Leite (%) 16,84 

Rendimento - Cana (kg/ha) 68379,63 

Rendimento - Mandioca (kg/ha) 13037,83 

Rendimento - Milho (kg/ha) 8277,69 

Rendimento - Soja (kg/ha) 4029,50 

Rendimento - Trigo (kg/ha) 3480,25 

Rendimento - Laranja (kg/ha) 43929,94 

Rendimento - Uva (kg/ha) 3500,00 

Carga Bovinos (n/ha) 1,870268 

Cisterna (%) 3,78 

Utilização Agrotóxicos (%) 50,09 

Despesa Agrotóxicos (%) 14,82 

Uso Irrigação (%) 31,02 

Assistência Técnica (%) 46,05 

Agricultura Familiar (%) 42,78 

Produtor - até Ens. Fundamental (%) 41,24 

Fonte: IBGE 2017. 

 

As culturas predominantes são em Paranapanema estão demonstradas na 

tabela a seguir: 
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Tabela 3.15 – Área cultivada em Paranapanema/SP – 2016/2017. 

CULTURA N° UPAs Min Média Máx Total 

Braquiaria 465 0,2 44,7 1.490,0 20.778,6 

Soja 179 1,0 107,5 1.000,0 19.244,7 

Milho safra 183 0,2 69,6 1.200,0 12.727,3 

Trigo 93 1,8 103,2 575,9 9.599,6 

Feijao 78 1,0 98,4 575,9 7.673,2 

Pinus 15 0,5 453,4 3.855,9 6.800,3 

Eucalipto 156 0,1 40,8 1.600,0 6.359,4 

Milho 2 safra 33 1,2 101,1 500,0 3.337,6 

Batata-inglesa (ou batata, ou batatinha) 16 7,2 118,1 575,9 1.889,2 

Cana-de-acucar finalidade industria 13 0,3 129,1 654,3 1.678,3 

Fonte: Lupa2016/2017, SAA, 2021 

 
O grande diferencial do município é a alta tecnologia aplicada na produção de 

grãos com maquinários, logística, processamento e administração de ponta. 

O potencial estratégico na região e o que a região está produzindo pode ser 

destacado da seguinte forma: 

 Produção de Cereais, os produtores de Paranapanema, em sua 

maioria, adotam níveis altos de tecnologia. Utilizam maquinários de 

médio a grande porte, com rastreabilidade por DGPS nas operações 

de semeadura, pulverizações, correções de solo. Além disso utilizam a 

tecnologia do Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS) 

para correções localizadas. As colheitas são realizadas por colhedoras 

de alta tecnologia com rastreabilidade por DGPS. Além disso, a 

pulverização aérea é expressiva, pois contamos com uma empresa de 

pulverização instalada em Campos de Holambra. No quesito irrigação, 

temos por aspersão com a utilização de Pivôs Centrais em grande 

número e assim tornando uma grande região de produção agrícola. 

 Fruticultura – As frutas produzidas estão divididas em dois grupos: 

Mesa e Indústria: 

 Mesa – As áreas são muito tecnificadas com irrigação por gotejamento, 

micro aspersão e aspersão convencional. As produções são vendidas 

pela Cooperativa Holambra aos atravessadores. 

 Indústria – As produções de Laranja são vendidas para indústrias 

esmagadoras para fazer concentrado de suco. 

 Floricultura – Parte das flores de Campos de Holambra são 

comercializadas pela Cooperflora. Mas existem atravessadores que 
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comercializam nas regiões sul e sudeste do Brasil. Existem, também, 

produtores que comercializam e distribuem a própria produção. 

 Pecuária de Corte, de Leite e Ovinocultura: 

 Pecuária de Leite – Em Itapetininga houve a construção de uma planta 

de captação de 1.600.000 litros/dia com projeção de expansão para 

3.200.000 litros/dia com terceirização para novos compradores de leite. 

A escolha de local se deve à posição estratégica aos grandes centros 

consumidores, como a Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, Minas 

Gerais e região. Embora se tenha uma situação de ter vários 

compradores de leite em virtude desta nova planta e da logística, ainda 

se tem produtores que necessitam de mais tecnificação e ATER. As 

cidades onde estão os compradores na região são: a) Em Itapetininga 

(90 km de distância): Vigor, Castrolanda, Capal; b) Em Campina do 

Monte Alegre (40 km de distância): Exceleite; c) Em Cerqueira Cesar 

(100 km de distância): Cativa – Cooperativa Agroindustrial de Londrina 

e d) Pardinho (75 km de distância): GeGe. 

 Pecuária de Corte – A Pecuária de Corte teve uma grande redução em 

área na região em função da expansão da agricultura. Permanecendo 

apenas as áreas impróprias para agricultura. Mesmo assim, com baixos 

índices de produção. 

 Ovinocultura - No passado recente tivemos uma pequena expansão na 

ovinocultura, mas se deu em função da limpeza e secagem de cereais 

da Cooperativa Holambra, chegando até a abrirem uma associação – 

ACOPOC – Associação dos Criadores de Ovinos do Polo Cuesta e 

Região. Porém a Cooperativa deixou de fornecer este resíduo e assim 

a ACOPOC se desestruturou e hoje está sem atividades. Grande parte 

de seus associados acabaram com seus plantéis, restando poucos 

criadores. 

 Silvicultura: 

 Eucalipto – Existem ainda algumas florestas de eucalipto no município 

– 6.300 ha, mas está em declínio por conta dos baixos preços pagos e 

assim estão reduzindo as áreas e sendo substituídos por outras 

atividades de grãos e pecuária 
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 Pinus – Temos 6.800ha no município, sendo a maioria para extração 

de resina. Mas as explorações ainda são incipientes e realizadas por 

empresas de outros municípios. Temos compradores de resina em 

Campina do Monte Alegre e Itapeva. 

 

A comercialização da produção de grãos se dá através da Cooperativa 

Agroindustrial Holambra na maioria dos casos. Há um cerealista dentro do município 

(Basso Exportação) e três fora do município (Ouro Safra, Terra Roxa Comércio de 

Cereais e Irmãos Furtado). No caso de Floricultura, as produções são comercializadas 

pela Cooperflora, Steltenpool Flores e comerciantes da região. Fruticultura está sendo 

comprada por pequenos atacadistas e comerciantes da região. Bataticultura são 

comercializados por contratos fechados (Elma Chips) e vendas em CEASAs e 

CEAGESPs dos grandes centros. 

As cooperativas do município são: 

 Cooperativa Agroindustrial Holambra, beneficiamento e 

comercialização de cereais, algodão e frutas, com sede no Distrito de 

Holambra e unidade de Taquari (Paranapanema) e unidades nos 

municípios de Avaré, Itapeva (Takaoca), Taquarivai, Itaberá, São 

Manuel e Taquarituba. 

 Cooperflora, filial do município de Holambra – SP, faz a intermediação 

dos produtores aos atacados e floriculturas. 

As principais entidades do setor agropecuário em Paranapanema estão 

demonstradas no quadro a seguir: 

 

Tabela 3.16 – Entidades do setor agropecuário em Paranapanema/SP. 
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Entidade Órgão/Atuação Função 

Secretaria Municipal da 
Agricultura 

Pref. Municipal 
Assistência Técnica e Extensão Rural 

Patrulha Agrícola - Prestação de serviço de 
mecanização a preços subsidiados 

Secretaria Municipal da Vias 
Públicas 

Pref. Municipal Manter a trafegabilidade de estradas rurais dentro do 
município 

Secretaria Municipal da Saúde Pref. Municipal Programa Saúde da Família em bairros rurais 

Secretaria Municipal da 
Educação 

Pref. Municipal 

Educação infantil e fundamental para filhos de 
produtores rurais 

Parceria ao PJAF 

Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente 

Pref. Municipal Recolhimento de lixo e recicláveis em pontos no meio 
rural 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CATI) 

Secretaria de 
Agricultura e 

Abastecimento 

ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural 

Declaração de Aptidão ao FEAP 

Declaração de Aptidão ao PRONAF 

DCAA - Declaração da Conformidade da Atividade 
Agropecuária 

Integra São Paulo - Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas 

CAR - Cadastro Ambiental Rural 

Cooperativa Agro Industrial 
Holambra - CAIH 

Cooperativa 
Agroindustrial 

Prestação de serviços diversos, como armazenagem e 
beneficiamento de produtos; 

Comercialização da produção "in natura" ou 
beneficiada dos cooperados; 

Compra de insumos destinados à produção e revenda 
à cooperados e terceiros; 

Compra e venda de produção "in natura" ou 
beneficiada de cooperados e terceiros; 

Intermediação e administração de financiamentos para 
produção 

Sindicato do Trabalhadores 
Rurais de Paranapanema Ent. Sindical 

Representatividade e assistencia aos trabalhadores 
rurais 

Associação do Sudoeste 
Paulista de Irrigação e Plantio 

na Palha (ASPIPP) 

Associação 

Grupo de produtores irrigantes ligados a Cooperativa 
Agro-Industrial Holambra, focados em favorecer a 

geração de agricultura irrigada 

FEHIDRO 

Estudo de implantação de “Sistemas Agroflorestais 
(SAF’s)”; 

Diagnóstico da Agricultura Irrigada Sobre os Recursos 
Hídricos do Córrego Santa Helena; 

Monitoramento Hidrológico da Bacia Hidrográfica do 
Córrego do Boi Branco e Ribeirão das Posses; 

Avaliação dos Recursos Hídricos na Sub-bacia 
Hidrográfica do Boi Branco para Capacitação e Gestão 

Sustentável da Agricultura Irrigada; 

Participação no projeto “Estimativa da umidade de solo 
para programar as necessidades de irrigação e 

necessidades hídricas das culturas baseando-se no 
sensoriamento remoto 

 
ITAIPU E 

FEBRAPDP 

parceria com a Itaipu Binacional e a Federação 
Brasileira de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP), a 
ASPIPP trabalha no desenvolvimento de um software 
focado em atender as demandas de plantio direto e 

irrigação para a nossa região. 
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PESQUISA E 
ACADEMIA 

inovações e nos avanços tecnológicos, a ASPIPP 
mantém parceria com a Faculdade de Ciências 

Agronômicas – UNESP Botucatu e a CATI, com quem 
discute permanentemente as demandas e 

necessidades do setor, bem como realiza projetos de 
pesquisas e estudos 

COMITÊS DE 
BACIAS 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
(CBH-ALPA), sendo uma das entidades mais assíduas 

da sociedade civil, representando os interesses da 
entidade na Câmara Temática de Planejamento, 

Gerenciamento e Avaliações e também na 
Coordenação do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo 

Uso dos Recursos Hídricos. 

A entidade teve atuação determinante no trabalho de 
atualização do Plano da Bacia do Alto Paranapanema. 
Agora, avança conquistando uma cadeira na Câmara 

Técnica de Integração do [de toda a bacia do Rio] 
Paranapanema (CTIPA), que congrega representantes 
dos comitês paulistas e paranaenses, além de órgãos 

gestores, para deliberar acerca de políticas públicas de 
gestão do Rio Paranapanema e seus afluentes. 

ÓRGÃOS 
FISCALIZADORES 

objetivo de obter mais celeridade e assertividade ao 
trâmite de documentos e outorgas junto aos órgãos 

fiscalizadores, tais como o DAEE e CETESB, a 
ASPIPP tem realizado esforços contínuos no sentido 

de construir parcerias eficientes para atender a 
demanda de seus associados, colocando sempre à 

disposição as melhores soluções para adequação de 
suas propriedades perante a legislação. 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

O desenvolvimento do Plano Diretor de Agricultura 
Irrigada do Estado de São Paulo; 

Discutir e deliberar demandas do setor junto a Câmara 
Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação (CT-
ASI), do Ministério de Agricultura e Pecuária (MAPA); 

Representar demandas do produtor irrigante junto a 
Câmara Temática de Seguros Agrícolas (CT-AS), do 

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA); 

Participar das ações e demais agendas do Ministério 
de Integração Nacional, apoiando, por exemplo, a 
organização do Seminário Nacional de Agricultura 

Irrigada e do Fórum Permanente para o 
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, além de 

participar ativamente no planejamento estratégico da 
Secretaria Nacional de Irrigação (SENIR); 

Na articulação da Frente Parlamentar Mista de 
Agricultura Irrigada, junto a Câmara Federal; 

Apresentando a demanda dos irrigantes 
na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA Brasil), através da Comissão Nacional da 
Irrigação 

APPA Associação Paulista dos 
Produtores de Algodão 

Associação 

congregar os produtores de algodão do Estado de São 
Paulo 

promover o incentivo da produção de algodão 

 disciplinar e difundir a atividade algodoeira 

 orientar os associados em todas as fases de produção 
e comercialização 

divulgação de informativos técnicos e jurídicos de 
interesse da classe, defender os interesses dos 

associados junto a todos e quaisquer órgãos públicos 
ou privados 

Concessionária John Deere 
Concessonária Vendas e manutenção de tratores agrícolas 

Concessonária Vendas e manutenção em sistemas de irrigação Valley 
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Irrigação Carriel Concessonária 
Vendas e manutenção em sistemas de irrigação 

Lindsay 

HP Agrícola 

Comercio de peças 
e serviços Vendas de peças e manutenção de tratores agrícolas 

Concessonária Vendas e manutenção em sistemas de irrigação Krebs 

Concessonária 
Vendas e manutenção de maquinas e implementos 

Jacto 

Banco do Brasil S.A Ent. Financeira Financiamentos de custeios e investimentos 

Banco Santander Ent. Financeira Financiamentos de custeios e investimentos 

Banco Bradesco Ent. Financeira Financiamentos de custeios e investimentos 

Sicoop Sicrediceripa Ent. Financeira Financiamentos de custeios e investimentos 

Ceripa 
Fornecedora de 
Energia Elétrica Fornecimento de Energia Elétrica 

CPFL 
Fornecedora de 
Energia Elétrica Fornecimento de Energia Elétrica 

Holambra Agrícola Empresa Privada ATER em agricultura (cereais e algodão) 

Holantec Comércio Consultoria 
e Serviços Ltda Empresa Privada ATER em fruticultura 

Fonte: Prefeitura de Paranapanema. 

 

São disponibilizados os programas federais como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), O Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além do 

estadual Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS) e o Fundo de 

Expansão do Agronegócio Paulista e Banco do Agronegócio Familiar 

(FEAP/BANAGRO). 

Com relação à piscicultura no município, apesar da existência da Represa de 

Jurumirim no Rio Paranapanema, a qual tem um grande potencial e muitos 

barramentos em terra (açudes), a situação atual é precária. No passado houve a 

formação de uma associação de produtores de peixes em tanques redes, a ACRIPPA 

- Associação dos Criadores de Peixes de Paranapanema (2006), mas está inapta no 

momento. 

Sobre a pecuária, o controle de brucelose e Febre Aftosa nos bovídeos e 

Anemia Infecciosa e Mormo em equídeos é realizado pela Defesa Agropecuária da 

Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento via Escritório de Defesa Animal 

de Avaré-SP (EDA-Avaré). Não há metas previstas para os próximos 10 anos. 

A organização dos produtores rurais se dá na forma de associações e 

cooperativas no município. As cooperativas são Cooperativa Agroindustrial Holambra 

e a Cooperflora. As Associações aptas são: Associação dos Agricultores Familiares 
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da Comunidade São Pedro do Mato Dentro – AAFCSPMD, Associação de Agricultores 

Familiares de Paranapanema – AAFP, Associação da Agricultura Familiar e 

Piscicultura do Assentamento de Paranapanema – AAFAPAP, Associação do 

Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha – ASPIPP, Associação dos 

Produtores Rurais Bela Vista – APRBV, Associação Paulista de Produtores de 

Algodão – APPA. Estão inaptas: Associação dos Produtores de Leite de 

Paranapanema – APLP e Associação dos Criadores de Peixes de Paranapanema – 

ACRIPPA. 

De modo geral os produtores reivindicam a trafegabilidade das estradas rurais 

durante o ano todo. No caso dos grandes produtores, queixam-se da burocracia em 

relação aos financiamentos como a necessidade de ter que se dirigir aos técnicos da 

CATI para emissão da Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária 

(DCAA) e que poderá ser emitida online. Outra queixa é a inconstância temporal do 

Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP/BANAGRO). 

Já os médios e pequenos produtores reclamam a descontinuidade da 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), pois há início, mas não há continuidade 

com a mudança dos administradores públicos, tanto no âmbito municipal e estadual, 

levando ao descrédito de novas ações. Assim, necessário se faz uma ATER que tenha 

começo, meio e fim em cada cadeia de produção. 

 

3.11.5. Setor Secundário 
 

As atividades secundárias se referem ao setor industrial e respectivos 

subsetores: indústria extrativa, indústria da transformação, construção civil e serviços 

industriais de utilidade pública (produção e distribuição de eletricidade, gás, água, 

esgoto e limpeza urbana) (IBGE, 2008). 

Com relação a zonas industriais no município, apesar do artigo 20 da Lei 

434/1998 prever a ZONA INDUSTRIAL, não há delimitação em mapa. 

Com isso, a atual situação de ocupação desta zona industrial encontra-se 

prejudicada. 

Da mesma forma, as ações e programas para desenvolver os setores 

comerciais, industriais e de serviços ficam prejudicados, sem a existência de alguma 

legislação local de incentivo/atração de novas atividades industriais para o município. 
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Também não há no momento nenhuma campanha desenvolvida para atração 

de novos empreendimentos para o município. 

 

3.11.6. Setor Terciário 
 

O setor terciário compreende as atividades de comércio e serviços, sendo que 

no município de Paranapanema predominam os comércios de bairro para atendimento 

da população local (varejistas). 

De janeiro a fevereiro de 2022, foram registradas 442 admissões formais e 

370 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 72 novos trabalhadores. Este 

desempenho é superior ao do ano passado, quando o saldo foi de -23. 

Na pequena região de Avaré este é o 4º melhor desempenho em termos 

absolutos. Considerando a geração de vagas pelo tamanho da população, a cidade é 

a 4º que mais cresce na pequena região de Avaré. 

Destacam-se positivamente os representantes comerciais (33), as lavouras 

temporárias (22) e a instalação de máquinas e equipamentos (13). 

O município tem uma variação de empregos média ao longo do ano e julho 

costuma ser o mês mais positivo. Para o mês de março é esperado um saldo de -10 

empregos e o mês seguinte deve apresentar valores próximos a 0. 

Em termos nominais, a arrecadação da cidade em 2021 é de R$2,2 milhões o 

que representa uma variação de 118,8% em relação ao ano anterior. Este é o 4º 

melhor desempenho da pequena região de Avaré. 

No mês de dezembro a queda da arrecadação da cidade foi de -18,7% em 

relação a novembro e a expectativa para o próximo mês é de redução da atividade 

econômica comercial em -13,4%. 

Até fevereiro de 2022 houve registro de 10 novas empresas em 

Paranapanema, sendo que 3 atuam pela internet. No ano de 2021 inteiro, foram 

registradas 63 empresas. No último mês, 6 novas empresas se instalaram, sendo 1 

com atuação pela internet. Este desempenho é maior que o mês anterior (4). 

Na região, somam-se 1724 novas empresas, valor que é superior ao 

desempenho do ano passado. 

O município possui 4,9 mil empregos com carteira assinada, a ocupação 

predominante destes trabalhadores é a de trabalhador agropecuário em geral (386), 
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seguido de trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (296) e de trabalhador volante 

da agricultura (268). A remuneração média dos trabalhadores formais do município é 

de R$ 2 mil, valor abaixo da média do estado, de R$ 2,9 mil. 

A concentração de renda entre as classes econômicas em Paranapanema 

pode ser considerada muito baixa e é relativamente inferior à média estadual. As 

faixas de menor poder aquisitivo (E e D) participam com 69,7% do total de 

remunerações da cidade, enquanto que as classes mais altas representam 5,4%. 

Destaca-se que composição de renda das classes mais baixas da cidade têm uma 

concentração 27,8 pontos percentuais maior que a média estadual, já as faixas de alta 

renda possuem participação 17,8 pontos abaixo da média. 

Do total de trabalhadores, as três atividades que mais empregam são: 

administração pública em geral (844), comércio de matérias-primas agrícolas e 

animais vivos (361) e cultivo de laranja (302). 

 

3.12. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 

3.12.1. Administração e Planejamento Municipal 
 

No planejamento operacional todos os setores da Prefeitura estão envolvidos 

para que se tenha um acompanhamento geral dos serviços prestados à população, 

contribuindo para que todas as tarefas e operações sejam realizadas em 

conformidade com os procedimentos determinados pelos gestores do município.  

Quanto ao planejamento estratégico e operacional do município, se dá através 

da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei 

Orçamentária Anual e das Conferências Municipais.  

Em relação aos indicadores e processos formais de avaliação do 

planejamento, existem os que estão cadastrados no Plano Plurianual e no Plano de 

Ação e Investimentos, como: atendimento com água, esgoto e drenagem pluvial; 

esgoto tratado; imóveis cadastrados; metas alcançadas; patrimônio público 

reformado; Agenda 21 local elaborada; entre outros. 

Conforme a Lei Municipal nº 457/2017 que trata da Estrutura Administrativa 

da Prefeitura, a mesma está composta por 12 secretarias e 44 Divisões. 

A seguir é apresentado a estrutura administrativa atual, conforme organograma. 
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Figura 3.8 – Organograma da Estrutura Organizacional de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Prefeitura de Paranapanema, 2022. 
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Figura 3.9 – Organograma Geral de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Prefeitura de Paranapanema, 2022. 
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Figura 3.10 – Organogramas Específicos de Paranapanema/SP. 
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Fonte: Prefeitura de Paranapanema, 2022. 

 

Em relação a Secretaria de Obras Públicas, a mesma conta com uma Divisão 

de Engenharia responsável pelo: Licenciamento, Fiscalização, Laudos Técnicos, 

Habitação e Projetos. 

Sobre o estabelecimento de indicadores e processos formais de avaliação do 

planejamento, a Prefeitura Municipal conta com um sistema de gerenciamento 

municipal, da empresa GOVBR. 

Ainda sobre o planejamento estratégico e operacional do município, o mesmo 

conta com os seguintes instrumentos legais: 

 Lei Orgânica do Município (19/10/1998); 

 Lei do Planejamento Físico do Município de Paranapanema nº 434/1998; 

 PPA, Lei nº 1.376/2021; 

 LDO, Lei nº 1.383/2021; 

 Lei de Parcelamento do Solo Urbano nº 1.273/2019; 

 Lei de Parcelamento do Solo Rural nº 438/2017; 

 Lei do Zoneamento para fins de IPTU e ITBI nº 112/2009; 

 Lei da Estrutura Administrativa, nº 457/2017; 

 Lei do Perímetro Urbano, nº 444/1999 (e alterações posteriores). 

 

O Plano de Ação Governamental é do da Gestão 2021 a 2024. 

Paranapanema está no Consórcio Polo Cuesta, mas o Município não está 

atuante. 

A Participação Popular se dá através de audiências públicas obrigatórias por 

lei (prestação contas). 
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O poder público municipal, através de suas secretarias, poderá estimular a 

criação de outros espaços de participação popular para discussão de questões 

inerentes ao desenvolvimento urbano. 

Os grupos mais organizados em destaque são: 

 Cooperativa Agroindustrial Holambra – Rodovia Raposo Tavares, km 

256; 

 Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí-Paranapanema-Avaré Ltda - 

“CERIPA” - Rua do Bem Te Vi, s/nº- Holambra II - Paranapanema/SP. 

Os relatórios da LRF são usados como indicadores e processos formais de 

avaliação do planejamento. 

 

3.12.2. Tributação e Cadastro 
 

Segundo informações do setor, em relação à tributação no município, o 

mesmo conta com sua planta de valores venais estabelecida pela Lei nº 114/2009. 

Atualmente está sendo realizado o levantamento com a relação dos alvarás 

liberados e cancelados nos últimos anos. 

O sistema de informação utilizado para gestão é o Govbr. 

O controle do pagamento dos impostos municipais é realizado através de 

guias emitidas pela Secretaria da Fazenda, com arquivo retorno do Banco 

conveniado. 
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4. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL X CAPACIDADE DE SUPORTE 

AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

A ocupação do solo da sede urbana de Paranapanema e de Holambra 

acontece de maneira “dividida” entre Comércio e Serviços e Residencial. 

Analisando as legislações municipais que regulam a forma de uso e ocupação 

do solo urbano da sede de Paranapanema, tais como parcelamento do solo urbano e 

planejamento físico do município, entre outras, é possível constatar que estes refletem 

a conformação atual do uso e ocupação do solo. 

No Munícipio não foram levantados loteamentos distantes da malha urbana, 

apenas a ocupação através de chácaras de lazer. 

Avaliando o Zoneamento do Município, as zonas compactuam com suas 

descrições atuais para o Uso e Ocupação do Solo Urbano, além de não explicitar 

áreas que causem segregação sócio espaciais ou que incentivem a ocupação do solo 

distanciado da malha urbana. Por tanto, não há necessidade na revisão exacerbada 

do Zoneamento, mas sim alguns ajustes e/ou modificações para a próxima etapa. 

Em relação ao sistema viário, a maior parte das vias do Município se 

encontram com algum tipo de pavimentação. Sendo assim, o Município deverá 

promover a pavimentação das vias faltantes. 

Em termos de suporte ambiental, Paranapanema tem promovido ações para 

promoção da preservação e recuperação ambiental, além disso, na ocupação do solo 

é perceptível que as áreas de nascentes e áreas de proteção ambiental são 

preservadas e evitadas, mesmo não estando inclusas no Perímetro ou Zoneamento 

Urbano. 

Em relação à capacidade de suporte da ocupação espacial, é possível afirmar 

que o Município possui suporte para atender a demanda atual e também a futura, pois 

o crescimento populacional não será tão expressivo neste contexto.  

Essas questões dos parâmetros urbanísticos, serão trabalhados para que 

possam se adequar as condições atuais do solo urbano, de modo a garantir a correta 

ocupação do solo urbano e evitar possíveis conflitos. 
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4.1. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

 

De acordo com o Artigo 4º, do Capítulo II, da Lei 6.766/1979, “consideram-se 

comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e 

similares”. 

Pitts (2013) cita que a implantação de equipamentos deve respeitar critérios 

de acessibilidade relacionados à abrangência do auxílio social em relação aos 

moradores. Espaços como praças, parques, quadras, escolas, centros comunitários 

e postos de saúde são áreas fundamentais para a comunidade. Oferecem condições 

para a prática de atividades essenciais à saúde, educação, lazer e devem estar 

disponíveis para toda a população. 

A área que um equipamento urbano deve atender à população, denomina-se 

raio de abrangência. Uma realidade nos municípios é a existência de regiões que não 

recebem influência desses centros. Porém, o esquecimento e não utilização dessas 

áreas constituem assim, um grave problema socioeconômico e ambiental. 

A organização e a distribuição espacial dos equipamentos públicos urbanos e 

comunitários são definidas pelas características sociais, ambientais e pela estrutura 

urbana instalada no espaço territorial do Município, bem como os fluxos de 

deslocamento da população aos locais de atendimento, independentemente da 

composição existente dos bairros. 

Dessa forma, foi realizada uma análise espacial levando em consideração os 

parâmetros de detalhamento recomendados por Castello (2013), isto é, um raio de 

influência máximo para cada equipamento comunitário bem como o estudo sobre raios 

de abrangências dos equipamentos comunitários, que tratam a distribuição 

equilibrada pelo tecido da cidade dos equipamentos comunitários, regulamentando as 

distâncias máximas recomendadas dos raios de influência. E recomenda a instalação 

desses equipamentos no entorno de áreas residenciais, preferencialmente, em centro 

de bairro com fácil acesso por transporte coletivo, e que atendam ao raio de influência 

máximo de 800m e 1600m, para equipamentos denotados como posto de saúde ou 

centro de saúde e hospital regional, respectivamente. 
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Tabela 4.1 – Tabela dos raios de abrangência dos equipamentos comunitários. 

Grupo 
Agentes 

Tipo de Equipamento 
Parâmetros 

Observações 
Público Privado Distância 

1º 

X 
X 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 

Creche, Pré-Escola, Maternal 
Escola de 1º Grau 
Comércio do cotidiano 
Pequenos serviços pessoais 
Praça, playground, área verde 
Igreja, templo 

400m 

Relações frequentes e 
numerosas 

Deslocamentos a pé diários 
Aproximadamente 10 min 

de percurso 

2º 

X 
X 
 
 
 

X 
X 

X 
X 
 
 
 
 

X 

Escola de 2º Grau 
Centro Comunitário (CSU) 
Comércio eventual (bens pessoais) 
Shopping Mall 
Serviços pessoais 
Parques (lazer e esporte) 
Posto Saúde, Ambulatório, Clínica 

800m 

Equipamentos de 
frequência média 

Deslocamentos a pé 
Distância tempo de até 30 

min 

3º 

X 
X 
X 
 
 
 

X 

X 
X 
X 
 
 
 

X 

Escola técnica 
Faculdade, universidade 
Biblioteca, museu 
Comércio raro 
Shopping Center, Loja depto. 
Serviços especializados 
Hospitais gerais e especializados 

1600m 

Relações poucos 
frequentes, menos 

numerosas ou excepcionais 
Deslocamentos por 

transporte individual ou 
coletivo 

Fonte: CASTELLO, 2013. 

 

4.2. ABRANGÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

 

Os equipamentos de saúde foram mapeados com a finalidade de determinar 

a abrangência de atendimento destes, segundo metodologia anteriormente citada. 

Dessa forma, foram definidos raios de abrangência para tais equipamentos, seguindo 

a influência local, municipal ou regional de cada, da seguinte forma: foi determinado 

um raio de 800 metros para o Hospital, e de 500 metros para UBS e Centros de Saúde. 

Os critérios para escolha do raio de abrangência seguem a amplitude dos 

atendimentos relacionados ao equipamento de saúde e, além disso, sua importância 

local, municipal e regional. 

Pode-se observar que o CDHU Adir Pires, a leste da malha urbana, fica 

descoberto do raio de abrangência dos equipamentos de saúde, bem como a porção 

sul, área que está dentro do atual perímetro urbano e uma pequena área da malha 

urbana nos limites do perímetro urbano a noroeste do mesmo, sendo necessário um 

deslocamento maior do usuário, conforme demonstrado no Mapa a seguir. 

Em Holambra, pode-se observar uma grande área a sudoeste de seu 

perímetro urbano que se encontra descoberta do raio de abrangência de 500 metros 

de seus equipamentos de saúde. 

Faz-se necessário a implantação futura de equipamentos de saúde nestes 

loteamentos periféricos da sede de Paranapanema, ainda que os mesmos não 
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estejam densamente ocupados, mas com tal estimativa para os próximos 10 anos. 

Considerando uma possível expansão urbana, esse deverá ser um ponto a ser 

analisado pelo poder público, pois poderá influenciar na qualidade do serviço prestado 

para a população. 

A abrangência dos equipamentos de saúde na área urbana da sede municipal 

e Holambra está disposta nos mapas a seguir. 
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Figura 4.1 - Mapa de Abrangência dos Equipamentos de Saúde na sede. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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Figura 4.2 - Mapa de Abrangência dos Equipamentos de Saúde em Holambra. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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4.3. ABRANGÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

 

Foi realizado o mesmo levantamento para os equipamentos de educação do 

Município, sendo que para estes foram atribuídos como raio de abrangência de 250 

metros para os Centros Municipais de educação Infantil – CMEI, 500 metros para os 

estabelecimentos de ensino fundamental (Escolas Municipais) e 800 metros para os 

de ensino médio e técnico (Colégios Estaduais). Os critérios para escolha dos raios 

de abrangência dos equipamentos de educação foram determinados de acordo com 

o público que cada equipamento atende, visto que uma criança atendida em um CMEI 

ou escola municipal não tem a mesma condição de se deslocar que um estudante do 

ensino médio ou superior, além disso, considerou-se o caráter local, municipal e 

regional de cada estabelecimento. 

Os equipamentos de educação seguem uma tendência diferente dos de 

saúde, pois os de ensino fundamental estão concentrados na área central do 

perímetro urbano da sede do município, sendo que os loteamentos periféricos têm 

uma área considerável sem cobertura desse serviço. Além disso, os CMEIs alcançam 

apenas uma área concentrada na porção norte do perímetro urbano da sede, como 

pode ser observado no mapa a seguir. 

Em Holambra, grande parte da malha urbana consolidada encontra-se 

descoberta dos raios de abrangência de seus equipamentos de educação. 
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Figura 4.3 - Mapa de Abrangência dos Equipamentos de Educação na sede. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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Figura 4.4 - Mapa de Abrangência dos Equipamentos de Educação em Holambra. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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Figura 4.5 - Mapa de Abrangência dos Equipamentos de Educação em Serrinha. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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5. EXPANSÃO URBANA X CAPACIDADE DE SUPORTE AMBIENTAL E 

INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

5.1. ASPECTOS TERRITORIAIS 

 

A Lei Federal n° 10.257/2001 (BRASIL, 2001), conhecida como Estatuto da 

Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. Um dos instrumentos mais relevantes previstos é o Plano Diretor, 

com o propósito de estruturar o planejamento do território municipal como um todo.  

De forma complementar, o Ministério das Cidades e o Conselho Federal de 

Engenharia, Agricultura e Agronomia (CONFEA), apontam questões relevantes que 

devem ser consideradas na execução de planos diretores municipais, em especial na 

regulação do uso e ocupação do solo (BRASIL, 2004), uma vez que a regulamentação 

do uso e ocupação do solo de um território pode ser considerado como a consolidação 

das relações socioeconômicas vigentes, relacionadas às condicionantes ambientais, 

infra estruturais e legais. 

Em virtude do Estatuto da Cidade, por conta das limitações dos instrumentos 

tradicionais de regulação do uso e ocupação do solo, tem surgido recentemente uma 

nova abordagem de regulamentação para tal. 

Para entender o uso e ocupação atual e entender a possível dinâmica 

populacional futura é necessário compreender a evolução da taxa populacional e a 

distribuição da população no território, além disso, é necessário revisar os 

instrumentos utilizados para o ordenamento do uso e ocupação do solo, como o 

zoneamento e macrozoneamento que são os instrumentos para organização do uso 

e ocupação do território tanto da área urbana quanto da rural. 

 

5.2. DINÂMICA POPULACIONAL 
 

Segundo o último Censo Demográfico realizado no ano de 2010 pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população local contabilizava 7.808 

habitantes. Dentre essas pessoas residindo no território municipal de Paranapanema 

em 2010, haviam 14,.477 residentes na área urbana e 3.331 residentes na área rural, 
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portanto 81,29% da população vivia na área urbana e 18,71% na área rural, conforme 

dados dispostos na tabela a seguir. 

 

Tabela 5.1 – Dados populacionais de Paranapanema no ano de 2010. 

Dados Populacionais - IBGE/2010 

Ano 
Municipal Urbana Rural 

População % População % População % 

1970 9.984 100 2.286 22,90 7.698 77,10 

1980 11.064 100 4.140 37,42 6.924 62,58 

1991 12.796 100 7.205 56,31 5.591 43,69 

2000 15.510 100 11.668 75,23 3.842 24,77 

2010 17.808 100 14.477 81,29 3.331 18,71 

Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT Consultoria, 2022. 

 

Com os dados fornecidos pelo IBGE é possível notar que em 40 anos a 

população municipal sofreu um acréscimo de 43,93%, enquanto a população rural 

decresceu 43,27% nesse mesmo período. Em contrapartida, ao analisarmos a 

evolução populacional urbana no mesmo período, nota-se que houve um aumento de 

84,2 %. 

No gráfico a seguir nota-se a linha de tendência dessas alterações nas 

populações total, rural e urbana de Paranapanema. 
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Gráfico 5.1 – Crescimento populacional conforme dados do IBGE. 

 

Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT Consultoria, 2022. 

 

O gráfico abaixo demonstra a taxa de crescimento total anual em cada período 

intercensitário. Pode-se averiguar que o período com maior crescimento da população 

urbana foi o de 1991/2000, no qual a taxa de crescimento anual foi de 2,16% ao ano. 
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Gráfico 5.2 - Taxa de crescimento total anual em Paranapanema. 

 

Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT Consultoria, 2022. 

 

Através da análise dos dados populacionais de Paranapanema é possível 

afirmar que o Município tem uma tendência a se urbanizar cada vez mais, através da 

migração do campo para a cidade, além de munícipes advindos de outras localidades, 

o que pode gerar uma pressão nos equipamentos públicos e uma demanda por 

ampliação dos sistemas de saúde, educação, esporte e lazer e de prestação de 

serviços em geral.  

A urbanização vem ocorrendo desde o censo de 1970, contudo, a partir do 

censo de 1991, a população urbana sempre estava acima da população rural. 

A utilização da estatística nos diversos ramos de atuação é cada vez mais 

acentuada, independentemente de qual seja a atividade profissional. Um estudo 

estatístico é uma metodologia desenvolvida para o tratamento de dados coletados, 

objetivando a classificação, a apresentação, a análise e a interpretação desses dados 

quantitativos e sua utilização para a tomada de uma decisão. 

Através do uso de certas medidas-sínteses, mais comumente conhecidas como 

estatísticas, um estudo de projeção populacional pode se resumir a um número, que 

sozinho descreve uma característica de crescimento da população de um dado local. 

Evidentemente, ao resumir um conjunto de dados, através do uso de 

estatísticas, muitas informações fatalmente irão se perder existindo, também, a 
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possibilidade da obtenção de resultados distorcidos com o uso indiscriminado do 

resultado. Portanto, é necessária muita precaução, quando da análise dos resultados. 

Através dos levantamentos censitários realizados pelo IBGE, referentes às 

décadas de 1991, 2000 e 2010 é possível compreender a dinâmica populacional do 

município, e dessa maneira, avalia-se o crescimento populacional e suas respectivas 

taxas de crescimento.  

Por meio das taxas anuais de crescimento populacional estima-se a curva que 

determina a evolução populacional no município, durante o período entre 1991 e 2010. 

O crescimento populacional futuro é determinado através de outras curvas, que 

são geradas através das funções linear, polinomial, logarítmica, exponencial e 

potencial. Estas representam a linha de tendência de crescimento populacional, 

baseado na série histórica do IBGE.  

O método dos mínimos quadrados é utilizado para averiguar o grau de 

correlação entre a curva determinada através da série histórica e a linha de tendência, 

sendo que o maior coeficiente de determinação (R²) é o adotado, e que no caso deverá 

estar mais próximo de 1. Dessa maneira, pode-se verificar qual das funções gera a 

curva de tendência mais próxima do crescimento populacional ocorrido no passado e 

assim definir o método para adotar as taxas de crescimento da projeção populacional. 

Nas projeções através dos métodos aritmético e geométrico são feitos os 

cálculos utilizando sempre 2 censos como base, podendo ser de 1991 e 2010 e de 

2000 e 2010. Já nos métodos previsão e crescimento, são utilizados os períodos entre 

os censos, podendo ser de 1991 a 2010 e de 2000 a 2010. Portanto, para cada método 

são feitas 2 projeções, as quais são comparadas à linha de tendência cujo R² mais se 

aproxima de 1. 

A primeira taxa de crescimento adotada refere-se a taxa de crescimento anual 

dos períodos censitários de 2000 a 2010 ou então de 1991 a 2010, sendo que é 

escolhida a taxa que mais se aproxima daquelas que foram calculadas através dos 

métodos supracitados. A população a partir de 2011 é inserida aplicando-se as taxas 

de crescimento calculadas através da metodologia explicada.  

Após a avaliação dos critérios citados conclui-se que o ajustamento de curvas 

pela função polinomial é o que mais se adéqua ao perfil do histórico censitário do 

município em questão, cujo valor do coeficiente de determinação é R² = 1, conforme 

gráfico abaixo. 
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Gráfico 5.3 – Ajustamento de curvas de projeção populacional pelo método polinomial. 

 

Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT Consultoria, 2022. 

 

Assim sendo, as projeções populacionais estimadas para o período de 

abrangência do presente planejamento se apresentam na tabela abaixo, considerando 

as taxas aferidas pelo método geométrico, calculado através dos Censos de 2000 e 

2010, sendo o que mais se adéqua ao coeficiente de determinação (R²). 

 

Tabela 5.2 – Previsão da população de Paranapanema até 2032. 

Ano População 

2022 21.942 

2023 22.327 

2024 22.719 

2025 23.117 

2026 23.523 

2027 23.936 

2028 24.356 

2029 24.783 

2030 25.218 

2031 25.661 

2032 26.111 

Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT Consultoria, 2022. 

 

Ao considerarmos as projeções populacionais realizadas para o Município ou 

mesmo as informações fornecidas pelo IBGE, é possível perceber que o crescimento 

populacional total do Município será crescente.  
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Fica evidente que a população tem procurado cada vez mais as áreas urbanas 

para habitar em busca de postos de trabalho, melhores condições de moradia e 

prestação de serviços. Entende-se que essas devem estar preparadas para o 

contingente futuro, através da previsão de crescimento da população urbana para 

Paranapanema. 

 

5.3. RAZÃO DE DEPENDÊNCIA, TAXA DE MORTALIDADE E ESPERANÇA DE 

VIDA 
 

A razão de dependência é o percentual da população de menos de 15 anos e 

da população de 65 anos e mais, classificados como população dependente, em 

relação à população de 15 a 64 anos, ou seja, a população potencialmente ativa. Já 

a taxa de envelhecimento é a razão entre a população de 65 anos ou mais de idade 

em relação a população total. 

Em 2010 a razão de dependência no município foi de 47,48% e a taxa de 

envelhecimento de 6,88%. Já no Brasil, a razão de dependência em 2010 foi de 

45,9%. Enquanto a taxa de envelhecimento foi de 51,8 % no mesmo ano. 

 

Gráfico 5.4 – Pirâmide etária de Paranapanema, distribuição por sexo e grupo de idades. 

 
Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT Consultoria, 2022. 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) 

no município passou de 20,80 por mil nascidos vivos, em 2000, para 14,30 por mil 

nascidos vivos, em 2010. Já em São Paulo, a taxa era de 19,35 em 2000 e passou 

para 13,86 em 2010. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 

30,6 por mil nascidos vivos para 16,7 por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era 

de 44,7 por mil nascidos vivos. 
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Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade 

infantil no país deveria estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

da Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No 

município, a esperança de vida ao nascer era de 71,37 no ano de 2000 e de 75,31 no 

ano 2010. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 68,6 anos em 2000, de 73,9 

anos em 2010. 

 

Tabela 5.3 – Tabela de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Paranapanema/SP. 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - 2010 

Informação Índice Unidade 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 0,717  

IDHM - Longevidade 0,839  

Esperança de vida ao nascer 75,31 anos 

Fonte: Atlas Brasil, 2022. 

 

Dessa forma, é possível afirmar que houve um aumento na taxa de fecundidade 

e um aumento na taxa de longevidade, ou seja, ocasionam um equilíbrio proporcional 

na faixa etária da população do Município. 

Analisando a composição etária de Paranapanema em 2000 com os mesmos 

dados de 2010, fornecidos pelo IBGE, destaca-se a redução no número de crianças 

no estrato de 0 a 4 anos e no estrato de 5 a 9 anos. Esse fato demonstra a queda da 

natalidade, refletindo na desaceleração do crescimento vegetativo da população, 

comum de sociedades em processo avançado de urbanização.  

Também a população idosa, acima dos 60 anos de idade, no ano de 2010, teve 

um acréscimo mais acentuado se comparado com o ano de 2000, conforme 

demonstrado na tabela a seguir. 
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Tabela 5.4 – Composição etária da população total de Paranapanema. 

Pirâmide Etária de Paranapanema 

Faixa Etária População 2000 População 2010 

0 a 4 anos 1.618 1.229 

5 a 9 anos 1.589 1.445 

10 a 14 anos 1.541 1.798 

15 a 19 anos 1.638 1.601 

20 a 24 anos 1.431 1.477 

25 a 29 anos 1.250 1.526 

30 a 39 anos 1.149 1.350 

40 a 49 anos 1.764 2.355 

50 a 59 anos 1.067 1.754 

60 a 69 anos 747 996 

70 anos ou mais 398 608 

Total 15.510 17.808 

Fonte: IBGE e IPARDES, adaptado pela SICARTT, 2022. 

 

5.4. POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR 
 

Define-se como População em Idade Escolar aquela situada na faixa entre 7 

e 14 anos, que compreende a presença no Ensino Fundamental, a qual, segundo a 

legislação vigente, é considerada como de frequência obrigatória. Entretanto, como 

os dados consultados apresentavam-se em intervalos de cinco anos, considerou-se 

como População em Idade Escolar a contida na faixa que vai dos 5 aos 14 anos de 

idade. 

Em 2000 essa faixa etária compreendia 3.130 crianças em Paranapanema, 

correspondendo a 20,18% da população total, enquanto no ano de 2010 tal 

contingente era de 3.243 crianças, representando 18,21% do total. Dessa maneira, 

houve um acréscimo de 113 crianças no período de 10 anos, o que corresponde a 

0,63% da população total de 2010. 

Sendo assim, é possível apontar que o acréscimo acentuará no futuro, 

significando que, a solicitação por novas vagas na rede pública do ensino fundamental 

e em creches deverá tornar-se mais requisitada, bem como a demanda por serviços 

médico-odontológicos pediátricos nos postos de saúde do Município. Essa conclusão 

se dá devido ao aumento na taxa de natalidade, bem como o aumento na esperança 

de vida ao nascer. 
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5.5. POPULAÇÃO JOVEM 
 

Entende-se por População Jovem a das pessoas com idades entre 15 e 19 

anos que corresponde à fase da adolescência e da prematuridade. Em 2000 essa 

faixa etária compreendia 1.638 pessoas, o que corresponde a 10,56% da população 

total, enquanto no ano de 2010 tal contingente era de 1.601 pessoas, correspondendo 

a 8,99% da população total. Esses dados apontam em uma redução de 0,20% no 

período de 10 anos, ou seja, 37 pessoas. 

As demandas desse grupo etário expressam-se, no que tange aos 

equipamentos e serviços públicos, em centros esportivos, ginásios de esportes, 

ambientes polivalentes para a prática de esportes, locais para atividades de lazer ao 

ar livre e equipamentos culturais, tais como bibliotecas, teatros, salas de reuniões, etc. 

A par disso, esse grupo requer programas de educação sexual, de esclarecimento 

quanto aos riscos do uso de drogas, de formação esportiva e de preparação para o 

trabalho, dentre outros, por tanto necessitando investimentos nesses quesitos. 

 

5.6. POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA 
 

Considera-se como População em Idade Ativa – PIA, aquela potencialmente 

apta para o trabalho, compreendida no intervalo entre 15 e 64 anos de idade. Devido 

a indisponibilidade de dados segregados por parte do IBGE, será considerado como 

PIA o intervalo entre 15 e 59 anos de idade. 

Dessa forma no ano de 2000, essa faixa etária apresentava 9.875 pessoas, 

representando 63,66% do total da população, enquanto no ano 2010 o mesmo 

congregava 12.058 pessoas, correspondendo a 67,71% desse total.  

A participação da PIA em relação à população total deverá aumentar em futuro 

próximo, como resultado da presença crescente de estratos de idades mais elevadas, 

sendo previsível, entretanto, a sua estabilização, ou mesmo retração, em longo prazo. 

Tal previsão é fruto da ação combinada da redução proporcional dos jovens que 

ingressarão na idade ativa e da diminuição do grupo dos trabalhadores que passam à 

inatividade. 

De qualquer modo, há necessidade de se ampliar de imediato a oferta de 

empregos no Município, para atender a demanda da população por novos postos no 

mercado de trabalho, seja pela função de jovens que atingem a idade mínima para 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Município de Paranapanema – SP 
Análise Temática Integrada 

 

128 

ingresso na vida produtiva, seja pelos migrantes que se mudam para Paranapanema 

em busca de oportunidades de trabalho ou, ainda, por causa daqueles que perderam 

seus empregos e não conseguem mais encontrar colocação em suas ocupações 

originais. 

 

5.7. POPULAÇÃO SENIL 
 

População Senil é a de idade superior a 65 anos, compreendendo as pessoas 

que ingressam no período da Terceira Idade e praticamente a totalidade dos 

aposentados. Devido a indisponibilidade de dados segregados com intervalos 

menores a dez anos pelo IBGE, a População Senil será considerada as pessoas com 

idade superior a 60 anos de idade. 

Este grupo etário apresentou um crescimento expressivo no período de 10 

anos, passando de 737 pessoas em 2000, 4,75% da população total, para 1.066 

pessoas no ano de 2010, 5,98% da população total. Sendo assim, apresentou um 

crescimento de 329 pessoas, uma diferença de 1,84% em pouco mais de uma década. 

As perspectivas são de crescimento progressivo desse grupo etário no conjunto 

da população, sublinhando a necessidade de oferta crescente de equipamentos e 

serviços públicos voltados às suas demandas. Dentre esses constam casas de abrigo 

e repouso, programas de assistência à Terceira Idade e campanhas para difusão de 

procedimentos preventivos de doenças próprias dessa faixa etária, além de melhorias 

nos equipamentos de atendimento à saúde, já que esse grupo tem uma 

suscetibilidade maior a doenças. 

 

5.8. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO NO TERRITÓRIO 
 

O território de Paranapanema está dividido entre a Sede Urbana e área rural, 

fazendo limite com os municípios de Avaré, Itatinga, Itaí, Itapeva, Buri e Angatuba. 

Apresenta densidade demográfica de 19,37 hab/km². Entre 2013 e 2017, a 

população municipal de Paranapanema registrou um aumento de 4,03%, enquanto 

em São Paulo foi de 3,28%, no mesmo período. 

No mapa a seguir, pode-se observar a distribuição da população no território 

ao qual pertence Paranapanema. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapeva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angatuba
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Figura 5.1 – Mapa de Densidade Demográfica de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT, 2022. 
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Figura 5.2 – Mapa de Densidade Demográfica na sede de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT, 2022. 
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Figura 5.3 – Mapa de Densidade Demográfica em Holambra - Paranapanema/SP. 

 
Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT, 2022. 
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5.9. EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

O município de Paranapanema apresenta um baixo crescimento de sua 

ocupação do solo. 

Em um levantamento realizado por imagens de satélite históricas, disponíveis 

pela Google Earth, foi possível especializar a mancha da ocupação urbana entre os 

anos de 1985 e 2019. Dessa maneira, foi possível observar que entre os anos de 1985 

e 2008 a sede urbana de Paranapanema apresentou um crescimento expressivo 

(manchas amarelo e laranja). Entre os anos de 2008 e 2019, a sede urbana 

apresentou um crescimento proporcional da mancha em relação ao período anterior, 

contudo não foi tão expressivo quanto no período anterior. 

Em Holambra o crescimento no primeiro período analisado (1985 a 2008) foi 

substancial, como pode ser observado no mapa a seguir, sendo bem menor no 

período seguinte. 

Nota-se que, assim como seu crescimento populacional, o crescimento da 

mancha urbana é baixo e não apresenta característica de espraiamento e 

descontinuidade ao perímetro urbano. Esse crescimento mostra que o Município 

mantém um controle das ocupações, dessa maneira evitando loteamentos distantes 

do perímetro urbano. Essa característica é fundamental para que políticas de controle 

de ocupação do solo possam ser institucionalizadas no Município, evitando gastos 

desnecessários com infraestrutura urbana. 

O espaço urbano da sede municipal de Paranapanema está representado na 

figura a seguir, com a evolução da mancha no município em um período de 34 anos, 

entre 1985 e 2019. 
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Figura 5.4 – Mapa de evolução da Ocupação do Solo na sede de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 
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Figura 5.5 – Mapa de evolução da Ocupação do Solo em Holambra - Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela SICARTT, 2022. 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Município de Paranapanema – SP 
Análise Temática Integrada 

 

135 

Ao analisar o espaço urbano regulamentado pela lei do perímetro urbano 

vigente, constata-se algumas áreas para expansão urbana ainda internas a este 

Perímetro. 

É perceptível que ao longo dos últimos 10 anos houve um aumento dos vazios 

urbanos. 

Em relação ao Zoneamento Urbano, Paranapanema apresenta as 

delimitações adequadas à realidade atual do município, necessitando de ajustes em 

seus índices urbanísticos para que sejam coerentes entre si, e principalmente a 

revisão dos usos permitidos, permissíveis e proibidos para cada zona. 

O Estatuto da Cidade exige que os municípios devam incentivar a ocupação 

de todos os vazios urbanos para só então disponibilizar novas áreas para a expansão 

urbana e Paranapanema possui áreas com essas características. Portanto, para uma 

futura consolidação de áreas de expansão, deverá ocorrer de acordo com as normas 

de parcelamento do solo urbano vigentes, bem como com as respectivas 

infraestruturas condizentes com as características e necessidades locais e estar nas 

proximidades da malha urbana atual, para proporcionar uma correta expansão da 

infraestrutura. 

De acordo com a análise das características físicas, faz-se necessário 

entender o contexto físico-natural do terreno em que o Município está inserido. 

Entende-se, portanto, que não há impedimentos naturais para a expansão urbana, 

normalmente ligados à declividade, ocupação de encostas e áreas de preservação 

permanente próximos à área urbana. 

Segundo a Lei Federal nº 6.766/79, as áreas acima de 30% de declividade 

são consideradas impróprias ao uso residencial, isso devido a sua maior 

suscetibilidade à erosão e instabilidade das encostas, além dos custos quanto à 

estruturação para urbanização. A partir disso, foi elaborado o mapeamento através da 

reclassificação das declividades urbanas e das áreas em seu entorno, com a 

finalidade de localizar as áreas com essas restrições. 

Para o mapeamento fora utilizada uma classificação sugerida por Valente 

(1996), a qual divide as classes de declividade em 3 possíveis recomendações para 

urbanização, conforme a Tabela a seguir. 
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Tabela 5.1 - Classificação de declividades e restrições para urbanização. 

 Declividade Indicação 

Classe I 3-15% 
Ótimo para ocupação urbana e edificações de habitação 

convencionais (APTA) 

Classe II  15 a 30% 

Embora não sejam áreas totalmente desfavoráveis à 
ocupação urbana, poderá exigir a adoção de soluções 

técnicas (APTAS com restrições) 

Classe III  igual ou superior a 30% 

Aptidão insatisfatória ao uso residencial, sendo proibido o 
parcelamento do solo de acordo com Lei Federal 6766/79, 

salvo se atendidas exigências especiais quanto à 
preservação do meio físico (INAPTA). 

Fonte: VALENTE, 1996. 
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Figura 5.6 - Mapa Municipal de Restrições à Urbanização segundo Lei Federal 6766/79. 

 
Fonte: SICARTT Consultoria,2022. 
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Figura 5.7 - Mapa de Restrições à Urbanização na sede segundo Lei Federal 6766/79. 

 
Fonte: SICARTT Consultoria,2022. 
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Figura 5.8 - Mapa Municipal de Restrições à Urbanização em Holambra II e Serrinha segundo 
Lei Federal 6766/79. 

 
Fonte: SICARTT Consultoria,2022. 
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Figura 5.9 - Mapa Municipal de Restrições à Urbanização nos condomínios à noroeste segundo 
Lei Federal 6766/79. 

 
Fonte: SICARTT Consultoria,2022. 
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Pela análise do mapa anterior, nota-se que há poucas áreas de declividade 

Classe III (igual ou superior a 30%), sendo a maior parte do município dentro da 

Classe I (3% a 15%), propícia para o uso e ocupação urbana, e com pequenas áreas 

da Classe II (15% a 30%). 

Os vazios urbanos representam áreas ociosas onde o uso e ocupação devem 

ser induzido através dos instrumentos presentes no Plano Diretor. 

Áreas próximas aos fundos de vale sem infraestrutura de drenagem pluvial 

podem ser um problema unido à característica do relevo, sendo essas estruturas 

importantes a serem implantadas nos loteamentos futuros e já consolidados, além 

disso se faz necessária a preservação dos fundos de vale urbanos, pois esses são 

fundamentais no escoamento das águas pluviais. 
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6. CONDIÇÕES GERAIS DE MORADIA E FUNDIÁRIAS 

 

6.1. HABITAÇÃO 
 

O IBGE, através do Censo Demográfico realiza o levantamento de algumas 

condições de moradia dos habitantes brasileiros, ou, dos domicílios que são 

classificados como particulares quando destinados à habitação de uma pessoa ou de 

um grupo de pessoas cujo relacionamento é ditado por laços de parentesco, 

dependência doméstica ou ainda, normas de convivência. Tal levantamento permite 

um panorama das condições das moradias no Município. 

No município de Paranapanema havia um total de 5.519 domicílios particulares 

permanentes em 2010. Destes, 4.513 (81,77%) se localizavam na zona urbana, 

enquanto 1.006 (18,23%) se localizavam na zona rural do Município. 

Desses domicílios, o IBGE classifica suas condições sendo 1.123 alugados, 

941 cedidos, 3.436 próprios e 19 em outras condições, conforme ilustram a tabela a 

seguir. 

 

Tabela 6.1 – Tabela de Domicílios Particulares Permanentes em 2010. 

Domicílios Particulares Permanentes - 2010 

Condição de ocupação Número Percentual (%) 

Alugado 1.123 20,35 

Cedido 941 17,05 

Próprio 3.436 62,26 

Outra condição 19 0,34 

Total 5.519 100 
Fonte: IBGE, trabalhado pela SICARTT, 2022. 

 

A projeção populacional municipal apontou como crescente, o que expressa 

que o município terá uma demanda futura por habitação. Sendo assim, será 

necessário um investimento em moradias nas áreas urbanas, embora ainda não haja 

dados oficiais sobre o déficit habitacional no município. 

O mapeamento das áreas aptas ao uso e ocupação do solo identifica locais 

ideais para a expansão urbana e desenvolvimento econômico, em especial na porção 

norte e noroeste da sede urbana. Apesar disso faz-se necessário compreender ainda 

a dinâmica fundiária e imobiliária das áreas identificadas no mapa como ociosas 

dentro deste perímetro, áreas caracterizadas como estoques de terra. Tal 

característica se dá em virtude da presença de grandes glebas, muitas delas ainda 
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como propriedades rurais, presentes no interior do perímetro urbano e que ainda não 

estão munidas de infraestrutura urbana. 

Assim como nos vazios urbanos, estes estudos mostrarão qual o cenário de 

ocupação do solo e assim poderá ser feito um comparativo com a projeção 

populacional. Tal comparativo proporciona o correto dimensionamento do perímetro 

urbano e demarcação do Zoneamento e Macrozoneamento da cidade. 

Considerando que a projeção populacional foi de 21.942 habitantes para o 

ano de 2022 e de 26.111 para o ano de 2032, haveria um acréscimo populacional de 

4.196 habitantes num horizonte de 10 anos. 

Sendo assim, os estoques de terra somam 1.181 km² na sede urbana e 4.527 

km² em Holambra. Essa somatória corresponde as terras internas ao perímetro, sendo 

composta por um total de 5.708 km² de áreas urbanas ociosas. 

Aplicando-se a metodologia onde dividiu-se as áreas totais pela média da 

metragem quadrada dos lotes residenciais e comerciais em Paranapanema, ou seja, 

300 m², contudo com uma densidade de 3,53 habitantes por residência (IBGE), cada 

área apresentará os seguintes resultados de ocupação: 

 Estoque nas Áreas Ociosas da Sede Urbana: aproximadamente 

3.936 lotes (ou unidades horizontais) poderiam ser criados para 

habitação ou comércio e prestação de serviço de pequeno porte. Se o 

uso for habitacional, proporcionaria moradia para cerca de 13.896 

habitantes; 

 Estoque nas Áreas Ociosas em Holambra: aproximadamente 15.090 

lotes (ou unidades horizontais) poderiam ser criados para habitação ou 

comércio e prestação de serviço de pequeno porte. Se o uso for 

habitacional, proporcionaria moradia para cerca de 53.267 habitantes. 

Em um panorama geral pode-se dizer que essas áreas ofereceriam um total 

de 19.026 unidades para ocupação antrópica, que poderiam ser utilizadas para 

residências ou comércio e serviço de pequeno porte. Considerando a ocupação de 

áreas maiores, mas com a construção de edificações verticais esses valores poderiam 

ser bem mais elevados. Esses valores proporcionariam ainda moradia para cerca de 

67.6161 habitantes (caso todas as áreas fossem destinadas à moradia e sem 

considerar construções verticais), o que representa mais que o dobro da projeção 

populacional do município para 2032. 
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Vale ressaltar que esses valores podem variar para mais ou para menos, 

considerando que a média de pessoas por domicílio diminuiu nos últimos 10 anos e 

ainda lotes seriam utilizados para a implantação de equipamentos públicos, comércio, 

prestação de serviço, indústria, entre outros. 

A discussão gera a necessidade de entendimento da dinâmica para o 

desenvolvimento econômico, sendo assim, podem ser realizados estudos com a 

mesma metodologia, porém utilizando a média de 725 m² de área mínima de lote, 

considerando o m² para áreas localizadas hoje em Zonas Industriais e de Comércio e 

Serviço, ficando: 

 Estoque nas Áreas Ociosas da Sede Urbana: aproximadamente 

1.628 lotes (ou unidades horizontais); 

 Estoque nas Áreas Ociosas em Holambra: aproximadamente 6.244 

lotes (ou unidades horizontais). 

Com essa análise é possível ter uma visão geral do quanto Paranapanema 

pode oferecer de habitação e áreas para o desenvolvimento econômico, tanto para o 

estoque de terras atual (internos ao perímetro), quanto para o futuro (externos ao 

perímetro). 

Apesar de tudo, é necessário repensar a ocupação em algumas áreas, como 

por exemplo as localizadas sob influência das bacias dos mananciais de 

abastecimento de água. Nesses locais deverá ter controle rigoroso sobre as 

ocupações antrópicas, em virtude da preservação dos mesmos. 

Diante do exposto e com os dados fornecidos pela municipalidade, considera-

se a necessidade de estabelecer diretrizes futuras para as questões de moradia no 

Plano de Ação e Investimentos, parte integrante neste trabalho de elaboração do novo 

Plano Diretor Municipal, o que garantirá o acesso à moradia a famílias e o correto uso 

do solo urbano para os habitantes de Paranapanema. 

Algumas alternativas estão ligadas ao zoneamento e a legislação de 

parcelamento do solo, sendo estes, instrumentos da legislação do Plano Diretor, que 

devem ser revistas para o presente trabalho. Além disso, deve-se criar estruturas 

capazes de viabilizar a fiscalização efetiva por parte do corpo técnico da prefeitura, 

sendo que este é muitas vezes insuficiente, de acordo com o efetivo e recursos 

disponíveis. 
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7. CONDIÇÕES GERAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE 

 

7.1. SISTEMA VIÁRIO 
 

Segundo o Ministério das Cidades, o sistema viário é o espaço público por 

onde as pessoas circulam, a pé ou com auxílio de algum veículo (motorizado ou não), 

articulando, no espaço, todas as atividades humanas intra e interurbanas, sendo essa 

uma importante infraestrutura para o desenvolvimento das relações de circulação de 

pessoas e produtos em uma cidade. 

O principal acesso à Paranapanema ocorre pela rodovia SP-270 (Rodovia 

Raposo Tavares), que faz a ligação do município com Itaí e Angatuba, também dando 

acesso a Campos de Holambra, além da SP 245 e SP 268, que dão acesso a sede 

urbana. 

No município, as principais vias rurais para escoamento da safra são as 

estradas PPM153, PPM145, PPM384, PPM070, PPM350, PPM160, e as estradas do 

Boi Branco e a estrada Água da Laranja que não possuem denominação. 

Não existe nenhuma legislação que regulamenta a utilização das estradas 

rurais. 
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Figura 7.1 – Principais vias municipais mais utilizadas para escoamento da safra de 
Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Google Earth 2021 

 

Como não há Lei Municipal referente ao Sistema Viário, o município segue a 

Lei Federal, na qual se estabelece um limite de 15 metros das estradas vicinais. 

Considerando que há uma pauta de reparos e manutenção das estradas, a 

qual vem sendo realizada exaustivamente e diuturnamente pela pequena equipe do 

município, a administração está empenhada em atender inúmeros pedidos de 

“Reparos e Manutenção”, mesmo diante de muitas dificuldades encontradas, como 

escassez de maquinário e de mão de obra, a administração vem na medida do 

possível atendendo todas as demandas. 

A malha viária municipal está demonstrada conforme figuras a seguir. 
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Figura 7.2 – Principais acessos ao município de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: SICARTT, 2022. 
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Figura 7.3 – Principais vias municipais de Paranapanema/SP. 

 
Fonte: Software Google Earth – 2021. 

 

Quanto ao Sistema Viário Urbano, as vias principais que se destacam são: 

Rua Joaquim Viera de Medeiros, Rua Francisco Alves de Almeida, Rua Manoel 

Domingues Leite, Av. Lázaro de Oliveira Melo, e Av. Prefeito José Gil Plens. 

Em relação ao dimensionamento das vias urbanas em Paranapanema, pode-

se afirmar que estão urbanisticamente corretas, onde proporcionam passeios amplos, 

pistas de rolamento que possibilitam a passagem de mais de um veículo e ainda 

contam com faixas de estacionamento. 

 

7.2. CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E 

TRANSPORTE 

 

A NBR 9050 é a norma que define os aspectos ligados à acessibilidade no 

meio urbano, parâmetros técnicos ligados ao projeto, construção e adaptação, 
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visando o acesso aos equipamentos urbanos independentemente da idade, estatura 

ou limitação de mobilidade, além da utilização desses de forma segura. Sendo assim, 

o Município possui algumas edificações que seguem esses padrões, principalmente 

novas construções e as que passaram por reformas recentemente, contudo ainda há 

a necessidade de fiscalização para que toda e qualquer nova edificação e reforma, 

garanta as premissas da NBR. 

Nos projetos novos está sendo aplicada a NBR 9050, onde é obrigatória a 

utilização de rampas de acesso, sinalização, pisos antiderrapantes. E prédios já 

existentes estão sendo adequados para a melhoria dos usuários. 

Assuntos que devem ser abordados são as dimensões das vias, calçadas, 

acessibilidade universal no sistema viário urbano, vias públicas, passeios, rampas e 

estacionamentos. 

O transporte escolar é terceirizado por duas empresas e transporta cerca 

de 1.600 alunos e o principal problema é a falta de manutenção nas estradas. Já o 

transporte coletivo é terceirizado por uma empresa e não se sabe ao certo a 

quantidade de passageiros transportado ao longo do dia, o maior problema em relação 

a isso é que muitas das vezes o limite acaba sendo excedido. 

O transporte coletivo é o que tem a maior demanda, no caso a linha de 

Paranapanema a Campos de Holambra, a linha tem como ponto de parada o Estádio 

de Futebol Edivaldo Rodrigues de Arruda, passando pela Av. Lázaro de Oliveira Melo, 

pela Praça Ademir negrão, descendo a Rua Joaquim Viera de Medeiros, parando no 

ponto da Garagem Municipal, descendo a Rua Antônio Leme de Almeida Junior, 

seguindo pela Rua Elizário Pereira de Melo e tem como último ponto a antiga 

Rodoviária e seguindo ao Posto Graal em direção a Campos de Holambra. 

Não há abrigo em todos os pontos de paradas, os pontos que possuem o 

abrigo, há algum tempo não se encontram nas melhores condições, devido a 

vandalismo, já os que foram instalados recentemente estão bem conservados. 

Não existem campanhas preventivas no trânsito. 

Quanto ao transporte aéreo, existe um único ponto de pouso em 

propriedade particular que fica na fazenda Panorama. E não há conhecimento sobre 

futuros projetos sobre o referido assunto. 

A seguir é apresentado a frota de veículos municipais. Ressalta-se que a frota 

veicular da prefeitura garante a mobilidade da população e dos funcionários de cada 
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setor, além disso, os veículos apresentados se encontram em bom estado de 

conservação. 

 

Tabela 7.1 – Frota de veículos municipais em Paranapanema/SP. 
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 Veículo Ano Setor 

01 Micro M. Bens Vicino XL LO 812 2010/10 Educação 

02 Micro VW Masca Granmini O 860 2013/14 Educação 

03 Micro M.Bens MPolo Vicino XL LO 812 2009/10 Educação 

04 Van I M.Benz Transform 415 2013 Educação 

05 Van I M.Benz 415 CDI Sprinter  2013 Educação 

06 Micro Marcopolo Volare W7 EM 2013/14 Educação 

07 Micro Marcopolo Volare W7 EM 2013/14 Educação 

08 VW/Gol G6 2013 Educação 

09 VW/ Novo Voyage 1.6 High 2014 Educação 

10 Micro Volare V8L  4x4 2014 Educação 

11 Micro Iveco City Class 70C17 2015/16 Educação 

12 Micro V.W Neobus Mini Esc 2019/2020 Educação 

13 Barco Escolar Levefort 29’ Cab 2018 Educação 

14 VW / 14.150 Basculante 1995/95 Vias 

15 VW/ 14.150 Basculante 1998/98 Vias 

16 Jeep Toyota Bandeirante 1988/88 Vias 

17 Caminhão V.W / 23.210 2005/05 Vias 

18 Micro Marcopolo Volare A6 2002/02 Vias 

19 Saveiro 1.6 2011/11 Vias 

20 Caminhão 4400 LHD 6x4 MDA 2014 Vias 

21 Retroescavadeira Case 580 XXXXX Vias 

22 Retroescavadeira  JCB 3C 2013 Vias 

23 Patrol New Holland RG140B 2014 Vias 

24 Patrol Huber Warco 130M XXXXX Vias 

25 Patrol Catterpiler 120B XXXXX Vias 

26 Patrol Komatsu A-855 1990 Vias 

27 Retroescavadeira Fiat Allis FB 80.2 XXXXX Vias 

28 Esteira Fiatallis D7D XXXXX Vias 

29 Pá Carregadeira Michigan 55C  Vias 

30 Trator LS U60R  Vias 

31 Moto Honda XLR 125es 2001/01 Meio Ambiente 

32 Caminhão M. Bens. L1218 EL 2002 Meio Ambiente 

33 Caminhão M. Bens. L1218EL 2002 Meio Ambiente 

34 Caminhão VW /13.180 Constelation 2010/10 Meio Ambiente 

35 Caminhão VW /13.180 Constelation 2010/10 Meio Ambiente 

36 Caminhão Iveco/Vertis 130V19 2013 Meio Ambiente 

37 Retro Fiat Allis FB 80.2 XXXXX Meio Ambiente 

38 Micro Trator 2013 Meio Ambiente 

39 Fiat/Palio Fire 2016 Meio Ambiente 

40 Micro Agrale MA8.5 2005/06 Meio Ambiente 

 IVECO TECTOR 2021/22 Meio Ambiente 

41 VW/Saveiro 1.6 cs 2010/11 Obras 

42 GM /S10 2.4 Rontan 2003/04 Obras 

43 VW/Kombi 2005/06 Obras 

44 Caminhão M.Bens 1313 1980/81 Agricultura 

45 VW / Gol G6 2013 Agricultura 

46 Trator New Holland TL75E 2010 Agricultura 

47 Trator M. Ferguson MF 275 XXXXX Agricultura 

48 Trator New Holland TL80 XXXXX Agricultura 

49 Trator M. Ferguson MF 290 XXXXX Agricultura 

50 Trator Yanmar 1055DT 2001 Agricultura 

51 Trator LS Plus 80 cv 2014 Agricultura 

52 Chevrolet/Onix 1.4 MT LT 2019/19 Social 

53 Fiat/Doblo Attractive 1.4Flex 2016/16 Social 

54 Micro Marcopolo Volare V5HD 2007/07 Social 

55 VW/Gol G5 2011/11 Social 

56 VW/Kombi 2012/13 Social 

57 Honda/Civic LXR 2013/14 ADM 

58 I/Renault Fluence Dyn Pl 2016/17 ADM 

59 Kasinski/Comet 150  2011/12 ADM 

60 Citroen/Air Cross 2018/19 ADM 

61 VW/Voyage 2011/11 ADM 

62 Van Sprinter MB  310 UTI 1999 Saúde 



 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Município de Paranapanema – SP 
Análise Temática Integrada 

 

152 

63 Saveiro amb 1.6  G4 2008/09 Saúde 

64 Van Renault Master DCI 120 2010/10 Saúde 

65 Van Fiat Ducato Minibus 2.3 2010/11 Saúde 

66 Van Fiat Ducato Minibus 2013/14 Saúde 

67 Van Renault Master Jaedi Tur 2013/14 Saúde 

68 Van Renault M Niks Ambulância 2013/14 Saúde 

69 Fiat/UnoVivace Economy  2014/14 Saúde 

70 VW/ Saveiro pickupecia cs  HOL 2014/15 Saúde 

71 VW/ Saveiro pickupecia cs HOL 2014/15 Saúde 

72 VW/ Saveiro pickupecia cs 2014/15 Saúde 

73 VW/ Saveiro pickupecia cs 2014/15 Saúde 

74 Fiat/Strada Working CD 2015/16 Saúde 

75 Van Topic I Jinbei Fabusforma M35 2014/15 Saúde 

76 Van Peugeot HDI BOXER  UTI 2015 Saúde 

77 Chevrolet/Onix 1.0 MT Joye 2017/18 Saúde 

78 MB 415 Sprint Rontan Amb  SAMU 2017/18 Saúde 

79 Chevrolet/Spin 1.8L MT LTZ 2018/18 Saúde 

80 Chevrolet/Onix Hatch Joye 1.0 8V Flex 2018/18 Saúde 

81 Chevrolet/Onix Hatch Joye 1.0 8V Flex 2018/18 Saúde 

82 I/Renault/ Kangoo Express1.6 2017/18 Saúde 

83 I/Renault/ Kangoo Express1.6 2017/18 Saúde 

84 I/Renault/ Kangoo Express1.6 2017/18 Saúde 

85 Renault/Master Ambulância 2019-20 Saúde 

86 Renault/Master Ambulância 2019/20 Saúde 

87 Renault/Master Ambulância 2019/20 Saúde  

88 Renault/Master Ambulância 2019/20 Saúde 

89 Sprinter  Ambulância  MB 2016/17 Saúde 

Fonte: Prefeitura de Paranapanema, 2022. 
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8. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO 

 

A análise da capacidade de investimento do município abrange o diagnóstico 

da situação fiscal e financeira de Paranapanema, a identificação dos responsáveis 

pela geração de riqueza do município, fontes de financiamento próprias e nível de 

arrecadação tributária municipal, potencialidades de receitas não ou pouco 

exploradas, fatores limitadores na arrecadação de receitas municipais e o exame dos 

mecanismos complementares de financiamento e sua possibilidade de uso com base 

na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

As finanças públicas abrangem todos os atos relativos à arrecadação de 

tributos, captação de outros recursos, formulação e execução dos orçamentos, 

realização de compras, fiscalização, controle interno e prestação de contas.  

Conceitualmente as receitas e despesas públicas são um indicador do volume 

e da capacidade de inversão do poder público municipal, o que traz uma influência 

direta também sobre a circulação financeira nestas localidades. A arrecadação, por 

ser de diversas fontes, varia muito em função da área do município, da população e 

das atividades econômicas. As despesas, geralmente, estarão indexadas às receitas 

arrecadadas indicando uma constante restrição orçamentária. Por isso o gestor 

público deve ter os devidos cuidados na administração dos recursos no sentido de 

alocá-los da maneira mais justa e racional possível. 

 

8.1. INDICADORES FINANÇAS PÚBLICAS 
 

A gestão municipal é influenciada pela causalidade (causa e efeito), pelo 

modelo de expectativas racionais e pelo equilíbrio de mercado. Isto exige uma 

planificação orientada, onde a avaliação dos benefícios, da utilidade e da efetividade 

alocativa, traduz a dicotomia existente nos processos decisórios entre as prioridades 

qualitativas e a racionalidade econômica do governo. O atendimento concreto das 

necessidades coletivas, pelas pessoas jurídicas do setor público, pelos seus agentes 

e órgãos, considera a administração pública no sentido objetivo (MENDES, 2008).  

Os indicadores representam as possibilidades de a Administração Pública 

tomar decisões de investimentos e gastos em geral, sendo uma bússola para que o 

Executivo tome decisões técnicas no sentido de salvaguardar o patrimônio público.  
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 Indicador de Esforço Tributário 

 

Para análise do Indicador do Esforço Tributário, a relação entre a Receita 

Tributária (R$ 16.552.300,00) com a população 20.588 habitantes (IBGE, 2021), 

mostra que o ano de 2021, em valores nominais, foi o que apresentou um resultado 

onde cada pessoa que compõe a população de Paranapanema contribuiu com R$ 

803,97 per capita com a Receita Tributária municipal. 

Isto evidencia a necessidade de novas ações de política fiscal por parte do 

Executivo, como atualizações no Código Tributário municipal para evitar dificuldades 

de caixa. 

 

Tabela 8.1 – Indicador de Esforço Tributário (Valores em R$). 
Ano Receita Tributária (A) População (B) Indicador (A: B) 

2021 16.552.300,00 20.588 803,97 

Fonte: Secretaria de Fazenda, 2021. 

 

 Indicador de Dependência 

 

Neste índice procura-se avaliar em que medida o Município depende das 

Receitas Transferidas para poder oferecer o conjunto de bens e serviços à população. 

Trata-se de um quociente entre Receitas Transferidas (Transferência de Receita 

Corrente + Transferência de Capital = R$ 63.560.083,00) e Despesas Totais (R$ 

104.291.082,30). Quanto mais próximo de “1”, maior a dependência do Município em 

relação às transferências, especialmente o FPM e ICMS. 

Em função da arrecadação relativamente baixa das Receitas Tributárias, o 

Município apresenta dependência das Receitas Transferidas para manter suas 

despesas, comprometendo os limites dos recursos disponibilizados. Este resultado 

demonstra que o Município deve realizar planejamentos de alternativas próprias, 

fazendo também adoção de políticas de crescimento e estratégias de 

desenvolvimento, para fazer frente aos imprevistos nos repasses dos recursos 

governamentais. 

 

Tabela 8.2 – Indicador de Dependência (Valores em R$). 
Ano Receita Transferida (A)* Despesa Total (B) Indicador (A: B) 

2021 63.560.083,00 104.291.082,30 0,6 

* Somatórios da Transferência de Receita Corrente e Transferência de Capital. 

Fonte: Secretaria de Fazenda, 2021. 
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 Indicador de Financiamento dos Gastos 

 

Esse estudo mostra a relação entre Despesa Corrente e Receita Tributária, 

ou seja, em que medida o Município consegue cobrir seus gastos de custeio da 

estrutura administrativa com sua arrecadação própria (excluídas as Receitas 

Transferidas e Operações de Crédito). Quanto maior o índice, menor o esforço 

tributário. 

O município de Paranapanema está na dependência de um esforço tributário 

para obtenção de índices mais satisfatórios que possam fazer frente à Despesa 

Corrente. O comportamento da arrecadação própria (tributária) apresenta indicadores 

que comprovam a dependência dos recursos de transferência. Na relação Despesa 

Corrente (R$ 75.204.902,00) e Receita Tributária (R$ 16.522.300,00), o esforço da 

Receita Tributária para fazer frente à Despesa Corrente e investimentos de capital 

obteve o índice de 4,55. 

A participação da Receita Tributária ainda é muito pequena em relação à 

Despesa Corrente. Com isto fica evidente a adoção de ajuste na política tributária 

municipal no sentido de criar estímulos de arrecadação que possam suprir e/ou 

amenizar as dificuldades de caixa no Município. 

 

Tabela 8.3 – Indicador de Financiamentos dos Gastos (Valores em R$). 
Ano Despesa Corrente (A) Receita Tributária (B) Indicador (A: B) 

2021 75.204.902,00 16.522.300,00 4,55 

Fonte: Secretaria de Fazenda, 2021. 

 

 Indicador de Poupança 

 

Com receitas municipais próprias arrecadadas, o município terá deduções de 

despesas, a diferença poderá ser utilizada para investimento de capital. A Poupança 

foi calculada obtendo-se o saldo resultante da diferença entre Receita Corrente (R$ 

84.319.963,00) e Despesa Corrente (R$ 75.204.902,00) no ano de 2021, que foi de 

R$ 9.115.061,00, e o Indicador foi calculado a partir da razão entre a Receita Corrente 

e Despesa Corrente. 

Este indicador reflete o esforço da administração em relação à saúde 

financeira do município. O Indicador de Poupança foi de 1,12 no exercício de 2021. A 
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poupança maior significa o uso mais racional dos recursos financeiros podendo ser 

destinados a investimentos e propiciar uma melhor infraestrutura que beneficie a ação 

da iniciativa privada e da população em geral. 

 

Tabela 8.4 – Indicador de Poupança (Valores em R$).  
Ano Receita Corrente (A) Despesa Corrente (B) Poupança Indicador (A: B) 

2021 84.319.963,00 75.204.902,00 9.115.061,00 1,12 

Fonte: Secretaria de Fazenda, 2021. 

 

 Indicador Capacidade de Investimento 

 

A Capacidade de Investimento do Município é calculada através da diferença 

entre Receita Efetiva e Despesa Corrente + Amortizações. Seu indicador é definido 

pelo percentual obtido do quociente da Capacidade de Investimento pela Receita 

Efetiva. 

Com isso, o Município poderá investir 8,37% (R$ 7.060.061,00) das receitas, 

se considerado como base o ano de 2021. Em 2021 a Despesa Corrente + 

Amortização foi próxima a Receita Efetiva, esse comportamento proporciona 

indicadores favoráveis para ampliar a capacidade de investimento. 

Em relação à Receita Efetiva, ocorre em todos os anos uma poupança interna, 

porém, para viabilizar novos investimentos há necessidade de precaução nos gastos 

correntes do município, desde o início do exercício para evitar descontroles ao longo 

do ano, notadamente no 2º semestre onde as dificuldades de manter o equilíbrio 

orçamentário são maiores em função da queda natural da arrecadação, 

principalmente nos municípios menores e mais dependentes das transferências 

intergovernamentais. 

 

Tabela 8.5 – Tributos Municipais na Receita Corrente (Valores em R$). 

Ano 
Receita 

Total 
Receita1 
Efetiva 

Despesa 
Corrente 

Amortiza 
ção 

Despesa 
Corrente + 

Amortização 

Capacidade 
de 

Investimento 

Cap. 
de 

Inv. 
(%) 2 

2021 94.278.830,50 84.319.963,00 75.204.902,00 2.055.000,00 77.259.902,00 7.060.061,00 8,37 

Fonte: Secretaria de Fazenda, 2021. 

 

                                            
1 Receita Efetiva = Receita Corrente – Operações de Crédito 

2 Cap. Inv. % = Capacidade de Investimento / Receita Efetiva x 100  


