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RESUMO. 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de um projeto para uma nova 
Prefeitura do município de Ribeirão do Pinhal - PR, de modo a agrupar os órgãos administrativos do 
poder público com um fluxograma coerente e de boa desenvoltura, para melhor assistência da 
população Pinhalense. A Prefeitura Municipal localiza-se em uma edificação no centro da cidade, 
edifício este, delimitado apenas à área administrativa e algumas secretarias municipais. Devido a 
esta restrição de espaço, parte do departamento público encontra-se em casas alugadas, antigas, 
sem preocupação alguma com acessibilidade, além de originar um gasto dispensável ao município. A 
unificação de todos os setores da municipalidade em apenas uma sede, busca melhorar a 
comunicação e transição de documentos entre funcionários públicos, promover aos cidadãos um 
atendimento rápido e eficiente, sem contratempos desnecessários, poupando o transtorno de 
deslocamento demasiado, com total inclusão social e acessibilidade. 
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ABSTRACT. 
This paper aims to present a proposal for a project for a new City Hall in the municipality of Ribeirão  
do Pinhal-PR, in order to group the administrative organs of the public power with a coherent and well- 
developed flow chart for better assistance of the Pinhalense population. The City Hall is located in a 
building in the center of the city, east building, delimited only to the administrative area and some 
municipal secretariats. Due to this restriction of space, part of the public department is in rented 
houses, old, without any concern with accessibility, in addition to causing an expense expendable to 
the municipality. The unification of all sectors of the municipality in a single seat, seeks to improve 
communication and document transition among public officials, to promote citizens fast and efficient 
service, without unnecessary setbacks, saving the displacement disorder too, with total social  
inclusion and accessibility. 
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INTRODUÇÃO. 

Ribeirão do Pinhal localiza-se no estado do Paraná, Brasil, faz parte da  

Mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense e Microrregião de Cornélio Procópio. 

Segundo o site do IBGE, possui uma área de 375 km², tem entorno de 13.522 

habitantes, com uma densidade demográfica de 36,09 h/m². 

De acordo com o site da prefeitura municipal de Ribeirão do Pinhal, em 1933 

a atual cidade era apenas uma fazenda, titulada Yone. Com a colonização, foi 

necessária a criação de estabelecimentos de comércio, demarcando, assim, os 

primeiros quarteirões. Em 1938, foi elevado à categoria de distrito, Laranjinha, 

devido ao rio que banha o município. Um ano mais tarde, já era considerada vila, 

com a denominação de Vila do Pinhal, pertencente ao município de Santo Antônio 

da Platina. No dia 10 de outubro de 1947, o governador Moisés Lupion, eleva a 



2 
 

categoria de vila para município, denominando-se Ribeirão do Pinhal, devido ao Rio 

que banha o município e a grande quantidade de pinheiros na época. Atualmente, a 

principal economia do município consiste em lavouras de café, feijão, arroz e milho, 

o plantio de milho, além de abastecer o município, é suficiente para exportação. 

Outro fator econômico é a criação de gado, bovinos, cavalos, suínos, caprinos e 

ovinos. 

Devido às condições que a atual prefeitura de Ribeirão do Pinhal se encontra 

e a necessidade dos habitantes em ter uma nova prefeitura, venho, através deste 

trabalho, apresentar uma proposta de uma nova prefeitura para a cidade, com o 

propósito de uma arquitetura funcional e moderna, buscando unificar os órgãos dos 

poderes públicos administrativos, de modo que facilite a vida dos usuários. 

No momento atual, a prefeitura está localizada no centro e este edifício se 

encontra bastante danificado apresentando goteiras e curtos circuitos e falta de 

acessibilidade, e devido a prefeitura ter sido mal planejada e não aproveitando o 

terreno ela ficou com um espaço delimitado e, por isso, faltam setores essenciais 

como recepção, sala de espera e algumas secretarias que se encontram em outros 

edifícios, com isso, a intenção apontada é a centralização completa de todos os 

setores que a prefeitura de um município apresenta em uma única sede. 

A área de intervenção escolhida para ser trabalhada é localizada no centro, 

próxima da atual prefeitura, com objetivo de evitar transtornos de pessoas que não 

saibam da mudança de localização e não fique longe para se deslocar para a nova 

prefeitura. O entorno urbano do terreno escolhido é predominante residencial de 

casas térreas e com poucos comércios. As vias de trânsito são de fluxo moderado e 

de fácil acesso para as cidades vizinhas, o terreno tem uma área ampla de 

topografia levemente inclinada. 

METODOLOGIA. 
 

Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos preliminares 

do projeto da nova sede da Prefeitura Municipal no município de Ribeirão do Pinhal 

– P.R., foram coletadas e estudadas algumas referências bibliográficas que abordam 

o contexto histórico deste tipo de projeto. 

Em relação à parte gráfica do projeto da nova sede da Prefeitura Municipal a 

ser elaborado, foram coletadas e estudadas algumas referências projetuais e 

bibliografia técnica, onde também foram consultados alguns sites específicos, da 

qual estes darão embasamentos técnicos para a elaboração dos croquis 

esquemáticos dos estudos preliminares do projeto proposto. Dentre as referências 
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projetuais, foram analisados os projetos da Casa de Vidro, localizada na cidade de 

São Paulo, São Paulo, de autoria da arquiteta Lina Bo Bardi e da Crown Hall, 

localizado na cidade de Illinois, Chicago, de autoria do arquiteto Mies Van Der Rohe. 

Além de toda pesquisa bibliográfica e das referências projetuais estudadas, 

também foram efetuados estudos de caso através de visitas de campo na sede da 

prefeitura municipal existente, localizada em Ribeirão do Pinhal, Paraná, Brasil e na 

sede da prefeitura municipal de Maringá, localizada na cidade de Maringá, Paraná, 

Brasil. Estas visitas técnicas foram fundamentais para a coleta de dados e 

observação espacial dos espaços das prefeituras visitadas, para que, em conjunto 

com todas as referências bibliográficas pesquisadas, estes materiais sirvam como 

bases e diretrizes técnicas para o desenvolvimento do projeto proposto. 

Para que a execução deste projeto seja de fato aprovado e implantado no 

município de Ribeirão do Pinhal – P.R., também foi consultada e analisada a lei de 

uso e ocupação do solo do município, na qual, são estabelecidas uma série de 

parâmetros urbanísticos, tais como recuos e afastamentos mínimos dos espaços a 

serem projetados, levando em consideração os limites do terreno e a área máxima 

permitida para a construção deste tipo de projeto, conforme estabelecido pelo uso  

do solo na região central da cidade de Ribeirão do Pinhal – P.R.. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
Para auxiliar na compreensão das pesquisas realizadas,  foram realizados 

dois estudos de caso, onde foram visitados a sede da prefeitura municipal existente, 

localizada em Ribeirão do Pinhal, Paraná, Brasil e na sede da prefeitura  municipal 

de Maringá, localizada na cidade de Maringá, Paraná, Brasil. 

A visita realizada na prefeitura municipal (figura 01) foi feita com o objetivo de 

esclarecer dúvidas e obter informações sobre seus pontos positivos os quais podem 

ser aproveitados e os negativos que devem ser melhorados para serem utilizados no 

projeto da nova sede do poder executivo de Ribeirão do Pinhal e também foi 

questionado a quantidade de funcionários, secretarias e departamentos existentes 

na prefeitura. 

A prefeitura está localizada no centro, e esta não abriga todos os 

departamentos em sua sede, consequentemente, ficando espalhados pela cidade 

em imóveis alugados, ocasionando um aumento mensal no orçamento. Estes 

departamentos também causam contratempos, pois talvez o que se procura não 

está na prefeitura ocasionando um transtorno de locomoção, além do mais, muitos 

desses imóveis alugados necessitam de reformas e sendo necessárias adaptações 
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para acessibilidade. 

 
Figura 01. Prefeitura Municipal existente de Ribeirão do Pinhal – P.R.. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

A atual prefeitura de Ribeirão do Pinhal é de fácil acesso, pois está localizada 

em uma rua principal da cidade. As cidades vizinhas têm acesso a Ribeirão do 

Pinhal através de três entradas, sendo elas por meio da Rodovia PR - 218. 

Na visita feita à atual sede da prefeitura municipal de Ribeirão do Pinhal, foi 

possível observar a falta de salas e setores essências como uma sala de espera 

para os usuários e servidores que trabalham na rua, uma recepção, Rh para os 

funcionários, entre outras salas. Também foi observado a falta de acessibilidade nos 

banheiros e nos imóveis alugados que são utilizados como secretarias fora da sede. 

Em relação à sede da Prefeitura Municipal de Maringá – P.R., esta conta com 

12.500 servidores públicos que trabalham somente na prefeitura distribuídos entre 

23 secretarias. 

Estas secretarias e mais algumas salas de descanso de funcionários, 

banheiros, cantinas, arquivos mortos, entres outras estão divididas em 5 pavimentos 

que totalizam 10175 m² de construção. O prédio conta com duas entradas públicas, 

e uma entrada particular para o prefeito com acesso ao seu gabinete. Os principais 

materiais utilizados no prédio foram o concreto, vidro e aço, em uma estrutura de 

planta livre onde as divisórias das salas foram feitas com MDF e vidro. 

 



5 
 

Figura 02. Prefeitura Municipal de Maringá. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Devido ao prédio ser da década de 50, ele não está totalmente acessível, 

entretanto, o prédio vem sofrendo reformas para a melhoria dessa questão. Outra 

questão justificada pela idade do prédio é as adaptações que ele vem sofrendo 

conforme a tecnologia avança, necessitando de cabeamentos a serem passados de 

modo que fiquem expostos. 

A circulação do térreo ao terceiro andar pode ser feita através de elevadores, 

escadas e uma rampa central como demonstra a imagem 24 e 25, que na atualidade 

está fora de norma contendo 10 % de inclinação. 

Na visita realizada ao paço municipal de Maringá, foi possível observar como 

funcionam a estrutura de uma prefeitura e como é feita a tramitação de documentos, 

também foi de suma importância, aprender sobre o fluxo, como as secretarias são 

divididas, e que o reaproveitamento e manutenção dos aparelhos podem gerar uma 

economia gigantesca. 

 
CONCLUSÃO. 

A partir das pesquisas efetuadas e das visitas de campo realizadas, pode-se 

concluir os benefícios que uma nova sede da Prefeitura Municipal trará para o 

município de Ribeirão do Pinhal – P.R.. 

Além disso, durante os estudos e as pesquisas feitas para a elaboração do 

trabalho foi possível observar que a arquitetura influência diretamente no 

comportamento das pessoas, e para este projeto pretendo transmitir o máximo 

possível de transparência para que isso reflita na política do Brasil e também fazer 

um lugar acessível, universal para todas as pessoas. 
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